
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

 

 

 

 

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ" 
 

 

 

 

 

10-12 грудня 

 

 
Кременчук – 2015 

 

  

ISSN: 2310-4503 



2 

ISSN: 2310-4503 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО (УКРАЇНА) 

ВРОЦЛАВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА) 

ЄВРАЗІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Л.М. ГУМЕЛЬОВА (КАЗАХСТАН) 

БАЛТІЙСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ (ЛАТВІЯ) 

ДАГЕСТАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ФІЛІАЛ В М. ДЕРБЕНТЕ (ДАГЕСТАН) 

БАРАНОВИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БІЛОРУСІЯ) 

АВТОНОМНА НЕКОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ «ПЕРМСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ» (РОСІЯ) 

ФІЛІЯ ФДБОУ ВО «МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ 

ІМ. К. Г. РАЗУМОВСЬКОГО (БАШКОРТОСТАН) 

УРАЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВА (РОСІЯ) 

РОСІЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.В. ПЛЄХАНОВА (РОСІЯ) 

ФДБОУ ХАКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.Ф. КАТАНОВА (РОСІЯ) 

ГРОМАДСЬКИЙ КОЛЕДЖ АМПКВА (ШТАТ ОРЕГОН, США) 

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ 

МАТЕРІАЛИ 

ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності" 
(посвідчення  № 584 від 20.08.2014  р.) 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ІІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

"Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности" 
(свидетельство №584 от 20.08.2014 р.) 

 

MATERIALS 

ІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

«Actual problems and prospects of economics in the context  

of global instability» 

 

10-12 грудня  

 

 

 

 

Кременчук – 2015 

 



3 

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 № 4 від 26 листопада 2015 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 ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності", 10 – 12 грудня 2015 р. – 

Кременчук, 2015 – 587 с. 

ISSN: 2310-4503 

 

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, 2015 

 



4 

ЗМІСТ 

 
СЕКЦІЯ 1 ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ 19 

Абдулкеримов И.З., Зиярова А.Л.,  

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В США, КНР И ЕВРОПЕ 19 

Алешкевич О. С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 20 

Альбоща О.П. 

ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 22 

Абдулкеримов И.З., Зиярова А.Л. 
ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС КАК 

ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 23 

Ахметова Л.М. 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 25 

Баранова Е.С. 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 

Баранський О.В.  

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА:СУТЬ, ПРИЧИНИ ТА ЇЇ РІВЕНЬ В УКРАЇНІ 28 

Білоусова О.С. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В РАМКАХ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 30 

Борисенков В.Ю., Мажаренко К.П. 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 32 

Бородай А.О. 
ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33 

Булка А.О., Кожушко В.В. 
АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ТА ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ В УКРАЇНІ 35 

Бурачек І.В. 

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 36 

Верезубова Т.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОСТРАХОВАНИЯ 38 

Вінокуров Я.О. 
ПОДАТКОВА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА 

НЕДОЛІКИ 40 

Вірбулевська О. В., Скотаренко Є. А. 

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 442 

Вірбулевська О.В., Святець М.Є. 
ПРОБЛЕМИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 43 

Волошина О.В.  
РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОВГОСТРОКОВОГО 

КАПІТАЛУ 44 

Ворончихина В.В. 
АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 46 

Hrynchyshyn I. 
FINANCIAL PROTECTION AND SOCIAL INCLUSION OF DISPLACED PEOPLE WITH 

DISABILITIES 47 

Гаджиалиев Р.К. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ 48 

Гвозд Н. А. 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ОАО «БОБРУЙСКАГРОМАШ» И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 51 

Глухова В.І. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА55 52 

Гончак О. О., Миропольцева В.В. 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 53 

Гриб А.Н., Алешкевич О.С. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ОСНОВНЫЕ 55 



5 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Григорик Н.Ю. 

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 57 

Григорик Н.Ю., Хоменко Л.М 

НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 58 

Гриценко О.В. 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 59 

Грубінка І.І. 

ВИКЛИКИ ЗБАЛАНСУВАННЯ МАКРОФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 61 

Зиярова А.Л., Абдулкеримов И.З. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 62 

Дорожкіна Г. М., Бардакова С. М.  
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 64 

Дубовська О.В. 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 65 

Єлісєєва О.Є. 

ВПЛИВ ДИСБАЛАНСУ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ 67 

Задорожна А. В. 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 69 

Залюбовська А., Мажаренко К.П. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ГРУПОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 70 

Зеленський А.В. 

ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ  

В 2016 РОЦІ 71 

Качула С.В. 
БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 73 

Колупаєва І.В. 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЗМІН 75 

Коритько Т.Ю. 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 76 

Короленко С.М., Жовтуха Т.В. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 77 

Крижанівська Я. Л. 

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 78 

О.М. Кузьмак 
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ 81 

Кузьменко Є.М. 
ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ 82 

Кулікова А. А. 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 83 

Курило О. В. 
СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З 

ЄС 84 

Лактіонова Л.О. 

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 86 

Ларцева О.М., Ларцев А. 
ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ І ЄДИНИЙ ПОДАТОК 88 

Леонтьєва А.Ю. 
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ. ДОСВІД КРАЇН СВІТУ. 89 

Маслюк Г. І. 

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗКУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ, ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА 
ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ 90 

Мельник А.М. 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 92 

  



6 

Мельник С.В., Луценко В.І. 
ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

94 

Остапович Л.П. 
ПОКАЗНИК ХЕРСТА ЯК МІРА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ КУРСІВ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ В 

УКРАЇНІ 95 

Павлова Л.Г. 
ОБЗОР РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 96 

Paientko T.V. 

INCOME TAXES IN UKRAINE: BASIC PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 98 

Пільгуй С.С.  

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КАПІТАЛОМ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 100 

Позднякова Л.О. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У 

СТРАХУВАННІ 101 

Полуляхова О.О. 

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФУ ЗІ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 103 

Похила М. О. 

СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 104 

Anna Ryskal 
EXTERNAL STATE DEBTS AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL SECURITY 106 

Рой Є.В., Головенко Т.  

ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 108 

Романишина Т.С. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 110 

Романюк Олексій  

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 113 

Роменська К.М. 
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА МІСЦЕВИХ 

ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 115 

Рясна В.С. 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ КРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 116 

Саєнко О.М. 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РАЗРОХУНКУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НА РОЗДРІБНИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 118 

Саранча С.М. 

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ПОДАТОК ЧИ ЦІЛЬОВИЙ ПЛАТІЖ? 119 

Свинарик Б.Ц. 
ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 121 

Семенів Н.П. 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ 123 

Семко В.М. 

АНАЛІЗ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 124 

Сологуб О. Д. 

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ 126 

Cолоненко Л. В.  
ФІНАНСОВА СИСТЕМА, ЯК ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ 128 

Сорокіна М.В. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОСТІ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЦСЄ 

У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 130 

Степанов С. Л. 
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СТРУКТУРИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ ЯК ФАКТОР 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 132 

Стрельников Р.Н. 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 134 

Сусіденко О.В. 

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 136 

Танчак Я. А. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 137 



7 

Тельнова Г.В. 
НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ 

СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 139 

Урман Н.А. 
К ИСТОРИИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 140 

Яценко Н.М., Усік О.В. 
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ В УКРАЇНІ 142 

Ховрак І.В., Бородай А.О. 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИК ПАРТИСИПАТИВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 144 

М. М. Хоменко, Л.М. Хоменко 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 146 

Цикаленко Т.С. 
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 147 

Чуницька І.І. 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 148 

Шаблиста Л.М. 

ДО ПРОБЛЕМИ УКРУПНЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 150 

Шахбанов Ш.А., Махмудов М.К. 

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 152 

Шевчук І.Л. 

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРСІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 154 

Ясинецька В. П. 

НОМІНАЛЬНА І РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РІВНІВ МІНІМАЛЬНОЇ 

ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ МІЖ КРАЇНАМИ 155 

Кригер А. А. 

НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 158 

Садова А.В., Шагарова Т.С. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 159 

Яценко Н.М., Булка А.О. 

ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 161 

Щербич Е.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 163 

Тайлак А.Е. 

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 164 

Зданович Е.Л. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 166 

Маздор А. А. 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 168 

Костючик Н.М. 
ИНВЕСТИЦИИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 170 

Усувалиева З.К. 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 171 

Михальченко Н.А. 
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 172 

Ріжнів А.Т. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ У ФІНАНСАХ 173 

Шевченко Я.М. 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 175 

СЕКЦІЯ 2 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ДЖЕРЕЛА, МЕХАНІЗМИ, 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 177 

Абдулсамедов Т. А., Махмудов М.К. 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 177 

Авдеева Т.Г. 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В ЛЕГКОЙ 178 



8 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 

Авдєєва О.М. 

ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 180 

Алешкевич О. С. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 181 

Ауелбекова А.К. 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 183 

Абдулсамедов Т.А., Махмудов М.К. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 185 

Ахунзянов О.В. 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

186 

Біленька Ю.О. 

РОЛЬ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 187 

Бойко Є.О. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

КОНТЕКСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 188 

Братишко Н.П. 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 190 

Вербицька Г.Л. 

ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 192 

Гордієнко Т.О.  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 193 

Гринько Т.В. 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 195 

Гросул В.А., Филипенко О.М. 
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 197 

Жмудь А. П. 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 194 

Загорянська О.Л., Макаров А.І. 
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 199 

Махмудов М.К., Абдулсамедов Т.А. 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 202 

Загорянська О.Л., Углава А.О. 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 204 

Загорянська О.Л., Углава А.О. 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 205 

Згоденко Р.О. 
ПАРАМЕТРИ ТА УМОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 207 

Ибрагимова О.М., Махмудов М.К. 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 209 

Іовчева Л.І. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 211 

Ибрагимова О.М., Махмудов М.К. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 213 

Карпенко Н.М., Глущенко В.Г. 
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ 215 

Карапетян О.А. 
ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ 

КРИЗИ 218 

Карпенко А.В. 
СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 219 

Касьянова Ю. 

ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 220 

  



9 

Клєцова Н. В.  
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ОРІЄНТОВАНОСТІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА 

СПОЖИВАЧІВ 

 

 

221 

Князева М.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД  НА ПРИМЕРЕ Г. КРЕМЕНЧУГ 222 

Klymenko M. S. 

IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION ENTERPRISES 224 

Колайчук Н.Ф. 
НАКОПЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 226 

Коверга С.В. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 227 

Кокшарова Т. 

РОЛЬ СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 229 

Кочевая Е.А 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «1С: ПРЕПДПРИЯТИЕ» В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО«СИНТЕЗ-

КАУЧУК» 230 

Кузьменок З.И. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 231 

Леонович А.Н., Тихонович Н.С. 
ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 234 

Лысякова Е. С. 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ ООО «ОСКОЛНЕФТЕМАШ» 236 

Лебедевa Ю.В. 

РAЗВИТИЕ ИННОВAЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛAРУСЬ 238 

Лукьянова А.Д. 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ? 239 

Медведовська Т.П. 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 240 

Мельникова Е.Н. 

ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 241 

Мелкікян М.Г. 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА БЕЗПЕКУ 

СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 243 

Молдакенова Е.К. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ АПК В 

КАЗАХСТАНЕ 245 

Позняк К. С. 
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 247 

Пілявська Мирослава 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 248 

Пустовойт С. В., Петрієнко О.І., Бровченко Н.С. 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 250 

Рачкован О.Д. 

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 251 

Рибіна Л.О. 

НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ І СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 252 

Рурич І.В. 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 253 

Рутко Д.Ф. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 255 

Сокур М. І., Ананченко А.  
ПРОБЛЕМИ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 256 

Сороченко О.А., Смирнова О.В. 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СИЛЫ БРЕНДА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 258 

  



10 

Сас Н.М., Маєвська І.М.  
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

259 

Скрипник Л.І. 
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 260 

Савченко Я.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ХОЛЬТА-УИНТЕРСА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА 

ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 262 

Смирнова О.В., Сороченко О.А. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 264 

Соковнина А. 

ФАКТОРЫ НИЗКОЙ РОЖДАЕМОСТИ 265 

Степанець Д.С. 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 266 

Тетеринец Т.А., Чиж Д.А. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ БЕЛАРУСИ: ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИИ 268 

Турчіна С.Г.  

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ  НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 270 

Khovrak I. V. 

ENERGY-EFFICIENT ECONOMY: THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION OR UNIQUE 

OPPORTUNITY 272 

Хлестова А.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 273 

Христенко Г.М. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 275 

Чорногуб В.В.  
УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

— СУБ‘ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 276 

Чорногуб В.В.  

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 277 

Шаховалова Є.О. 

СТВОРЕННЯ АГРАРНИХ ТЕХНОПОЛІСІВ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 278 

Щербина О.О. 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 280 

Шахбанов Ш.А., Махмудов М.К.,  
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 282 

Кобзева В. В. 

АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ:ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 284 

Гончар А.А. 

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ И ПРИЧИНЫ ИХ СДЕРЖИВАЮЩИЕ 285 

Емельянчик М. Н. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 287 

Сорока Е.А. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 288 

СЕКЦІЯ 3 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ У КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 291 

Білецька Н.В., Харевська К.Р., Мазур Я. Р.  

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 291 

Акімова О. В., Пилипенко О.Е. 
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В РОЗВИТКУ  ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В 

УКРАЇНІ 292 

Будько О.В.  
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ 294 



11 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

Бурсина Л. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 295 

Данілкова А.Ю. 

СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯК 

СКЛАДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 297 

Денисюк О.М., Когут Т.О., Щерба  В.Ю.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛЬНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ 298 

Борисенко К.А. 
МЕТОДИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ 300 

Гамидов Г.Г., Махмудов М.К. 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 301 

Гайдук І.О. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 305 

Гамидов Г.Г., Абдулкеримов И.З. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 307 

Гладченко М. М.  

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 309 

Гринчук П.Ю. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТОВОГО ТОВАРООБІГУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 311 

Єлісєєва О.Є. 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 313 

Ісаншина Г.Ю. 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 315 

Кравчук А.В. 

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО П(С)БО 7 ТА МСБО 16. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 316 

Кузнецов А.А. 

МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 318 

Мальована В. П.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМП‘ЮТЕРНИХ  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 319 

Марченко К.А 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АУДИТУ 320 

Михайлова М.Д. 

РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ФАКТУ ШАХРАЙСТВА НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 321 

Паламарчук А.І.  

СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 323 

Панченкова Ю.В., Горецька А. В. 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯК НЕВІД‘ЄМНА СКЛАДОВА 

УПРАВЛІНСЬКОЇ МАТРИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 325 

І. Парасій-Вергуненко 

ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ 326 

Поліщук К.О. 
СУТНІСТЬ, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ 328 

Прокопишин О.С. 
ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНУ 329 

Пухтіцька Н.О., Сузанська З.В., Щерба Ю.А.  

АУДИТ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 331 

Середенко Ю.О. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 332 

Марченко А.А.  
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 334 



12 

УКРАЇНІ 

Федь О. О.  

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ЗАПАСИ», ЯК ОДНІЄЇ ІЗ НАЙВАГОМІШИХ 

СКЛАДОВИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 335 

Шпирко  О.М. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТІСНОЇ МЕЖІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 337 

Щукіна С.Г. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  

ПІДПРИЄМСТВА 338 

Юркова О.М. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ 

БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ 339 

Юркова О.М. 
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 340 

Гапонюк В. М. 
ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  341 

Бурсина Л. А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ 343 

Лєпєтюхiна В. В. 
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КАТЕГОРІЇ «ЗАПАСИ» 344 

Жердєва Л.І. 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 346 

СЕКЦІЯ 4 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТУ І 

МАРКЕТИНГУ 348 

Акчурина А.М. 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 348 

Алексеевич А.В., Ничипорук О. 

МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 349 

Алексеевич В.Н. 

РОЛЬ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 351 

Астапчик Е.И., Радюк А.В. 
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 353 

Бабенко О. М. 

ПОЄДНАННЯ ЛІДЕРСТВА ТА МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В ПІДПРИЄМСТВАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 355 

Бенч Л.Я., Мицюк Т.М. 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В КОНТКСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 356 

Бережна К.В. 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 358 

Блинова А.В. 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 359 

Бобух І.М. 

ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 360 

Варук В.В. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ 362 

Ващишин М.В. 

ВИНИКНЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ МІЖОСОБОВИХ  КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ЗВ‘ЯЗОК З 

УПРАВЛІНСЬКИМИ РІШЕННЯМИ ТА МЕТОДАМИ КЕРІВНИКА СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 363 

Волченко Н. В. 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 364 

Ворошина Е.В. 

ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 366 

Галясовська О.В. 

АНАЛІЗ СТАНУ АНТИДЕМПІНГОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ 367 

Гапчук Я.К. 
КЕРІВНИК ЯК СУБ‘ЄКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 369 



13 

Гвозд Н. И. 
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ЧТПУП «ЛЕНЖДАНЕВРОТРАНС» 370 

Гетьман М.А. 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 371 

Гладка А.А. 
РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 373 

Гладка А.А. 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 374 

Глухова В.І., Булах М.О.  

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ 375 

Гнатишин Л.Б. 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 376 

Гринів Н.Т., Горват В.Ю. 

ФУЛФІЛМЕНТ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 378 

Грумберг Т.Г., Сакун Л.М. 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 380 

Гуржій Н.М. 

БАЗОВІ  ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ У 

ТРИВИМІРНІЙ ПЛОЩИНІ 382 

Дашутіна Л.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ» НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ 383 

Дубініна В.В. 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ  385 

Дурнева К.А. 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 387 

Дяденко К.В. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 389 

Зілінська О.О. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 391 

Ибрагимова Г.М. 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА ПРИБЫЛИ 393 

Каркач А.В. 
МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 394 

Карпова В.С. 

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ МАРШРУТНИХ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 396 

Кириленко С.В. 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 397 

Корабахіна А. Ю. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 

ТРАНСАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ 398 

Кохан А.И. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 400 

Красюк И.Н. 

АКСЕССУАРЫ КАК АТРИБУТ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 401 

Котик Т.О. 

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ 404 

Кривецкая А.С. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 404 

  



14 

Крупський О. П., Янчук А. С. 
ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

406 

Кубатко О.В. 
ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОМАСШТАБНИХ ФЛУКТУАЦІЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 408 

Кузнецова Н.Ф. 
О НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 409 

Кузьмак О.І. 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 411 

Куликовская Е. В. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

СИСТЕМУ МИРОВЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 413 

Кулініч Т.В., Василишина О.В.  
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 415 

Лісовик Д.С. 

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 416 

Кучеревская В.К. 
МОТИВАЦИЯ ТРУДА – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРАНИЗАЦИИ 417 

Литвишко Л.О.  
ЯКІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 419 

Макаров А.А., Шадрина М.В., Аль-Нсур Л.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОПОКАЗА (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА) 420 

Марущак В., Кіслова К.  
АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 423 

Меланина Д.Н. 

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ РЕКЛАМЫ 425 

Мірошніченко А.О., Пащевська А.Р. 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 427 

О.В. Музиченко-Козловська 
МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ КРАЇНИ 428 

Могильна Л.М. 
СТАН І ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 429 

Мойсеенко И.В. 
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 431 

Нікіта А.Ю. 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 432 

Омарова Б.А., Макаров А.А., Депутатова Е.Ю. 

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 433 

Пегушина Г. С. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 436 

Прокопенко О.О., Мороз О.В. 

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 438 

Пурій Г.В., Литвин Ю. І. 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 

439 

Пурій Г.В., Токарева К.К. 
ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 440 

Рогацевич К.С. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 442 

Рябченко А.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 443 

Сааков Зорри  
РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИНОПОКАЗА: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 446 



15 

Савчин О.І. 
ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ  СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 449 

І.В. Ситнік, А.І. Стьопочкін 

МОДЕЛЬ РОЗГОРТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ  УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 450 

Субракова Л.К. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 452 

Сурмій Р.О. 
МОТИВАЦЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ   ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 453 

Сухорукова О.А. 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДРУКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В УКРАЇНІ 455 

Сушко А.В. 

МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 457 

Терон І. В. 

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 458 

Тіщенко Є. Б. 

РОЛЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

460 

Токарська А.І. 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 461 

Тосько Р.Р. 
ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 463 

Фейчер О.О. 
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 465 

Феоктистова Е.М., Красюк И.Н. 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 467 

Холопик Д.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 469 

Цеменко Н.М. 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ: ИСКУССТВО ПРОДАЖ НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИИ 470 

Шабатин Н.Ю. 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 472 

Шапка А.О 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ ТА ПОПИТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 474 

Щетко Ю.И. 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ВУЗАМИ И ЕГО СВЯЗЬ С БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ 475 

Якушев О. В., Матвієнко О.Д. 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ В РЕГІОНІ 476 

Якушева О. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ 

 

 

478 

Яришева Є.М. 
ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 480 

Яценко Н.М., Левочко Б.В.  

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 481 

Anna Mempel-Śnieżyk 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EUROPE: CHALLENGE FOR ECONOMIC ENTITIES   483 

Осос Л.Н. 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИСНТРУМЕНТ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 487 

Шахбанов Ш. А., Махмудов М.К. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 488 

Короленко Р.В. 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПРАЦІВНИКІВ 490 



16 

ПІДПРИЄМСТВА 

Макаров А.А., Калугина С.А., Малых Т.В.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ 491 

Солдатенкова А.С  

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 493 

Шматок Ю.В. 
ВПЛИВ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 

МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ 494 

Павлюк В.І. 
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТОРГІВЛІ 496 

Шумская Я.Д. 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 497 

Сааков Зорри 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КИНОПОКАЗА В СИСТЕМЕ КИНОИНДУСТРИИ РОССИИ 499 

Омарова Б.А., Макаров А.А. 
ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ОЦЕНКА ЕЁ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 501 

Макаров А.А., Шустова Е.П.  
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 504 

Грушина А. І.  
ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 506 

СЕКЦІЯ 5 МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА 

МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ 509 

Даниленко М.І. 
ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 509 

Драчук Ю.З. 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ІНДУСТРІЇ  ТУРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 510 

Дульцева І.І. 

ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ  ТУРИСТИЧНОГО  БІЗНЕСУ  НА  ПРИНЦИПАХ 

СОЦІАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМНИЦТВА 511 

Килинич М.Ю., Сакун Л.М. 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГОТЕЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ 513 

Коваль Я.О., Сакун Л.М. 

ПОБУДОВА «ЕКОЛОГІЧНИХ» СПОРУД ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В АРХІТЕКТУРІ ТА 

ДИЗАЙНІ 515 

Матиящук О.В., Матиящук А.М. 
ШЛЯХИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГОТЕЛЯХ 517 

Редько В.Є., Сагдєєва Д.Р. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ГОТЕЛІВ 519 

Сидорченко О.І., Захарченко Т.М.  

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОСТУПНОСТІ 520 

М.В. Словінська 
МОНОПРОДУКТОВА КОНЦЕПЦІЯ В РЕСТОРАНАХ 521 

Шляхова А.О., Сакун Л.М. 
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ В ТУРОПЕРЕЙТИНГУ 522 

Коган Д.Л, Лейко Д.Б. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 523 

Красовская О.А. 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 525 

Гречишкина Е.А., Голенчук И.В. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ (ПИНСКИЙ РЕГИОН) 526 

Павлюк В.Е. 
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 528 



17 

СЕКЦІЯ 6 ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 530 

Волков. В.С 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ В ЕВРАЗЭС 530 

Кузнецова Н.А. 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 532 

Зубович А.А., Щербич Е.А. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 534 

Москалевич Г.Н. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ В МЕХАНИЗМЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 536 

Шошин С.В. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 538 

СЕКЦІЯ 7 ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

540 

Власовец С.В. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 540 

Веселова Н.Ю. 

РИСКИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 541 

Волчкевич Ю.Л. 
ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 543 

Гвозд Н. А. 
ОЦЕНКА РАБОТЫ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОДНА ИЗ РЕШАЮЩИХ 

ПРОБЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ ООО «НИИЭВМСЕРВИС» 544 

Зуѐнок К.Р. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В СИСТЕМЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 545 

Косова Т.Д., Стеблянко І.О. 
ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЯК ВИКЛИК 

ГЛОБАЛЬНІЙ ФІНАНСОВІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 547 

Ніконенко У.М. 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 549 

Полешук Т.А. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ И СПОСОБЫ ЕГО 551 

Тагиров К.Т., Абдурагимова Р.А. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 552 

Тагиров К.Т., Махмудов М.К. 

ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 556 

Тимошенко О. В. 
ОЦІНКА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 559 

Хаустович Д.Л. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 561 

Шагалиев В.З. 
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 563 

Циган В.А. 
ПРОБЛЕМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 565 

Циган К.А. 

ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ 566 

Го Линь  
СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 567 

Гришкевич М.В. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 569 

Кобзева В. В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИКЕ ТОПЛИВНО-
ЗАВИСИМЫХ РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 570 

Яковенко Є. І. 

ГЕНЕЗИС ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 572 

  



18 

Соляник К.І., Різніченко Л.В.,  
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

574 

Велінець Н.В. 

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 575 

Клєпчева О. В. 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ 577 

Корчинський І.О. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГОВИХ СХЕМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 578 

Щербата І.В. 
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 579 

Скотаренко Є. 

ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА БАНКІВ 580 

Іванова А.П. 

ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 581 

Семенова С.М. 

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 583 

Кійко А.А. 
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП 585 

 

  



19 

СЕКЦІЯ 1 ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ 

 

Абдулкеримов И.З., к.э.н., доцент, директор 

Зиярова А.Л., ст. преподаватель, зав. экономическим отделением 

Филиал Дагестанского Государственного Университета в г. Дербенте 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В США, КНР И ЕВРОПЕ 

 

По мнению некоторых экономистов, 2015 год стал прорывным для экономики США, МВФ даже 

готов пересмотреть прогноз для этой страны в сторону улучшения. Зато проблемы ожидают Китай, где 

может развернуться кризис по сценарию России 1998 года. Экономику Европы продолжат тянуть 

Германия и Великобритания. 

По мнению Президента США, 2015 год обещал быть успешным для экономики США. Президент 

Барак Обама был уверен, что он стал «годом прорыва». Один из поводов для оптимизма — 

опубликованные под Рождество данные о ВВП — 4,1% за третий квартал (в годовом исчислении). Это 

выше, чем результат предыдущего квартала (2,5%) и вообще максимум с 2011 года. Даже 

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что может улучшить прогнозы роста экономики США 

(предыдущий прогноз — 2,6%, новый появится в январе). Второй повод – наконец-то достигнуто 

соглашение по бюджету в Конгрессе, чего не было с 2010 года. 

ФРС продолжит «подкармливать» экономику ликвидными деньгами. Хотя до конца 2013 года 

ФРС успела принять решение о начале сокращения стимулирующего выкупа облигаций (с $85 млрд до 

$75 млрд в месяц). 

Ключевая ставка рефинансирования в США в 2013 году была оставлена на минимуме, 0–0,25% 

годовых. ФРС обещает оставить ее на минимуме по крайней мере до тех пор, пока уровень безработицы 

превышает 6,5%. Глава резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер предложил, повысить ставку в 

начале 2015 года и за год может вырасти до 2%. Действия ФРС должны вызвать укрепление доллара 

США против евро и японской иены. 

Российские эксперты, впрочем, «прорыва» не ждут. «В 2014 году наблюдалось трудное 

постепенное оживление экономики США, — заявил «Газете.Ru» руководитель Центра 

внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН, д.э.н., профессор Михаил 

Портной.  

Продолжится политическая борьба вокруг дальнейшего сокращения дефицита бюджета с войной 

нервов по поводу потолка государственного долга, и это будет сдерживать силы роста экономики. 

«Тем временем увеличение национальной добычи нефти будет препятствовать росту мировой 

цены на нее и содействовать стабилизации доллара, — продолжает Портной. — В целом это будет год 

позитивных подвижек, но без динамичных рывков. Главной проблемой останется безработица на уровне 

около 7% рабочей силы». 

Для кого 2014 год оказался сложным, так это для Китая. 

Событием 2013 года в КНР можно назвать 3-й пленум ЦК Компартии в рамках 18-го съезда, где 

власти КНР взяли курс на либерализацию. 

Обещаны и увеличение роли рыночных механизмов в национальной экономике, и реформы 

государственного сектора, и превращение юаня в «в общем» конвертируемую валюту (что это за 

загадочное «в общем», китайский ЦБ не поясняет). Итоги съезда вдохновили аналитиков из Goldman 

Sachs, Morgan Stanley и Jefferies Group, которые повысили прогнозы для фондового рынка и 

макроэкономических индикаторов страны. Однако в Deutsche Bank считают по-другому. 

Аналитик Deutsche Bank Джон Пол Смит в конце 2013 года предупредил, что КНР грозит кризис, 

подобный тому, что разразился в России в 1998 году. 

В Китае, по его словам, наблюдаются те же признаки финансового кризиса, которые были в РФ 

за несколько месяцев до обвала рынков. «Существует потенциал долговой ловушки для промышленных 

компаний, которая может спровоцировать финансовый кризис в масштабах всей экономики уже в 

следующем году. Если я ошибаюсь в том, что происходит в Китае, я ошибаюсь во всем», — сказал Смит 

агентству Bloomberg. 

Китайский рынок межбанковского кредитования за 2013 год пережил два кризиса — в июне 

ключевая ставка этого рынка подскочила до 10,77%, в декабре – до 8,84%. В обоих случаях Народному 

банку КНР пришлось вмешаться. 

Рост ВВП Китая в 2013 году, по официальным прогнозам, составил 7,6% — это уже третий год 

снижения темпов роста. На 2015 год официальный прогноз выйдет позже, аналитики предполагают, что 

он составит те же 7,5%. 

http://www.gazeta.ru/tags/deutsche_bank.shtml
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По мнению эксперта Deutsche Bank, в следующие несколько лет рост китайского ВВП может 

замедлиться до менее чем 5% в год. 

Кроме того, экономический рост Китая притормаживает старение населения. К 2015-2016 годам 

доля работающего населения Китая может достичь своего пика, а затем начнет сокращаться, полагают 

эксперты Национального института международной стратегии КНР. Поэтому Китай вынужден 

постепенно отказываться от программы «одна семья один ребенок» и повышать пенсионный возраст — 

впервые с 1950-х годов. 

В Японии продолжится экономический курс, взятый премьер-министром Синдзо Абэ, который 

поставил целью побороть 15-летнюю дефляцию удвоением денежной массы. «Абэномика» уже 

принесла плоды – инфляция по итогам 2014 года прогнозируется на уровне 1,3% (а с учетом повышения 

налога на потребление — 3,3%). Правительственный прогноз роста ВВП на 2013 год составлял (в 

Японии финансовый год завершится 31 марта) – 2,7%; на 2014 год – 1,4%. Помимо программ 

количественного смягчения, стимулирующим фактором должен стать и рекордно большой бюджет на 

2015 финансовый год – его расходы утверждены на уровне 95,8 трлн иен (около $939 млрд).  

По прогнозу Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business 

Research), Китай обгонит США только в 2028 году – это позже, чем предыдущие оценки. В том же году 

Индия обойдет Японию. Россия за это время переместится на 6-е место (к 2018 году) и вновь спустится 

на занимаемое сейчас 8-е место (к 2028 году). 

Для Евросоюза год не будет легким – в самом конце 2013-го ЕС по совокупности проблем 

лишился высшей ступени рейтинга, Греции может понадобиться дополнительная помощь. Но и 

особенных потрясений не прогнозируется. Ирландия и Испания закрывают программы получения 

финансовой помощи. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что в 2014-2015 гг. 

ожидает экономический подъем в Европе и в странах еврозоны, за исключением Кипра и Словении. Он 

отметил, что даже в таких странах, как Испания и Греция, наблюдаются признаки того, что следующий 

год в них будет годом подъема, хотя из-за высокого уровня безработицы это не так видно. Правда, по 

его словам, для создания рабочих мест потребуется больше времени.  

Согласно прогнозам Еврокомиссии, совокупный ВВП 28 стран ЕС вырастет в 2014 году на 1,4%, 

а в 18 странах еврозоны — на 1,1%. «Еще рано праздновать победу, однако множатся признаки того, что 

европейская экономика достигла поворотного пункта», — заявил комиссар по вопросам финансов Олли 

Рен. 

Действительно, примерно с лета 2013 года статистика фиксировала во многих странах 

Евросоюза постепенное улучшение макроэкономических показателей. 

Германия останется локомотивом ЕС. «Экономика ФРГ набирает силу», — считают в 

Бундесбанке, повысившем прогноз роста ВВП Германии в 2014 году с 1,5 до 1,7%. Безработица в 

Германии остается низкой, число банкротств упало на самый низкий уровень за 14 лет, индекс 

потребительского доверия GfK поднялся до самого высокого значения с августа 2007 года, биржевой 

индекс DAX находится на историческом максимуме. В этой ситуации Еврокомиссия также 

предсказывает ФРГ на 2014 год увеличение ВВП на 1,7%, а институт Ifo прогнозирует даже 1,9%. 

Обойти ее по размеру экономики сможет лишь Великобритания, и то к 2030 году – прогноз 

Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Налоговая система является мощным рычагом в руках государства для воздействия на объем 

государственного бюджета и уровень жизни населения, на формирование структуры производства и 

потребления общественного продукта, на объемы накопления и инвестирования капитала, 

ценообразование, развитие научно-технического прогресса и друге стороны жизни общества и каждого 

отдельного гражданина.  

В настоящее время в связи с наличием ряда  трудностей актуальной является задача по поиску 

определенных путей совершенствования налоговой системы. 

В Республике Беларусь на протяжении последних 5 лет проводилась налоговая реформа. В 

результате ее проведения установлен самый краткий перечень налогов, так  сегодня налогоплательщики-

организации платят всего лишь 5 основных налогов: налог на недвижимость, налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, налог на землю и отчисления в фонд социальной защиты. Снижены ставки по 
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основным налогам: с налога на прибыль с 24% до 18%, с подоходного налога с 30% до 13%. Созданы 

условия по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, было принято немало мер по 

совершенствованию налогового администрирования, изменилась периодичность уплаты налога, введена 

система электронного декларирования. Все это дало результат, как раз эта реформа позволила подняться 

Республике Беларусь в социально-экономическом развитии. 

Налоговая нагрузка на организации Республики Беларусь в части платежей, контролируемых 

налоговыми органами, без учета сумм возмещений НДС из бюджета, по итогам работы в I полугодии 

2015 года составила в среднем 6,1% к выручке от реализации товаров работ, услуг по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилась на 0,1%. 

 Сокращение налоговой нагрузки в основном обусловлено уменьшением доли акцизом в ее 

структуре с 0,9% до 0,7% к выручке, что связано со снижением в первом полугодии текущего года 

законодательно установленных ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. 

В структуре налоговой нагрузки (без учета возмещений из бюджета сумм НДС) преобладает 

НДС. Его удельный вес в выручке от реализации составил 3,7% и по сравнению с прошлым годом 

снизился на 0,1%, что обусловлено сокращением почти на 7% сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров 

из государств-членов Евразийского экономического союза, вследствие падения объемов импорта.  

Удельный вес налога на прибыль в выручке возрос на 0,1% до 0,8% - главным образом в связи с 

изменением порядка уплаты налога на прибыль, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов – на 

0,1% до 0,2% к выручке – вследствие законодательного увеличения размера ставок налога за добычу 

(изъятие) соли калийной. Доля других налогов в структуре налоговой нагрузки по сравнению с 

прошлогодним периодом не изменилась и составила соответственно по налогу на недвижимость – 0,3%, 

земельному налогу – 0,2%, прочих налогов – 0,2%. 

Республика Беларусь целенаправленно идет и создает такие условия для плательщиков, чтобы 

налоговое законодательство и порядок исчисления уплаты налога был простым и понятным.  

По состоянию на 2015 год по ведению бизнеса Российская Федерация показала 49 место, 

Казахстан 15, в то время как Республика Беларусь 60. 

Однако, несмотря на принятые меры по улучшению налоговой системы Республики Беларусь 

нерешенными остались некоторые задачи. 

  Во-первых, наличие множества различных льгот, действующих в соответствии с Налоговым 

Кодексом, декретами, указами Президента Республики Беларусь. 

Одним из приоритетных направлений в Беларуси является развитие гостиничного бизнеса, 

туризма, логистической деятельности. Одним из факторов, стимулирующим развитие конкретных видов 

деятельности, исходя из теоретических положений, могут стать налоговые льготы, что благополучно 

перенесено в действующее налоговое законодательство Республики Беларусь, содержащее различные 

налоговые льготы для плательщиков, осуществляющие соответствующие виды деятельности. 

Действующее налоговое законодательство в отношении реализации продукции 

сельскохозяйственного назначения достаточно льготное. Однако предоставленные льготы не позволяют 

сельскому хозяйству выйти на прибыльный уровень деятельности, обойтись без государственных 

дотаций и получения льготных кредитов, пролонгации долгов, получения отсрочки, рассрочки по уплате 

налоговых платежей. 

Необходимо инвентаризировать те льготы, которые имеются, в первую очередь льготы 

индивидуального характера, которые предоставлены отдельным субъектам; установить методику, по 

которой можно было бы оценивать эффективность налоговых льгот, даже не стой целью, чтобы ее 

отменить, а видоизменить, чтобы она давала непосредственно больше эффекта. Относительно иных 

системных льгот, льгот социального характера, льгот, стимулирующих отдельные виды производства, 

нужно четко определить приоритеты, по которым будут предоставляться такие льготы, и в дальнейшем 

методику и оценку из эффективности. Особым приоритетом должны пользоваться частное партнерство 

и те инвесторы, и та инициатива, которые направлены на тяжелые отрасли, как инфраструктура, так и 

производство. Они прежде всего должны поддерживаться и льготироваться государством. 

Во-вторых, неэффективная действующая система налогового стимулирования в части прибыли, 

направленной на капитальные вложения.  

Вне зависимости от предоставления налоговых льгот отечественные предприятия вынуждены 

заменять свое оборудование на более качественное, отвечающее мировым стандартам, чтобы быть 

конкурентоспособным, увеличивать рентабельность производимой продукции. Кроме этого основные 

средства предприятия являются в соответствии с МФСО капиталом предприятия. Необходимо 

пересмотреть подходы к амортизации основных средств: приблизить правила амортизации к 

международным стандартам в отношении экономического срока эксплуатации имущества. Более 

действенным механизмом стимулирования роста инвестиций в основной капитал может стать также 
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предоставление права плательщикам, получившим убыток по итогам отчетного года, перенести данные 

убытки на последующие  периоды. 

Предоставление льгот должно проводится без нарушения экономического развития, и то, что 

государство предоставляет в качестве налоговых льгот, в виде налоговых субсидий, следует 

рассматривать как возможность получить социальный и экономический эффект. 

Сокращение налогов, создание благоприятного климата для бизнеса, а также внедрение 

передовых технологий и либерализация некоторых норм законодательства сможет привести к более 

динамичному развитию экономики и росту благосостояния граждан нашей страны. 

Таким образом, налоговая система Республики Беларусь, не смотря на огромную работу по ее 

реформированию, требует дальнейшего совершенствования для решения таких задач, как активизация 

предпринимательской активности, привлечение иностранных инвестиций, экономический рост страны. 

 

Альбоща О.П. 

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ м. Харків 

Науковий керівник: Колупаєва І.В., к.е.н., доцент 

 

ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Питання щодо реформування спрощеної системи оподаткування останнім часом набуває 

актуальності, оскільки Кабінет Міністрів готує новий проект змін до податкового законодавства, що 

безпосередньо буде мати відношення до умов спрощеного оподаткування малого бізнесу. 

Спрощена система оподаткування передбачає сплату єдиного податку, розмір якого залежить від 

приналежності до однієї з груп цієї системи. Цей податок замінює інші податки та збори, що сплачують 

суб`єкти підприємницької діяльності такі як: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток 

підприємств, податок на додану вартість та інші. Ця система зазнає постійних змін та доповнень. 1 січня 

2015 року вийшла остання нова редакція Податкового кодексу згідно якого, платники єдиного податку 

поділяються на 4 групи.  

Головною метою спрощеної системи є захист інтересів малого бізнесу, підтримка соціальної 

стабільності та економічний розвиток її суб`єктів. Перебування на спрощеній системі оподаткування дає 

можливість полегшити ведення податкового обліку та мінімізувати обсяги податкової документації. Все 

це зменшує рівень бюрократизації ведення малого бізнесу, що має позитивно впливати на ефективність 

діяльності підприємств. 

Однак останнім часом виникають певні протиріччя щодо існування спрощеної системи. Існують 

пропозиції залишити на єдиному податку лише мікробізнес. Нічого не змінювати пропонують ті владні 

сили, які орієнтуються на підтримку з боку безпосередніх платників єдиного податку. Взагалі відмінити 

спрощену систему пропонують представники середнього та великого бізнесу, бо хочуть мати рівні 

умови конкуренції та сплати податків.  

Проте, можна визначити такі сценарії розвитку спрощеної системи:  

1. Не вносити змін до Податкового кодексу України.  

2. Скасувати систему.  

3.  Провести подальше реформування системи.  

Очевидно, що у функціонуванні такої системи оподаткування існують певні проблеми: 

1. Зменшення прозорості підприємницької діяльності та недостатня деталізація обліку 

діяльності, що призводить до збільшення тіньової економіки (заниження власних доходів). 

2. Створення диспропорцій в оподаткуванні ( підприємці вкладають капітал в такий бізнес, 

що дозволяє використовувати єдиний податок, а не в той, що може бути більш прибутковим та 

ефективним для економіки країни). 

3. Відсутність стимулювання підприємців щодо переходу на загальну систему 

оподаткування. 

4. Використання системи тими, для кого вона не передбачена за своєю суттю.  

Звісно, існують певні переваги використання єдиного податку в механізмі оподаткування 

суб`єктів малого бізнесу: можливість не використовувати реєстратор розрахункових операцій, простота 

нарахування єдиного податку, спрощене  ведення бухгалтерського обліку. 

Вирішення зазначених проблем спрощеної системи оподаткування буде сприяти позитивним 

реформам не тільки податкової системи, а й впливати на народне господарство в цілому.   

На нашу думку цю систему потрібно реформувати. 

Можна визначити такі принципи реформ спрощеної системи: 

1. Збереження простоти обліку та звітності. 

2. Наближення податкового навантаження до рівня загальної системи оподаткування. 
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3. Диференціація податкового навантаження для платників з різним рівнем витрат. 

4. Заохочення до навчання та переходу на загальну систему оподаткування. 

5. Збереження наявних обмежень на види діяльності, у яких можна використовувати 

спрощену систему. 

Отже, можна зробити висновок, що неможливо повністю розв`язати усі проблеми процесу 

оподаткування суб`єктів малого підприємництва. Проте важливо викорінити суттєві недоліки у 

функціонуванні спрощеної системи. Дуже важливим фактором у цій справі є позиція держави, яка має 

бути узгоджена з усіма сторонами податкового процесу. Тобто держава має створити демократичні 

умови під час реформування спрощеної системи, зміни якої,  мають бути невіддільними від 

реформування загальної системи оподаткування. 
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ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС КАК 

ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Современный этап развития рыночной экономики в различных странах характеризуется 

активным вмешательством государства в экономические и социальные процессы, поскольку в условиях 

существования монополий, сильного влияния профсоюзов не происходит автоматического 

саморегулирования рынка. При этом в силу ограниченности возможности применения 

административных методов наиболее часто используемым экономическим инструментом выступают 

финансы. Следовательно, основным субъектом финансового регулирования выступает государство. 

Государственное финансовое регулирование направлено на предотвращение возникающих 

диспропорций, когда отдельные сегменты экономики развиваются более быстрыми темпами, угрожая 

создать ситуацию перепроизводства. Еще одним направлением государственного финансового 

регулирования является обеспечение развития более быстрыми темпами высокотехнологичных отраслей 

экономики или их создание. Это направление наиболее актуально для стран, осуществляющих крупные 

системные преобразования. Немаловажным фактором экономического развития является социальная 

стабильность, поэтому государственное финансовое регулирование связано также с ее достижением. 

Финансовое регулирование происходит, с одной стороны, через стимулирование одних 

сегментов экономической системы путем концентрации в них финансовых ресурсов и, с другой 

стороны, через сдерживание иных сегментов на основе ограничения объема поступающих в них 

финансовых ресурсов. Таким образом, финансовое регулирование – это воздействие на экономические и 

социальные процессы, направленное на предотвращение возможных или устранение имеющихся 

диспропорций, обеспечение развития передовых технологий и социальной стабильности, путем 

концентрации финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста объема финансовых 

ресурсов в других. 

Основными объектами государственного финансового регулирования выступают отраслевая 

структура экономики, ее территориальные пропорции, а также социальная структура общества. 

Финансовое регулирование территориальных пропорций осуществляется через механизм 

межбюджетного регулирования (регулирующие доходы; дотации, субсидии, субвенции бюджетам 

других уровней бюджетной системы), финансирование целевых программ поддержки и развития 

отдельных регионов и муниципальных образований. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами процесс формирования 

бюджета должен быть тесно увязан с документами среднесрочного планирования и прогнозирования. В 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации составлению проектов бюджетов должна 
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предшествовать разработка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и отраслей экономики. 

Значительное число разработанных и принятых стратегических разработок долгосрочного 

планирования - доктрин, концепций, стратегий развития отраслей и территорий - не имеет реального, 

законодательно регламентированного влияния на бюджетный процесс. Указанные разработки являются 

лишь неформальным ориентиром при подготовке вариантов среднесрочного горизонта планирования на 

основе тех целей, которые заданы в долгосрочных стратегиях и концепциях. 

Нерешенные проблемы констатируются также в сфере среднесрочного планирования, начиная с 

прогнозных документов, требуемых Бюджетным кодексом для формирования бюджета Российской 

Федерации. 

В целях обеспечения преемственности политики государства данные прогноза и концепции 

социально-экономического развития на долгосрочную перспективу используются при разработке 

прогнозов и программ на среднесрочную перспективу. Прогноз социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу разрабатывается на период от трех до пяти лет и ежегодно корректируется. 

Правительство разрабатывает программу социально-экономического развития страны на 

среднесрочную перспективу исходя из положений, содержащихся в названном президентском послании. 

Одновременно с представлением проекта федерального бюджета правительство представляет в 

Государственную думу прогноз социально-экономического развития на предстоящий год. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ прогноз социально-экономического развития 

соответствующей территории на очередной финансовый год является одним из документов, которые 

должны быть подготовлены в целях составления проекта бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития страны на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. 

(далее - прогноз) разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренных правительством с учетом задач, 

обозначенных в послании Президента РФ Федеральному собранию от 30 ноября 2014 г. и бюджетном 

послании о бюджетной политике в 2014-2016 гг., а также на основе ориентиров и приоритетов 

социально-экономического развития, предусматриваемых основными направлениями деятельности 

правительства. В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития России в январе-июле 

2014 г. и прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Федерации и Банка России. 

Тем не менее заметен системный разрыв между долгосрочными документами планирования - 

концепциями, доктринами, стратегиями и среднесрочными документами. Не реализуется система 

документов, последовательность их разработки и преемственность, определенная федеральным 

законодательством, в частности Бюджетным кодексом и федеральным законом «О государственном 

прогнозировании и программах». 

Программно-целевой метод планирования бюджета призван обеспечить прямую взаимосвязь 

между распределением ресурсов и достижением целей социально-экономической политики. 

Программные методы целевого бюджетирования должны опираться на базисные понятия 

стратегического планирования. Для определения перспективы развития регионов в первую очередь 

важны общие принципы по вопросам стратегического планирования. При этом порядок, условия 

формирования и реализации программных методов управления и бюджетного планирования требуют 

более четкого и детального законодательного регулирования. 

Как представляется, переход к программному бюджету требует повышения качества 

организации бюджетного планирования программных расходов, их обоснованности, направленности на 

достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных 

инструментов, а также увеличения доли охвата программными мероприятиями бюджетных средств. 

Таким образом, сформирована нормативная и методологическая основа для разработки 

государственных программ Российской Федерации. При этом, однако, в законодательстве существует 

ряд пробелов и противоречий относительно порядка и условий применения этих методов управления и 

бюджетного планирования. 

Пока преждевременно считать, что Россия обеспечена правовой основой для формирования 

единой системы планирования и бюджетного процесса во взаимоувязке федерального и регионального 

аспекта. В результате вместо научно обоснованной общегосударственной программы 

высокотехнологичной модернизации зачастую реализуются сомнительные проекты. Между тем сейчас 

недопустимы ошибочные решения, ведущие к разрушению и без того тающего научно-

производственного потенциала страны. 

Можно сделать вывод о том, что сложившаяся ситуация в вопросах планирования не 

соответствует ни нынешнему уровню развития России, ни задачам возврата нашей страны в группу 

лидирующих держав мира по экономическому развитию. 
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Разрабатываемые планы по социально-экономическому развитию должны быть обеспечены 

соответствующим качеством, глубиной отраслевого и регионального планирования на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Среднесрочные планы целесообразно сделать обязательным элементом. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА – КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Одним из основополагающих факторов конкурентоспособности государства является 

характеристика его трудовых ресурсов. Речь в данном случае идет о трудоспособной части населения, 

имеющей определенную квалификацию, профессиональные знания и умения для осуществления 

общественно-полезной деятельности.  

Важность и значимость данного фактора трудно переоценить, поскольку совершенно очевидно, 

то что никакие реформы и даже программы, планы и перспективные проекты не будут реализованы, 

если не будет квалифицированных кадров, способных воплотить их в жизнь  [1]. 

Реализация целей и задач управления трудовыми ресурсами осуществляется через кадровую 

политику. Кадровая политика - главное направление в работе с кадрами, набор основополагающих 

принципов, которые реализуются кадровой службой предприятия, государства[2]. В этом отношении 

кадровая политика представляет собой стратегическую линию поведения в работе с трудовыми 

ресурсами. 

В прежние годы ей в значительной мере была присуща политическая (идеологическая) окраска, 

что отражалось в самом ее содержании и определении: "Кадровая политика - это генеральное 

направление в кадровой работе, определяемое совокупностью наиболее важных, принципиальных 

положений, выраженных в решениях партии и правительства на длительную перспективу или 

отдельный период"[3]. 

Поскольку формирование кадров предприятия связано не с однозначным решением, а с 

альтернативностью возможных путей с выбором наиболее эффективного из них, то правомерна 

постановка вопроса и о выборе стратегии трудообеспечения с учетом всех факторов и обстоятельств, 

характерных для настоящего и будущего. 

Общие требования к кадровой политике в современных условиях сводятся к следующему. 

1. Кадровая политика должна быть тесно увязана со стратегией развития (или выживания) 

государства. В этом отношении она представляет собой кадровое обеспечение реализации этой 

стратегии. 

2. Кадровая политика должна быть достаточно гибкой. Это значит, что она должна быть, с одной 

стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные ожидания работника, 

с другой - динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменением тактики предприятия, 

производственной и экономической ситуации. Стабильными должны быть те ее стороны, которые 

ориентированы на учет интересов персонала и имеют отношение к организационной культуре 

предприятия (фирмы). Последняя включает ценности и убеждения, разделяемые работниками и 

предопределяющие нормы их поведения, характер жизнедеятельности предприятия. 

3. Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с определенными 

издержками для предприятия, кадровая политика должна быть экономически обоснованной, т.е. 

исходить из его реальных финансовых возможностей. 

4. Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к своим работникам. 

Таким образом, кадровая политика в новых условиях направлена на формирование такой 

системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение не только экономического, но и 

социального эффекта при условии соблюдения действующего законодательства, нормативных актов и 

правительственных решений. 

Последние, как отражение государственной политики в отношении воспроизводства рабочей 

силы, влияют на кадровую политику через регулирование ситуации на рынке труда, а также через 

требования к обеспечению надлежащей социальной защиты работника. 

В реализации кадровой политики возможны альтернативы: она может быть быстрой, 

решительной (в чем-то на первых порах, возможно, и не очень гуманной по отношению к работникам), 

основанной на формальном подходе, приоритете производственных интересов, либо, наоборот, 
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основанной на учете того, как ее реализация скажется на трудовом коллективе, к каким социальным 

издержкам для него это может привести [4]. 

Кадровая политика реализуется через кадровую работу. Поэтому выбор кадровой политики 

связан не только с определением основной цели, но и с выбором средств, методов, приоритетов. 

Кадровая работа базируется на системе правил, традиций, процедур, комплексе мероприятий, 

связанных непосредственно с осуществлением подбора кадров, необходимой их подготовки, 

расстановки, использования, переподготовки, мотивации, продвижения. 

Поэтому содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу (выбор 

источников пополнения кадров, требования к исполнителям и т.п.), а касается принципиальных позиций 

предприятия в отношении подготовки, развития персонала, обеспечения взаимодействия работника и 

организации. В то время как кадровая политика связана с выбором целевых задач, рассчитанных на 

дальнюю перспективу, текущая кадровая работа ориентирована на оперативное решение кадровых 

вопросов. Между ними должна быть, естественно, взаимосвязь, которая бывает обычно между 

стратегией и тактикой достижения поставленной цели [5]. 

Кадровая политика носит и общий характер, когда касается кадров предприятия в целом, и 

частный, избирательный, когда ориентируется на решение специфических задач (в пределах отдельных 

структурных подразделений, функциональных или профессиональных групп работников, категорий 

персонала). 

Между тем кадровая политика как фактор конкурентоспособности должна выступать 

важнейшим управленческим ресурсом государства в целом и отдельной организации в частности по 

эффективному накоплению и реализации ценнейшего национального достояния – способностей 

человека, его профессиональных возможностей. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конец 2014 г. отметился большими изменениями в банковском законодательстве. Это как 

антикризисные Законы, непосредственно касающиеся финансового положения банков, так и 

законодательные акты, прямо не относящиеся к банковской сфере, но которые могут иметь большие 

последствия, такие как банкротство физических лиц, например 

С  этой целью был принят целый пакет Законов, направленных на создание правовых оснований 

для увеличения капитала системообразующих российских кредитных организаций за счет размещения 

средств Фонда национального благосостояния на субординированных депозитах и в субординированные 

облигации указанных кредитных организаций.  Федеральный закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ дополнил 

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности". Это позволит учитывать данные депозиты 

(облигации) в составе собственных средств (капитала) кредитных организаций. В свою очередь, 

увеличение капитала позволит указанным кредитным организациям активнее участвовать в 

финансировании приоритетных для развития экономики инфраструктурных проектов, перечень которых 

будет утверждаться Правительством Российской Федерации. Не все банки смогут получить 

федеральные средства, а только те, которые обладают капиталом в объеме не менее 100 млрд руб. 

Федеральный закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ дополнил Федеральный закон "О банках и банковской 

деятельности" ст. 25.1, определяющей условия, которым должны соответствовать субординированные 

кредиты. Это следующие условия, которые должны соблюдаться одновременно: 
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http://www.vestnik-kafu.info/journal/15/
consultantplus://offline/ref=6EA29270DA38C1A819F28627FBB49F25E9DAF5B91C600E888466F5A680x2w3J
consultantplus://offline/ref=6EA29270DA38C1A819F28627FBB49F25E9DAF4B71B6E0E888466F5A680x2w3J
consultantplus://offline/ref=6EA29270DA38C1A819F28627FBB49F25E9DAF5B91C600E888466F5A68023A5E11BC2A20EED314343x4w0J
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- срок предоставления кредита составляет не менее пяти лет либо кредит предоставлен без 

указания срока возврата; 

- договор кредита содержит положения о невозможности без согласования с Банком России 

досрочного возврата кредита или расторжения договора и (или) внесения изменений в этот договор; 

- условия предоставления кредита, включая процентную ставку и условия ее пересмотра, в момент 

заключения договора (внесения изменений в договор) существенно не отличаются от рыночных условий 

предоставления аналогичных кредитов; 

- договор кредита содержит положение о том, что в случае несостоятельности (банкротства) 

кредитной организации требования по этому кредиту, а также по финансовым санкциям за 

неисполнение обязательств по субординированному кредиту удовлетворяются после удовлетворения 

требований всех иных кредиторов. 

Важным нововведением является участие Агентство по страхованию вкладов  (АСВ) в 

субординированных кредитах. 

Кроме того, в качестве еще одной меры АСВ дается право осуществлять меры по повышению 

капитализации банков путем передачи облигаций федерального займа, внесенных РФ в имущество 

Агентства в качестве имущественного взноса, в субординированные займы и (или) путем оплаты такими 

облигациями субординированных облигационных займов банков.  

Порядок устанавливает, что меры по повышению капитализации могут быть осуществлены в 

отношении банков, которые по состоянию на 1 января 2015 г. соответствуют следующим требованиям: 

- банк должен быть участником системы обязательного страхования вкладов; 

- соблюдать установленные Банком России обязательные нормативы; 

- размер собственных средств (капитал) банка должен превышать 25 млрд руб.; 

- доля кредитов физлицам, за исключением жилищных (ипотечных) кредитов, не должна 

превышать 40% активов банка, а также ряд других требований. Кредитные организации, которые 

примут участие в программе повышения капитализации, должны увеличивать совокупный объем 

ипотечного кредитования, объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса или субъектов, 

осуществляющих деятельность в наиболее важных для развития отраслях экономики. Кроме того, такие 

банки должны увеличить собственные средства (капитал) на 50% от размера полученных от АСВ 

средств за счет своей прибыли и (или) средств своих акционеров (участников); в течение трех лет не 

повышать вознаграждение руководства и размер фонда оплаты труда иных работников, а также 

выполнять ряд других обязательств. 

Еще одной антикризисной мерой стало увеличение страхового возмещения по вкладам физических 

лиц с 700 тыс. до 1,4 млн руб. Такая идея появилась уже давно, однако реализована она была только 

Федеральным законом от 29.12.2014 N 451-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального 

закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". При этом другие идеи, 

сопровождающие предложение об увеличении страхового возмещения, такие как повышение 

отчислений банков, изменение порядка расчета, реализованы не были. 

Ужесточение ответственности за нарушение законодательства о легализации доходов, полученных 

преступным путем. На это направлен Федеральный закон от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Федеральным законом 

расширяется перечень оснований для отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций - добавляются такие основания, как неоднократное в течение 

одного года нарушение требований ст. ст. 7.2 и 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", регламентирующих права и обязанности кредитных организаций при 

осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств, а также при приеме на 

обслуживание и обслуживании некоторых категорий должностных лиц, а именно иностранных 

публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, 

замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, и других лиц. 

В переходный период роль государства как регулятора рынка банковских услуг неизбежно 

возрастет. Государственные органы окажутся перед необходимостью проведения мер, повышающих 

конкурентоспособность отечественных кредитных учреждений. Инструментом подобной политики 

могло бы быть Агентство по реструктуризации кредитных организаций, созданное совместно 

Правительством Российской Федерации и Центральным банком РФ, со следующими задачами: во-

первых, участие в разработке мероприятий по реструктуризации и повышению эффективности 

кредитных организаций; во-вторых, проведение мероприятий по реструктуризации банковской системы; 

в-третьих, создание и обеспечение функционирования рыночного саморегулирующегося механизма, 

смены неэффективных собственников в проблемных кредитных организациях; в-четвертых, оказание 
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содействия Правительству Российской Федерации в проведении политики, направленной на развитие 

кредитных организаций, и так далее.  

Необходимы незыблемые гарантии обеспечения прав и законных интересов участников 

банковской деятельности, а не сам факт существования значительного количества правовых актов, 

регулирующих банковскую деятельность. Задача доктрины - ревизовать основные понятия и институты 

банковского права, степень и качество их разработанности, а законодателя - закрепить соответствующие 

новеллы в банковском законодательстве. 
Таким образом, государственная банковская политика должна представлять собой 

согласованную систему мер законодательного и финансово-экономического характера, отражающею 

стратегию государства по развитию участия банковского сектора в решении задач структурных 

преобразований в национальной экономике на основе сбалансированности интересов банковского 

сектора и экономических агентов. 
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, ПРИЧИНИ ТА ЇЇ РІВЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Вступ. У сучасному світі немає жодної країни, яка б не зіткнулася з тіньовою економікою. Вона 

проникає в усі сфери економічного життя: виробництво, обмін, розподіл, споживання. Вона набуває 

регіональні, а в деяких сферах і світові масштаби. На сьогоднішній день,в Україні – головною 

економічною та соціальною проблемою стала тіньова економіка. За підрахунками вітчизняних та 

іноземних дослідників обсяг тіньової економіки складає в нашій країні від 35 до 52 відсотків ВВП. Під 

тіньовою економікою слід розуміти, приховану економічну діяльність суб'єкта економіки.  

Аналіз досліджень та публікацій. Суть тіньової економіки її причини та наслідки досліджували 

та аналізували у своїх працях такі дослідники як  Дяченко Я.Я., Варналій З.С., Предборський В.А., 

Водолажченко Д.С., Харко Д., Базилюк А.В, Базилевич В.Д. Озерський, І.В, Мазур І.,Жаліло Я., 

Пахомов Ю., Гальчинський В. А..  

Постановка завдання.  Метою нашої роботи є визначити суть тіньової економіки, її форми, 

причини та особливості в Україні. 

Результати дослідження. В прикладних наукових дослідженнях тіньова економіка 

розглядається як сукупність економічних відносин, що не враховуються офіційною статистикою (з 

точки зору статистичного підходу); суперечать законодавству (юридичний підхід); є способом 

мінімізації економічних витрат (економічний підхід) або приховування від оподаткування (фінансовий 

підхід) [1, с. 83-84].  

Тіньова економіка — це приховані від офіційного обліку та оподаткування виробництво товарів і 

послуг, заробітна плата, грошовий обіг і угоди в усіх видах економічної діяльності. Очевидно, що 

основу тіньової економіки становлять стихійні ринкові економічні відносини. В цій сфері не діє ні 

державна, ні корпоративне, ні інше регулювання — тільки ринок. 

В тіньовій економіці засоби виробництва і, отже, результат (продукт) — особиста власність 

підприємця-тіньовика. Хоча можлива певна кооперація між легальним і тіньовим секторами, але 

відносини між ними носять нелегальний характер. Тіньовий бізнес позбавлений усіх форм державної 

підтримки. Тіньові підприємці не можуть отримувати державні замовлення (хоча в рамках тіньової 

кооперації з легальними господарюючими суб'єктами вони беруть обмежену участь у їх виконанні), а 

також залучати офіційні кредити. В цій діяльністі  використовувана власність, вироблена продукція, а 

також соціальні та інші трудові права зайнятих працівників не захищені державою, конституційними та 

іншими законодавчими нормами. 
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Тіньова економіка утворюється при певних умовах, коли стає вигідно приховувати свою 

економічну діяльність. Виділяють різні причини існування тіньової економіки:  

 Природничі (антропологічні). Люди прагнуть отримати більше благ, витративши при цьому 

якомога менше зусиль.  

 Економічні. Люди хочуть досягти мети, заощадивши свої кошти.  

 Політичні. Люди незадоволені політикою держави і намагаються не допустити її вплив на них.  

 Правові. Люди вважають, що, щоб вони не зробили, їм вдасться уникнути покарання.  

 Соціальні. Люди незадоволені своїм становищем і шукають способи поліпшити його [2, с. 47]. 

При класифікації тіньової економіки в основному використовують дві ознаки: 1) дотримання 

чинних правових норм; 2) приховування економічної діяльності та її результату від статистичного 

обліку та оподаткування. Більшість дослідників вважають, що тіньова економіка складається з трьох 

основних частин:  

 прихована — законодавчо дозволена, але офіційно не обліковується (повністю або частково) 

діяльність у рамках формалізованих структур і процедур з метою ухилення від сплати податків та інших 

обов'язкових платежів;  

 неформальна — законодавчо дозволена, але не враховується діяльність неформальних структур 

або діяльність поза формалізованих процедур або відносин;  

 нелегальна — законодавчо заборонена або не має необхідного спеціального дозволу (формальна 

і неформальна) діяльність (кримінальна та інша протиправна), свідомо прихована від держави [3, с. 24]. 

Зазвичай виділяють три групи чинників, які сприяють розвитку тіньової економіки.  

1. Економічні фактори: 

 - високі податки (на прибуток, прибутковий податок тощо);  

- криза фінансової системи та вплив її негативних наслідків на економіку в цілому;  

- недосконалість процесу приватизації;  

- діяльність незареєстрованих економічних структур.  

2. Соціальні чинники:  

- низький рівень життя населення, що сприяє розвитку прихованих видів економічної діяльності;  

- високий рівень безробіття та орієнтація частини населення на отримання прибутків будь-яким 

способом;  

- нерівномірний розподіл валового внутрішнього продукту.  

3. Правові чинники:  

- недосконалість законодавства;  

- низька діяльність правоохоронних структур щодо припинення незаконної і кримінальної економічної 

діяльності;  

- недосконалість механізму координації боротьби з економічною злочинністю [4, c. 14-18]. 

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку економіки, 

конкурентоспроможності країни, зростання рівня життя населення. Вона є результатом активної 

криміналізації економічних процесів, низької правової і податкової культури юридичних та фізичних 

осіб та високої корупції органів влади .  

Аналітичні оцінки, отримані на основі модельних розрахунків, свідчать, що до найістотніших 

чинників тінізації української економіки належать наступні:  

1. Суперечливість та дублювання законодавчої та нормативно- розпорядчої бази в окремих 

секторах, що відтворює низький рівень структурних компонентів індексу економічної свободи та 

зростання тінізації.  

2. Недієвість організаційно - інституціональних механізмів антикорупційного законодавства.  

3. Недосконалість судової та правоохоронної системи, що позначається на низьких оцінках 

експертів Світового економічного форуму незалежності судової влади та довіри до правоохоронних 

органів.  

4. Неефективне адміністрування податків, що підтверджують рейтингові оцінки щодо ефективності 

оподаткування.  

5. Високий рівень злочинності. 

Відповідно до розрахунків Міністерства економічного розвитку та торгівлі України обсяг 

тіньової економіки в Україні за останні 5 років становить від 28 % до 47 % ВВП. Зазначений показник 

розраховується різними методами, які враховують розбіжності між доходами та витратами населення, 

динамікою готівки в обігу та обсягами виробництва, використанням електроенергії та обсягами 

виробництва, а також динамікою цін факторів виробництва, готової продукції та рентабельністю 

виробництва [5].  
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На початку 2015 року в умовах поширення цінових та девальваційних шоків, ескалації 

військового конфлікту спостерігалось подальше суттєве зростання тіньової економіки, започатковане у 

2013 році. За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку у І кварталі 2015 року рівень тіньової 

економіки порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшився ще на 5 в.п. до 47% від обсягу 

офіційного ВВП. Зневіра суб`єктів економічної діяльності в покращення економічної та політичної 

ситуації найближчим часом спонукала їх активно використовувати схеми приховування частини 

прибутків, у тому числі такі, як поширення збитковості та неплатежів в економіці [6]. 

Відповідно до розрахунків австрійського економіста Ф. Шнайдера рівень тіньової економіки в 

Україні становить 52,8% від офіційного ВВП. Цей показник широко використовується у міжнародних 

порівняннях. 

У 2014 році у тіні опинилося приблизно 250 млрд. грн. коштів українських платників податків. 

Обсяги виведення коштів, отриманих в результаті корупційних та економічних злочинів, за оцінками 

міжнародних експертів, перевищують 10 млрд. дол. США на рік. При цьому в останні роки виведення 

капіталів за рахунок заниження цін експорту складає від 73 до 79%. 

Висновки. Отже, тіньова економіка – це сукупність економічних відносин, що приховуютється 

від офіційної статистики та оподаткувіння з метою отримання максимального прибутку. Причинами 

такої діяльності є: податковий тягар, висока кримінальна діяльність, низький рівень життя населення, 

корупція та недосконалість законодавства. За підрахунками вітчизняних та іноземних дослідників обсяг 

тіньової економіки складає в нашій країні від 35 до 52 відсотків ВВП. 
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Управління державними інвестиціями, зокрема фінансування державних інвестиційних проектів, 

ефективність використання бюджетних коштів для досягнення національних пріоритетів і дотримання 

суспільних інтересів, є важливими питаннями для багатьох країн. Для України це проблема упродовж 

кількох останніх років є актуальною через дефіцит бюджетних коштів, скорочення обсягів капітальних 

інвестицій, недофінансування, відсутність належної системи управління. У період 2012–2014 рр. 
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відбулося суттєве скорочення прямого фінансування капітальних інвестицій з державного бюджету – з 9 

млрд грн у 2012р. до 4,6 млрд грн у 2014р. (майже 50%). Фінансування з місцевих бюджетів у 2014р. 

становило 10 млрд грн, або 77% від показника 2011р. Крім цього, сформувалася недосконала система, 

що не упереджує неефективність прямого бюджетного інвестування. Міжнародні експерти відзначають 

істотні недоліки процесу державного інвестування. Зокрема, у 2013 р. Україна отримала низький Індекс 

якості управління державними інвестиціями – 1,93 бала з можливих 4 (серед 71 країни, Україна посідає 21 

місце) [1]. Низькі рейтингові позиції України свідчать про необхідність удосконалення законодавства. 

Імплементація європейського законодавства в частині здійснення фінансування державних 

інвестиційних проектів, державного інвестування загалом, що потребує внесення змін в національне 

законодавство та прийняття нових нормативно-правових актів, в Україні має відбуватися з урахуванням 

можливих вигід, а також імовірних фіскальних ризиків, шляхів мінімізації негативного впливу на 

бюджетну систему та економіку. Застосування окремих норм європейського законодавства в бюджетний 

сфері створюватиме передумови та значні вигоди щодо: доступу до нових джерел фінансування (через 

систему європейських структурних фондів, фондів розвитку тощо), створення належної національної 

системи управління ефективністю державних інвестицій, подальшого реформування державного 

внутрішнього фінансового контролю, обліку у бюджетній сфері. При цьому здійснення імплементації 

може супроводжуватися утворенням ряду суттєвих ризиків, зокрема фіскальних ризиків: у 

середньостроковій перспективі – через подальше скорочення або призупинення бюджетного 

інвестування, а також збільшення боргової залежності; у короткостроковій – через визнання зобов‘язань 

за довгостроковими та середньостроковими державними інвестиційними проектами та інвестиційними 

проектами, що реалізуються в рамках державно-приватного партнерства, модернізації підприємств 

реального сектора економіки, а також взяття на облік непередбачуваних зобов‘язань. 

В Угоді про асоціацію України з Європейським союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, яка була ратифікована українською стороною 16.09.2014р., 

зазначено, що державна допомога для модернізації підприємств реального сектора може надаватися 

якщо допомога здійснюватиметься з метою забезпечення відповідності обов‘язковим стандартам з 

довкілля, визначеним директивами ЄС, в обсязі до 40% прийнятних витрат. З огляду на постійний 

дефіцит власних фінансових ресурсів підприємств, недоступність через високу вартість позикових 

коштів ця норма практично не буде реалізована, що призводитиме до подальшого згортання 

інвестування.  

При запровадженні норм європейського законодавства, зокрема в частині дотримання 

бюджетних правил, та за наявного державного боргу Україна вимушена буде і надалі скорочувати 

бюджетні інвестиції, що матиме негативні наслідки не лише для державного сектору. Досвід країн-

членів ЄС показав, що скорочення державного інвестування внаслідок запровадження фіскальних рамок, 

ухвалених Пактом стабільності і зростання (SGP), з одного боку, зменшує фіскальні ризики поточного 

року, а з іншого, призводить до уповільнення процесів відновлення достатніх темпів економічного 

зростання. Частка бюджетних інвестицій в загальному обсязі бюджетних видатків країн ОЕСР суттєво 

зменшилася та в середньому становила від 4% до 12%. В Україні цей показник у 2014 р. був на рівні 

3,85%. Загальний обсяг державних інвестицій у ВВП в країнах ОЕСР склав 3%. В Україні у 2014 р. після 

суттєвого скорочення державних інвестицій (майже у 2 рази порівняно з 2011р.) цей показник 

дорівнював 2,5%. Якщо не враховувати фінансовий стан вітчизняних підприємств, рівень зношеності 

основних фондів, технологічну відсталість, матеріаломісткість і енергомісткість виробництва, можна 

стверджувати про незначні відхилення рівня державного інвестування в Україні від країн ОЕСР.  

До цього ж постають проблеми неефективності реалокації, цільового спрямування та 

використання інвестиційних ресурсів, зокрема: 

1) перерозподіл ресурсів через фонди й банк реконструкції та розвитку, які створюються за 

позитивною практикою країн-членів ЄС, а також через Державне агентство з інвестицій та управління 

національними проектами, Державну інноваційну фінансово-кредитну установу, Державну інвестиційну 

компанію та ін., для України поки що є неефективним, оскільки на практиці відбувалося дублювання 

функцій та повноважень, виникали проблеми подвійного фінансування з різних організацій, 

неналежного моніторингу використання ресурсів та загалом фінансового управління проектами. Ця 

ситуація погіршується з огляду на витрачання значних коштів на утримання таких структур. 

Український банк реконструкції та розвитку, що був створений державою, не став повноцінним банком 

розвитку, як це прийнято у світі, оскільки банк не було наділено як необхідними функціями, так і 

відповідними ресурсами. Враховуючи зазначене, доцільно у короткі терміни сформувати дієвий 

державний Банк розвитку України [2]. Це забезпечуватиме стабільне фінансування середньострокових 

та довгострокових інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію національних пріоритетів (на 

умовах низької процентної ставки), а також сприятиме створенню ефективної системи управління 

державними інвестиціями (для концентрації ресурсів з різних джерел, відбору проектів, координації 
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фінансування і реалізації державних інвестиційних проектів, обліку, фінансового контролю та аудиту);  

2) інвестування лише (або в переважній більшості) в соціальну і економічну інфраструктуру. Для 

України фінансування інфраструктурних проектів без модернізації на інноваційній основі виробничої 

бази, створення потужних конкурентоспроможних на внутрішньому і світових ринках підприємств, 

ускладнюватиме забезпечення стабільності економічного розвитку з подальшим нарощенням його 

темпів. Досвід України показує, що фінансування в інфраструктуру не сприяє активізації вітчизняного 

виробництва через використання сировини, матеріалів, товарно-матеріальних цінностей іноземного 

виробництва; немає значного економічного і соціального ефекту, прямої та опосередкованої фінансової 

віддачі, а призводить до збільшення державних боргів, бюджетних видатків на подальше 

обслуговування інфраструктурних об‘єктів. Первинним, в питаннях фінансування інвестиційних 

проектів, є забезпечення формування потенціалу для економічного зростання та досягнення 

національних пріоритетів, оскільки зачіпають проблеми стійкості фінансової системи загалом. 

Створювана стабільна економічна база забезпечуватиме генерування та концентрацію ресурсів для 

поліпшення інфраструктурних об‘єктів.   

З ухваленням Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

державних інвестиційних проектів» (від 07.04.2015 р. № 288-VIII) фактично розпочато формування 

нової системи управління державними інвестиціями. Проте, внесеними змінами не вирішується 

проблема концентрації фінансових ресурсів держави, приватних інвесторів для реалізації пріоритетних 

інвестиційних проектів. Важливо запроваджувати кредитний механізм в процеси державного 

інвестування, а також співфінансування для активізації співпраці з приватними інвесторами у розбудові 

національних пріоритетів.  

Зважаючи на вищенаведене, для уникнення можливих проблем імплементації норм ЄС в частині 

фінансового забезпечення державних інвестиційних проектів та проведення цього процесу з 

найбільшими вигодами, доцільно при удосконаленні національної законодавчої бази враховувати 

механізми пом‘якшення впливу фіскальних ризиків та ризиків «затухання» інвестиційних процесів на 

економіку. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Актуальною проблемою сучасності є забезпечення стабільного розвитку підприємств, що 

зумовлює зростання ролі стратегічного планування. Підприємство, використовуючи планування, має 

можливість вчасно враховувати зовнішні та внутрішні фактори, які створюють сприятливі умови або 

загрози для функціонування та економічного розвитку.  

Стратегічне планування на підприємстві передбачає: формулювання стратегії розвитку 

організації з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу; мінімізацію ризиків 

діяльності підприємства; виконання планово-економічних розрахунків; пошук шляхів адаптації 

підприємства до змін у ринковому середовищі. М. Мескон зауважував, що стратегічне планування 

містить дев'ять етапів: вибір місії організації; формулювання її цілей; аналіз зовнішнього середовища; 

виявлення сильних і слабких сторін; аналіз стратегічних альтернатив; вибір стратегії;реалізація; оцінки 

стратегії [1].  

Також в процесі стратегічного планування є доцільною для застосування модель Гарвардської 

школи бізнесу, яка сформована на засадах SWOT-аналізу, розроблена науковцями Гарвардської школи 

бізнесу під керівництвом К. Ендрюса та К. Хрістенсона. Модель будується під час перетину виявлених 

можливостей та основних загроз зовнішнього середовища, а також виявлення сильних та слабких сторін 

ресурсного потенціалу підприємства. Основною метою моделі є звести до мінімуму слабкі сторони та 

вчасно виявити загрози зовнішнього середовища. На формування стратегії, її оцінювання і вибір 

найкращого варіанта істотно впливають цінності вищого рівня управління, а також етичні норми 

суспільства, які проявляються через соціальну відповідальність бізнесу. 
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Застосування розроблених вченими основ стратегічного планування економічного розвитку 

розглянуто для підприємства ТОВ «ТД Композит-Сервіс» (м. Київ). Бренд «Композит» є одним із 

популярних торгових марок лакофарбового виробництва в Україні і провідним виробником  

лакофарбових матеріалів. Продукція підприємства: грунтовки, латексні й акрилові фарби, акрилові 

емалі, антисептики, клеї. 

Визначені основні переваги ТОВ «ТД Композит-Сервіс»: наявність цільової аудиторії, попиту та 

значної частки ринків збуту. Свою  сертифіковану продукцію  підприємство реалізує не тільки на 

території України, а й за кордоном, адже вона має високу якість.  

Разом з тим, необхідно відзначити значну конкуренцію в даній галузі. Основними конкурентами 

є:  

1. ТОВ ВП «ЗИП» - м. Дніпродзержинськ. 

2. ДЛФЗ, ТОВ СП «Мефферт Ганза Фарба» - м. Дніпропетровськ. 

3. ЗАТ «Лакма» - м. Київ. 

4. ТзОВ «Снєжка-України» - м. Яворів. 

Дані стосовно ринкової частки ТОВ «ТД Композит-Сервіс» та найсильнішого конкурента, яким є 

ТОВ ВП «ЗИП», наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Результати розрахунку ринкової частки за видами продукції 

Вид продукції 

Ринкова частка ТОВ 

«ТД Композит-Сервіс», 

% 

Ринкова частка найсильнішого 

у галузі конкурента, % 

Відносна ринкова частка ТОВ 

«ТД  Композит-Сервіс», % 

Лаки 16,8 20,3 0,8 

Фарби 19,1 15,9 1,2 

Емалі 22,4 10,7 2,1 

Грунтівки 25,8 5,1 5,1 

Проведений аналіз діяльності ТОВ «ТД Композит-Сервіс» за основними стратегічними 

напрямками показав загалом позитивні результати. Для ефективного функціонування в сучасних умовах 

підприємству необхідно розробляти та впроваджувати стратегію економічного розвитку. Адже вона 

визначає напрям, мету, цілі діяльності організації, забезпечує ефективне використання ресурсів. ТОВ 

«ТД Композит-Сервіс» необхідно вдосконалювати систему виробництва основного виду продукції, 

більше коштів інвестувати в розвиток емалі, фарби, лаків. 

Велику увагу слід приділяти конкурентам в даній галузі. Основна проблема - це вплив товарів 

замінників. Найдинамічніше в Україні розвивається сегмент водно-дисперсійних матеріалів. Останні 3-5 

років склад українського ринку лако-фарбових матеріалів помітно розширився. Не є загрозою 

постачальники сировини, адже у підприємства існують довготривалі взаємовигідні відносини з ними. 

Нові учасники також не являються загрозою, адже ТОВ «ТД Композит-Сервіс» займає значну частку 

ринку, має велику кількість споживачів, виготовляє якісну конкурентоспроможну продукцію. 

Також необхідно зосередити увагу на зарубіжних ринках, адже якість продукції, вдосконалення 

методів виробництва та постійні інноваційні розробки у власній лабораторії сприяють цьому. 

Проаналізувавши основні переваги та можливості розвитку ТОВ «ТД Композит-Сервіс», можна зробити 

висновок, що підприємству необхідно дотримуватися стратегії зростання, тобто розширення 

асортименту та ринків збуту продукції.    

Отже, стратегічне планування є одним із найнеобхідніших інструментів для досягнення 

підприємством своїх цілей. Але у кризовий період виникають труднощі у реалізації стратегічних планів, 

що в свою чергу викликає питання про доцільність стратегічного планування. Це спричинено 

нестабільністю економічного, фінансового та політичного становища в країні. В цьому разі 

підприємству необхідно підтримувати свій стан та постійно коригувати стратегічні плани відповідно до 

зовнішніх умов, що змінюються. 

Список використаних джерел: 

1. Федоренко В. Г. Менеджмент: підручник / В. Г. Федоренко– 3-тє вид., переробл. і доповн. – 

К.: Алерта, 2015. – 492 с. 

 

УДК 336.711(477) 

Бородай А.О., Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук 

Науковий керівник : Гноєва І.М., старший викладач 

 

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

В сучасних умовах розвитку національної економіки важливе значення має стан банківської 

системи. Забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове завдання, яке необхідно 

вирішити на шляху інтеграції України до європейського економічного простору. Сучасний стан 
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розвитку банківської системи потребує у запровадженні нових пропозицій, щодо відновлення 

банківської системи України та повернення її стану на докризовий рівень, що є актуальним на 

сьогоднішній день. 

Метою дослідження є виявлення основних проблем та визначення шляхів розвитку банківської 

системи й забезпечення її стабільного функціонування. 

Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування економіки, 

тобто функціонування суб'єктів господарської діяльності та державного бюджету. Лише через досконалу 

банківську систему можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому [2]. 

Аналіз останніх досліджень банківського сектору вказує на зміни, передусім залишається низка 

невирішених проблем. 

Аналіз останніх досліджень банківського сектору вказує на зміни, передусім залишається низка 

невирішених проблем, а саме: по- перше, низький рiвень капiталізації комерційних банкiв. За цим 

показником вiтчизняні банки суттєвo відстають від іноземних. Причиною цього є те, що значна кількість 

новоутворених кредитних інститутів була заснована для розв‘язання проблем фінансовопромислових 

груп; по-друге, брак довіри населення до банків зменшує мобілізацію рeсурсів банкaми пoрівняно з 

потенційними можливoстями. Рiвень довiри населення до банкiв в Українi всe ще значнo нижчий, нiж у 

країнах із високo рoзвинутими ринковими eкономіками і банкiвськими системами; по-треє, висoка 

концентрація капiталу у групі найбiльших банкiв (така прaктика може призвeсти до розширення 

практики домoвленостей і змoв великих банків мiж сoбою у провeденні свoєї дiяльності, нaприклад, у 

встaновленні цiн на банкiвські пoслуги); по-четверте, слaбка дифeренціація бaнківських послуг. 

Отже, для стабілізації банківської системи необхідно впровадити наступні заходи: 

1. Підвищити надійність та фінансову стійкість банків завдяки:  

– розробки довгострокової стратегії із застосуванням міжнародного досвіду та національних 

особливостей і специфічних характеристик кожного банку; 

– удосконалити державний контроль і нагляд, зокрема за проблемними банками; 

– сформувати нову, ринкову психологію людей та довіри в них до банківської системи. 

–  відновлення довіри до банківської системи шляхом удосконалення нормативно правової бази з 

урахуванням іноземного досвіду; 

– підвищення рівня інформаційного забезпечення у діяльності комерційних банків; 

– збільшити кількість та підвищити якість банківських послуг на основі використання сучасних 

технологій і обладнання; 

– впроваджувати нові банківські продукти; 

– розвивати взаємовідносини банків з клієнтами; 

– сформувати та підтримувати режим справедливої конкуренції як у банківському, так і в реальному 

секторах економіки; 

– розвивати методологію прогнозування попиту на кредити, ризиків інвестиційно-кредитної діяльності 

в умовах невизначеності; 

– розвитку іпотечного фондового ринку. 

2. Не допустити зниження рівня капіталізації банків та підвищити конкурентоспроможність їх на 

внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом: 

– забезпечення пропорційного зростання регулятивного капіталу та його обсягів; 

– розроблення плану заходів, щодо підвищення рівня капіталізації; 

– активніше застосовувати процедури реорганізації та реструктуризації банків; 

– застосування жорсткіших методів і процедур управління ризиками. 

– зміцнювати фінансовий потенціал шляхом залучення нових акціонерів та збільшувати капітал за 

рахунок розширення клієнтської бази. 

3. Для бaнків з недoстатньою кaпіталізацією з бoку НБУ мaє бути пeредбачено такі захoди впливу:  

– зoбов‘язання прoдажу акцій;  

– забoрона на виплaту дивiдендів; 

– обмeження на рiвень відсоткових стaвок за зoбов‘язаннями;  

– запрoвадження певних пiльгових умов для oподаткування тiєї його чaстини прибутку, яку 

спрямовують на збільшення банківського кaпіталу; 

– зaборона на виплaту нaдлишкових кoмпенсацій менeджменту і на прийняття дeпозитів вiд банків-

корeспондентів. 

Список використаних джерел: 

1. Возняк В.Ю. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні / В.Ю. Возняк // 

Електронний ресурс. Режим доступу: [http://libfor.com]. 



35 

2. Лобач О. Платоспроможність та істотна загроза платоспроможності банку: визначення і зміст / 

О. Лобач // Юридична Україна. – 2005. – № 12. – C. 47-55. 

3.  Смага Л. Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банків //Л.Смага., О.Гнатів// 

Вісник Української академії банківської справи. - №1(24), 2008. – с. 21-27. 

 

УДК (658.71:330.544.2+338.516.46):665.767(477) 

Булка А.О., Кожушко В.В. 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук 

Науковий керівник: Герасимчук В.В. 

 

АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ТА ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ В УКРАЇНІ 

 

Національна економіка України залежить від природного газу, що є головним енергоресурсом 

галузей промисловості. Українське виробництво є технологічно застарілим, що обумовлює високе 

споживання ресурсів, оскільки є матеріаломістким. До того ж, населення України довгий час проживало 

при соціалістичній владі, тому умови життєдіяльності українців не враховують традиційного 

економного споживання ресурсів. Дана ситуація в країні не сприяє виробленню цього менталітету. Ці 

фактори зумовили високі витрати як з боку використання природного газу у промисловості, так і 

населенням. В таких умовах повинен враховуватися ціновий фактор. Висока ціна стимулює до економії 

й підприємства, і населення. Однак ці ціни повинні відповідати обставинам газової й енергетичної 

галузі, а не диктуватися сторонніми інституціями як елемент політичного тиску. Тому актуальним є 

питання: "Якою є оптимальна ціна на газ?". Даний сектор ринку досліджували такі вчені, як О. Лелюк, І. 

Абрамова, У. Палійчук, І. Гобир. Метою дослідження є вивчення нормативних положень механізму 

тарифоутворення на газ і динаміки факторів, що його зумовлюють. Вивчення теоретичних аспектів теми 

показало, що за нинішніх умов є актуальним дослідження видобутку та споживання природного газу для 

визначення обсягів необхідного імпортованого газу. На основі останнього виведена формула визначення 

тарифу на газ, у чисельнику якої наведена сума добутків споживання та ціни вітчизняного та імпортного 

газу, а у знаменнику – загальний обсяг споживання природного газу [1]. 

На наступному етапі проведемо аналіз видобутку і споживання природного газу промисловістю 

та населенням (рис.1). 

Рис. 1 

– Динаміка споживання та видобутку природного газу в Україні,             млрд. куб. м. 

З рис.1 видно, що видобутого українського природного газу вистачає на потреби у ньому 

населення. Отже, якщо дотримуватися норм Конституції України, за якими населення є власником 

природних ресурсів держави, то газовий тариф має дорівнювати собівартості видобутку українського 

природного газу. Однак такий підхід призводить до подорожчання вітчизняного продукту та 

неконкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках внаслідок 

використання для виробництва дорогого імпортного газу. Тому формульний підхід є частково 

виправданим.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) у тариф, який склав 3,29 грн./куб.м., заклала прогнозовані обсяги 

споживання природного газу на 2015 р. в обсязі 21,3 млн. куб. м [2]. Доцільним є оцінити справедливість 

цього прогнозу (рис.2). 
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       Рис. 2 

– Прогнозований обсяг споживання природного газу в Україні, млн. куб. м. 

За наведеним рівнянням регресії з достатньо високим рівнем апроксимації розраховане 

прогнозне значення споживання природного газу населенням і комунальною сферою складає близько 15 

млн. куб. м, що на 6,3 млн. куб. м. менше, ніж обсяг, прогнозований НКРЕКП. Якщо провести 

корегування при розрахунку газового тарифу, то він має становити 2,22 грн./куб. м., що на 33 % нижче 

від встановленого тарифу. Отже, можна зробити логічний висновок, що тариф на природний газ в 

Україні є необґрунтованим, а саме – значно завищеним. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

 

На теперішній час однією з головних особливостей сучасної банківської системи є стрімкий 

розвиток комп‘ютерних, мережевих і телекомунікаційних технологій, що скорочує час обробки 

інформації, дозволяє провести комплексну автоматизацію діяльності, розробити механізми 

дистанційного обслуговування клієнтів банку і запропонувати та розширити асортимент послуг. 

Підвищення рівня автоматизації всіх банківських операцій та використання дистанційних форм 

банківського обслуговування в сучасних умовах поступово стає одним з основних чинників посилення 

конкурентоспроможності банків, фактором формування конкурентних переваг у боротьбі за залучення 

нових клієнтів і збереження провідних позицій на ринку банківських послуг. Крім цього, актуальність 

теми обумовлена збільшенням кількості банків, які надають послуги дистанційного обслуговування, та 

кількості клієнтів, які користуються цими послугами. 

Науково-теоретичному обґрунтуванню напрямів, тенденцій та перспектив розвитку сучасного 

банківського обслуговування, пошуку ефективних шляхів впровадження різних дистанційних форм 

здійснення банківських операцій приділяється немало уваги. Окремі аспекти інтернет-банкінгу 

викладені в працях І. Борисової, М. Горчакової, В. Костогриз, О. Овчарука, К. Трофімової та ін. Питання 

впровадження інтернет-технологій у банківську систему України розглядались в працях таких учених як 

С. Афанасьєва, К. Базадзе, А. Кузьменко, І. Пасічник та ін. Актуальність дистанційного банківського 

обслуговування розглянуто в працях А. Я. Страхарчук та В. П. Страхарчук [4]. 

Метою дослідження є визначення поняття «Інтернет-банкінг», розкриття його можливостей, 

переваг та проблем у процесі використання, а також дослідження сучасного стану його розвитку в 

Україні. 

Швидкий розвиток глобальної мережі Internet започаткував новий напрям у банківській справі – 

Інтернет-банкінг, з розвитком якого у банків з‘явилися великі можливості для надання інноваційних 
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послуг, а у клієнтів – максимально зручний спосіб їх отримання.  

Інтернет-банкінг (англ. оnline Banking) або веб-банкінг – один із видів дистанційного 

банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками 

забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет [2]. Для виконання операцій 

використовується стандартний браузер, такий як Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla тощо. 

Інтернет-банкінг – це технологія віддаленого банківського обслуговування, яка дає змогу клієнтові 

отримувати банківські послуги через мережу Інтернет. Ця технологія з‘явилася на початку 80-х років 

ХХ століття і з того часу набула популярності у світовій практиці банківської діяльності. Цей різновид 

дистанційних банківських послуг є найбільш прогресивним, зручним та передовим напрямком 

фінансових Інтернет-рішень і дозволяє здійснювати максимальний спектр банківських послуг [1]. 

Інтернет-банкінг сьогодні дозволяє його користувачам здійснювати такі операції: проводити 

операції з будь-якого комп‘ютера, що підключений до мережі Інтернет (в офісі, вдома або у 

відрядженні); оплатити послуги кабельного та супутникового телебачення, операторів мобільного 

зв‘язку, IP-телефонії, Інтернет, on-line ігри, проводити комунальні платежі; отримувати витяги про рух 

коштів за карткою або рахунком за останні кілька днів, календарний місяць, інший довільний період 

часу; відкривати депозит, погашати кредит виконувати переказ коштів між власними рахунками, різні 

операції з кредитними картами; переглядати курси валют, оголошення банку, надавати заявки на 

купівлю/продаж/конвертацію валюти та ін. 

В Україні за специфікою надання Інтернет-послуг сформувалися три групи банків. Перша, ще 

банки-консерватори обережні й вважають, що Інтернет-банкінг масовому клієнтові не потрібний зовсім, 

або потрібний в усіченому варіанті, тому пропонують обмежений пакет Інтернет-послуг (перевірка 

стану карткового й інших рахунків, отримання виписок із рахунків, блокування операцій за карткою). 

Друга група – банки-ліберали, які окрім мінімального набору інформаційних послуг надають клієнтам 

ще і можливість здійснення платежів з карткового або поточного рахунків. Третя група – сучасні 

системи Інтернет-банкінгу, як у Приватбанку (―Приват24‖), якому у сукупності із банком Укрексімбанк 

належить 90 % ринку дистанційних послуг, які крім стандартного набору інформаційних послуг 

дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта [5]. 

На сьогоднішній день в Україні Інтернет-банкінг користується помірним попитом серед клієнтів 

банків. Основними причинами не високої активності споживачів є: невпевненість громадян України в 

безпеці своїх коштів, невмінні користуватися запропонованим сервісом, часті спроби шахрайства в 

Інтернеті, небажання самих банків здійснювати вкладення власних коштів у розвиток даного 

банківського продукту тощо.  

Але, разом з цим, розвиток Інтернет-банкінгу продовжується стабільними темпами. На початок 

2012 року в Україні нараховувалося до 45% інтернет- користувачів від загальної кількості жителів, в той 

час як в розвинених країнах цей показник сягає 80%. За дослідженням компанії «Простобанк 

Консалтинг» в 2013 році послугу інтернет-банкінгу пропонували 38 банків з числа 50-ти лідерів за 

активами. За останні два роки пропозиція онлайн-банкінгів від великих банків зросла: наприклад, така 

послуга з'явилася в Ощадбанку і Промінвестбанку; вивів свою пропозицію на ринок і Райффайзен Банк 

Аваль. Крім цього, як зазначає компанія «Простобанк Консалтинг» в середньому дистанційним 

доступом користуються 10-15% клієнтів банківських установ України [3].  

Головними перевагами використання Інтернет-технологій у банківському бізнесі, є: доступність 

банківських послуг у будь-який час і у будь-якому місці, де є Інтернет; нижча у декілька разів вартість 

банківських послуг, отриманих через Інтернет, порівняно із ціною послуг, наданих традиційним 

методом, а також низька собівартість обслуговування. Використання технології Інтернет-банкінгу 

значно спрощує роботу банків, оскільки дозволяє автоматизувати роботу касирів і операціоністів, що 

особливо важливо для крупних фінансових установ, де проводиться значна кількість трансакцій, до того 

ж використання онлайн-технологій дозволяє банкам збільшувати клієнтську базу. 

Серед недоліків реалізації операцій через Інтернет слід зазначити такі, як: часовий лаг при 

здійсненні операцій оплати рахунків, виплати депозитів, блокуванні/розблокуванні платіжних карт; 

затримка; електронне шахрайство, тобто високий ризик крадіжки грошей, ймовірність ―втрати‖ платежів 

та ймовірність технічних збоїв у системі. Банкам доречно звернути особливу увагу на забезпечення 

інформаційно-технологічної безпеки електронних послуг шляхом захисту комунікацій і трансакцій, 

ідентифікації покупців і продавців, удосконалення механізмів обробки замовлень. В Інтернет-банкінгу 

необхідно використовувати до семи рівнів захисту, оскільки проблеми безпеки у Інтернеті і пов‘язані з 

ними ризики дуже високі.  

Отже, Інтернет-банкінг для України є одним з найбільш перспективних ринків розвитку 

банківської системи. Значна кількість банків України за допомогою Інтернет-банку надають майже весь 

звичайний пакет фінансових послуг, які надаються у стаціонарних відділеннях. Разом з цим, усі 

розрахунки в системі Інтернет-банкінгу проводяться в режимі реального часу, клієнту не потрібно мати 
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спеціальних знань, щоб керувати своїм Інтернет-рахунком, він має можливість здійснювати операції 

швидко, безпечно та цілодобово, а також не потрібно витрачати час на похід до найближчого відділення 

банку. Крім цього, використання системи Інтернет-банкінгу спрощує роботу банків, оскільки дозволяє 

автоматизувати роботу, знижує собівартість банківських операцій, зменшує канцелярські витрати тощо. 

Однак, вітчизняній банківській системі ще потрібно розвиватись. Особливо в питаннях, які стосуються 

організації Інтернет-банкінгу, розширення спектру послуг, їх якості, надійності. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОСТРАХОВАНИЯ 

 

Создание разветвленной сети каналов продаж страховых продуктов населению и предприятиям 

имеет первостепенное значение для развития страховой деятельности. Среди различных путей данного 

процесса (непосредственно через офисы страховщиков, через страховых посредников: брокеров и 

агентов) в последнее время наиболее популярным становится банкострахование – канал продаж 

страховых продуктов через страховых агентов – коммерческие банки.  

По данным о развитии мирового страхового рынка банкострахование получило в последние 

десятилетия широкое распространение, особенно в отрасли страхования жизни (см. рис.). 
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Рис. Каналы продаж продуктов страхования в Евросоюзе в 2012 г. 

Примечание – собственная разработка на основании [1, 2]. 

Как видно из рис. 1, банкострахование в странах Евросоюза стало одним из основных каналов 

продаж договоров страхования жизни. Посредством агентов – коммерческих банков аккумулируется 

почти треть страховых премий по страхованию жизни, что соизмеримо с продажами через страховых 

агентов. Однако в разрезе отдельных стран такое утверждение не является верным [2]. Так, в одних 

странах такого канала распространения полисов страхования жизни не имеется вообще 

(Великобритания, Болгария, Нидерланды, Словакия, Ирландия), а в других – он является основным, 

через который подписывается более половины страховых премий по страхованию жизни: в Турции 77 

%, Португалии 74 %, Италии и Испании 72 % , Франция 63 %. Наибольший удельный вес в общем 

объеме продаж страховых услуг по страхованию, не относящемуся к страхованию жизни, в Португалии 

(15,3 %), Турции (14,1 %), Франции (12 %), Испании (10,2 %). В Болгарии, Словакии, Мальте, Ирландии 

и др. данный путь распространения страховых полисов не пользуется популярностью. 

http://www.prostobankir.com.ua/individualnyy_biznes/
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Такая ситуация во многом является следствием национальных традиций, сложившихся в 

европейских странах за всю историю их существования. Однако поскольку в последние годы роль 

банкострахования усиливается, то наряду со стремительным развитием, появляются многие проблемы, 

связанные с его осуществлением. Среди них можно назвать навязывание банком услуг конкретного 

страховщика, недостаточное информирование клиентов о своих правах, обязанностях и др. Поэтому 

страны Евросоюза пытаются регулировать рынок банковского страхования с помощью рекомендаций и 

директив. Так, Комиссия финансового надзора Польши разработала 22 рекомендации и 14 директив, 

касающихся дистрибуции страховых продуктов [1, 2]. Рекомендации предусматривают такие условия 

осуществления данного вида страхового посредничества, как ограничение для банка-страхового агента 

выступать в роли страхователя, навязывать ненужные страхователю услуги, предоставлять неполную 

информацию о тексте договора страхования и др. Однако данные рекомендации не являются 

обязательными для исполнения и зачастую игнорируются как банками, так и страховыми 

организациями. 

В отличие от рекомендаций директивы Комиссии финансового надзора Польши подлежат 

обязательному исполнению и жестко контролируются. Например, особого внимания заслуживают 

4 директива, которая предписывает равномерное распределение вознаграждения банка-агента за 

заключение договора страхования на срок его действия, а по длительным договорам – не менее 5 лет. 

Связано такое жесткое распределение с тем, что размер вознаграждения банка-агента в странах Европы 

достигает 70-90 % от суммы страховых премий и размер его не регулируется законодательством, что 

ставит под угрозу выполнение страховщиком своих обязательств перед страхователем в случае 

досрочного прекращения договора страхования. 

В Республике Беларусь не ведется специальной статистики о каналах продаж в целом по рынку. 

Однако каждый страховщик в целях оперативного управления объемом своих продаж накапливает 

такую информацию и проводит ее постоянный анализ. Так, по данным за 9 месяцев 2015 г. самый 

крупный государственный страховщик – Белгосстрах, через банки подписывает только 1,8 % страховых 

премий. Основным каналом продаж у него являются агенты-физические лица, с которыми заключены 

трудовые контракты или договоры поручения. У негосударственных страховщиков каналы 

распространения страховых услуг различные. Одни из них не ставят целью развивать банкострахование, 

ограничивая размер вознаграждения банков, например, ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», 

осуществляющее страхование в основном через собственные офисы (40 %), брокеров (35 %) и агентов 

(20 %). Другие – почти все свои подписанные премии получают через банки, например, ЗАСО 

«Гарантия» (91,1 %). Следует отметить, что такой же высокий процент продажи через банкострахование 

(вплоть до 100 %) имеют страховые организации, учредителем которых являются банки. Из 24 

страховщиков, работавших на белорусском  страховом рынке на начало 2015 г. у 10 в уставном капитале 

имелась доля коммерческих банков или они полностью принадлежали банкам [3]. 

В развитии белорусского банкострахования имеется ряд особенностей, связанных с 

государственным регулированием страхового рынка. К ним можно отнести следующие. 

1. Размер вознаграждения страховым агентам ограничен 20 % от страховых взносов по 

каждому договору добровольного страхования. 

2. Все страховые агенты – юридические лица, кроме коммерческих банков и Белпочты, 

должны зарегистрироваться в Минфине РБ [4]. 

3. Страховой агент не может застраховать сам себя.  

4. Не регулируются государством остальные формы сотрудничества банков и страховых 

организаций, такие как комиссия за зачисление страховых взносов на расчетный счет; безотзывные, 

беспроцентные субординированные займы. 

5. Белорусской ассоциацией страховщиков разработаны и применяются половиной 

страховщиков типовые правила страхования кредитополучателей от несчастных случаев, что позволило 

устранить некоторые проявления недобросовестной конкуренции и улучшить качество обслуживания 

страхователей. 

Проведенный анализ развития банкострахования как в Европейских странах, так и в Республике 

Беларусь показывает, что этот канал продаж имеет существенное значение для страховых рынков, 

однако развитие его неоднозначно, по-разному регулируется государствами. Учитывая его вмененный 

характер для страхователей – клиентов банка, в целях усиления страховой защиты оправданным 

является применение мер жесткого государственного регулирования этого вида распространения 

страховых услуг. 
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Фінансові установи, які займають ключову роль у системі перерозподілу ВВП в державі, 

забезпечують акумулювання доходів та є рушієм інвестицій на сьогодні переживають чи не найгірший 

етап свого існування. У 2014-2015 рр. збанкрутувало понад 60 українських банків, приблизно третина 

від їхнього докризового числа [1]. Крім цього, спостерігається активний відтік коштів з банківської 

системи та втрата довіри населення до банків та страхових компаній. Падіння купівельної спроможності 

зменшує здатність людей до заощадження, відтак збитки зазнають і страхові компанії, і НПФ. А 

невизначена ситуація з трактуванням кредитних спілок як прибуткових організацій надалі може 

призвести до падіння і цього сегменту фінансового ринку. Сукупність перерахованих вище проблем і 

формує актуальність дослідження можливих способів виходу з кризи, зокрема шляхом впровадження 

податкової реформи.  

Дослідженню податкових реформ та лібералізації економіки було надано багато уваги у працях 

таких науковців, як Соскін О.І., Ткаченко А.В., Проскура К.П. та інші. Концепція податкової 

лібералізації наразі гостро обговорюється в експертному середовищі та знаходить відгуки в статтях 

В. Дубровського, О. Гетмана, А. Попова, Н. Южаніної, А. Журжія та інших. 

У жовтні 2015 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект №3357 «Про 

зміни до Податкового Кодексу України щодо податкової лібералізації» [2], який став втіленням 

радикальної концепції податкової реформи. Даний варіант реформи багато у чому став результатом 

консенсусу між представниками бізнес-спільноти, експертами та народними депутатами. Власне, 

«радикальність» даної концепції податкової реформи полягає у його спрямованості до лібералізації 

економіки, зменшенню податкового навантаження, що в кінцевому результаті повинне сприяти 

економічному зростанню. 

У законопроекті №3357 передбачено зниження ставок всіх основних податків та зборів. 

Представлено суттєве покращення системи адміністрування ПДВ шляхом запровадження Реєстру заяв 

про повернення суми бюджетного відшкодування та виправлення ключових помилок у формулі 

розрахунку ПДВ та відшкодування податкового кредиту [2]. Проте найрадикальнішою з точки зору 

оподаткування фінансових установ є запровадження податку на розподілений прибуток та заміна ним 

податку на прибуток підприємств. 

Як зазначалось у попередніх розділах, система оподаткування податком на прибуток фінансових 

установ в Україні досить складна та дискреційна. Попри те, що з останніми змінами до Податкового 

кодексу об‘єкт оподаткування має визначатися на підставі фінансового результату платника податку з 

чітко визначеним обмеженим переліком різниць, ризики корупції лише зросли. Адже перевірці тепер 

підлягає правильність ведення бухгалтерського обліку платника податку. 

Однак, усунути існуючі і потенційні проблеми податку на прибуток цілком можливо, коли 

оподаткуванню буде підлягати виключно розподілений прибуток. Під розподіленим прибутком 

розуміється та частина прибутку підприємства, яку було вирішено розподілити між власниками шляхом 

сплати дивідендів та інших прирівняних платежів. 

Система оподаткування розподіленого прибутку дозволяє фінансовій установі не розраховувати 

прибуток шляхом визначення суми доходів та витрат з подальшим коригуванням на податкові різниці. 

Таким чином зникає необхідність контакту представників фіскальних органів з підприємствами, зокрема 

фінансовими установами. Дане твердження є вирішенням ключових проблем податкової системи 

України – складності адміністрування та дискреційності. Контроль за правильністю та повнотою сплати 

податку на розподілений прибуток може вестись дистанційно шляхом перевірки фінансової звітності, 

тому зникає необхідність у виїзних перевірках як таких. Бухгалтерія при цьому також залишається 
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внутрішньою справою підприємства. Схема чітка, прозора і передбачувана, а головне – вона створює 

можливості для залучення інвестицій [3]. 

Ключовою перевагою податку на розподілений прибуток в умовах економічної кризи є те, що він 

не створює податкового навантаження на реінвестиції. Відтак, у фінансових установ з‘являється 

необхідний інвестиційний ресурс, який вони могли б використати для забезпечення повноцінного 

розвитку. 

Крім цього, у проекті закону щодо податкової лібералізації не існує окремих правил 

оподаткування банківських установ. Щодо оподаткування страхових компаній, то у законопроекті 

№3357, в статті 135.2.5. визначено, що до прирівняних до дивідендів платежів відносять суму коштів, 

що перераховуються страховиками або іншими резидентами на користь нерезидентів у межах договорів 

страхування або перестрахування ризиків [2]. Таким чином, зникає ймовірність виводу коштів 

страховиками-резидентами з країни під виглядом перестрахування ризиків. Більше того, система 

оподаткування страхових компаній зазнає суттєвого спрощення за рахунок відміни податку на дохід 

страховиків. 

Запровадження податку на розподілений прибуток суттєво зменшує податкове навантаження на 

фінансові установи. Як відомо, існує залежність між податковим навантаженням на фінансові установи 

та вартістю кредитних ресурсів, які вони надають у некризовий період. З цього можна зробити висновок, 

що пропонована система оподаткування здатна посприяти зростанню економіки як шляхом розвитку 

підприємств, так і за рахунок здешевлення залучених на фінансовому ринку коштів. 

Проте, дана концепція має ряд недоліків. Зокрема, зниження ставки ПДВ, яке може призвести до 

появи занадто великого фіскального розриву та спричинити високий дефіцит бюджету навіть за умови 

суттєвого скорочення державних видатків. Це створить загрози для макроекономічної стабілізації, на 

якій ґрунтується поступовий вихід з кризи та відновлення економічного зростання. Перехід до 

оподаткування розподіленого прибутку знизить уже доволі низький рівень оподаткування капіталу в 

Україні, а також призведе до додаткового зниження доходів бюджету, що теж загрожуватиме 

макроекономічній стабілізації та відновленню економічного зростання[4]. 

Крім цього існує серйозний ризик того, що пропоновані зміни до системи оподаткування 

прибутку фінансових установ дасть можливість легально ухилятись від оподаткування, не розподіляючи 

прибуток на кінець звітного періоду. 

У зареєстрованому законопроекті №3357 не було внесено змін до статті ПКУ, яка дозволяла не 

відносити кредитні спілки до неприбуткових організацій, що створює подвійне трактування даних 

установ (адже згідно з Законом України «Про кредитні спілки» вони визначені як неприбуткові 

організації). 

Отже, варто зазначити, що система оподаткування фінансових установ в Україні потребує 

негайного реформування. Зміни до податкового кодексу, що відбулись у 2015 році були направлені на 

збільшення фіскального навантаження на фінансові установи та ускладнення системи адміністрування 

основних податків, що призвело до подальшого поглиблення фінансової кризи та падіння довіри до 

фінансового сектору як з боку інвесторів, так і з боку основних споживачів фінансових послуг. Відтак, 

реформування фіскального регулювання фінансових установ повинне лежати в площині зменшення 

податкового навантаження та спрощення системи адміністрування. Запропоновані законопроектом 

№3357 зміни до ПКУ здатні сприяти лібералізації економіки, хоча й мають ряд недоліків. Але 

необхідність саме радикальних змін в системі оподаткування змушує схилятись до даного проекту 

податкової реформи як до такого фіскального заходу, що у більшій мірі здатен посприяти виходу з 

економічної кризи. 
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СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Останнім часом економічна ситуація України значно погіршилася. Відбувається стагнація 

економіки, зумовлена військовим конфліктом та політичною нестабільністю. Спад в реальному секторі 

економіки супроводжується кризовими явищами у фінансовому, а точніше банківському секторі. На 

сьогодні майже 50 банків проходять процедуру банкрутства. Тисячі поточних рахунків суб‘єктів 

господарювання заморожені і кошти на них ніколи не повернуться їх власникам. Тому в даних час 

страхування ризиків банківської діяльності є актуальним для дослідження. 

На сучасному етапі розвитку українські банки прагнуть страхувати переважно майнові ризики: 

будівлі, автомобілі, банкомати, грошову масу та інші товарно-матеріальні цінності. У той же час 

шахрайство як із боку клієнтів, так і з боку персоналу може спричинити куди більш серйозні наслідки 

для банків. Слідуючи міжнародній практиці, вітчизняні банки поступово починають проявляти інтерес 

до комплексного банківського страхування (відоме як «страхування за полісом В.В.В. (Bankers Blanket 

Bond)», яке розроблено Американською асоціацією гарантів для банків США і широко застосовується в 

усьому світі). 

Комплексне страхування банківських ризиків відповідно до світової практики та методології 

перестрахувального ринку Ллойду надає захист від наступних ризиків банку: 

1) страхування кримінальних ризиків банку; 

2) страхування від комп‘ютерних та електронних злочинів; 

3) страхування професійної відповідальності. 

Додатково у страхове покриття можуть бути включені звичайні для будь-якої установи ризики 

так звані «вогневі» ризики (включаючи пожежу, повінь, крадіжку, затоплення водопровідною водою, 

падіння на споруди літаків тощо) та витрати на юридичні послуги при настанні страхових випадків. 

Комплексне страхування кримінальних ризиків фінансових інститутів є основою страхування 

банку від злочинних дій. Цей вид страхування захищає від крадіжок зі зламом, підробки документів і 

ряду подібних злочинів, що здійснюються третіми особами. Разом з тим, комплексне страхування 

ризиків банку надає страхове покриття від злодіянь, що вчинюються штатними співробітниками. На 

думку аналітиків, на даний час найсерйознішим, з точки зору ймовірності збитків та їх наслідків, є ризик 

нелояльності персоналу банку. За статистикою, 70-80% злочинів у банківській сфері скоюється або 

безпосередньо співробітниками банку, або за їх співучасті.  

Поліс страхування від комп‘ютерних злочинів розроблений для забезпечення захисту від 

постійно зростаючого ризику несанкціонованого доступу до автоматизованих систем компаній, які 

застосовуються для обслуговування клієнтів. Об‘єктами страхування є комп‘ютерні системи банку; 

діяльність сервісної (процесінгової) компанії; комп‘ютерні команди; електронні дані та носії; 

комп‘ютерні віруси; електронний зв‘язок; електронні перекази; цінні папери на електронних носіях; 

підробка факсимільних повідомлень; переказ коштів по телефонним інструкціям. 

Страхування професійної відповідальності поліс забезпечує відшкодування усіх збитків банку 

внаслідок подання позовів з боку третіх осіб, що зазнали фінансових втрат у результаті халатних дій, 

помилок та упущень співробітників банку, в тому числі керівного складу, в процесі виконання ними 

своїх професійних обов‘язків [1]. 

Головним недоліком такого стахування банківських ризиків є високий рівень вартості страховки 

та франшизи. Страховий платіж становить 2-2,5 % від суми страхового покриття. При існуючій ситуації 

на ринку лише деякі банки в Україні можуть дозволити собі такі витрати на BBB. По-друге, 

обов'язковою умовою надання покриття ВВВ є проведення оцінки системи безпеки банку третьою 

стороною (сюрвейєрів), міжнародною аудиторською компанією або організацією, призначеною 

перестрахувальником, який буде приймати такий ризик на перестрахування [2].  

Але не зважаючи на це перспективи комплексного страхування банківських ризиків українських 

банків значні. Успішність і швидкість реалізації таких масштабних страхових проектів напряму 

залежить від процесів євро інтеграції України, вимог з боку контролюючих органів або ж від зарубіжних 

банків партнерів, акціонерів тощо. 

Таким чином, на нашу думку, комплексне страхування банківських ризиків – це значний крок у 

розвитку не тільки страхового ринку, а й економіки України в цілому, який дозволить нашій країні 

наблизитися до рівня розвинених країн, значно скоротити економічні, інфляційні коливання, 

стабілізувати банківську систему. Однак для ефективного впровадження системи комплексного 

страхування банківських ризиків потрібні зміни в законодавстві, зростання рівня інтеграції у світову 
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економіку, удосконалення принципів моніторингу діяльності банків, значні інвестиції в розвиток 

страхового ринку та банківську систему. 
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ПРОБЛЕМИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 Зарубіжний досвід багатьох країн із розвинутими системами охорони здоров‘я свідчить про те, 

що медична галузь може ефективно та якісно функціонувати за допомогою існування системи 

загальнообов‘язкового медичного страхування. Закон України "Про страхування", введений в дію 

Постановою Верховної Ради України від 7 березня 1996 року, передбачив здійснення медичного 

страхування в обов'язковій і добровільній формах. 

На  сьогоднішній  день  страхова  медицина  виступає  реальною  альтернативою  бюджетному 

фінансуванню,  яке  вже  не  спроможне  забезпечити  конституційне  право  громадян  на  отримання 

безоплатного медичного  обслуговування [3]. 

Впровадження загальнообов‘язкового медичного страхування сприятиме збільшенню 

фінансових надходжень у галузь охорони здоров‘я в межах існуючого законодавчого поля, оптимізації 

їх використання, забезпеченню гарантування якісної медичної допомоги кожному громадянину, а також 

подальшому розвитку добровільного медичного страхування [1]. 

Однак, впровадження обов‘язкового медичного страхування без створення відповідних 

економічних і політичних передумов  у суспільстві може з‘явитися безліч проблем. Серед них можна 

виділити відсутність системи підготовки спеціалістів, неотримання лікарями належних зарплат та 

премій, відмова страховиків під будь-яким приводом оплатити лікування страхувальника, відсутність 

законодавства, яке б регулювало медичне страхування.  

Запровадженню в Україні системи обов`язкового медичного страхування має передувати певний 

підготовчий період, протягом якого систему охорони здоров`я слід адаптувати до роботи в нових умовах 

[2]. 

Запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування 

дозволить здійснити глибоку внутрішню перебудову національної системи охорони здоров'я. 

Впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування передбачає відхід 

від залишкового методу формування ресурсів галузі, поєднання бюджетних і позабюджетних коштів, 

гармонійний розвиток закладів охорони здоров'я різних форм власності. Проект Закону, зберігаючи 

позитивні риси існуючої системи охорони здоров'я (безоплатність надання медичної допомоги, 

загальний характер, доступність), посилює відповідальність держави, підприємств, організацій, установ, 

та закладів охорони здоров'я в охороні здоров'я. 

Відповідно до програми загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування 

повинен встановлюватись розмір страхового внеску. Медичне страхування здійснюватиметься Фондом 

загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, який належить до державних 

позабюджетних цільових фондів, його робочими органами на місцях - територіальними управліннями та 

відділеннями в областях, місті Києві, в районах і містах обласного підпорядкування, які мають укладати 

договори із закладами охорони здоров'я, здійснювати оплату за надану медичну допомогу, 

контролювати якість надання медичної допомоги. 

Впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування змінює 

умови фінансування і діяльності медичних закладів. Медичні заклади стають самостійними суб'єктами 

господарювання. Їх фінансування здійснюватиметься за конкретно виконану роботу певного обсягу і 

якості, що передбачено умовами договору. Дія цього Закону поширюється на громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні. 

Однак механізм запровадження закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне 

страхування має не лише переваги, але й недоліки. Про це свідчить досвід переважної більшості країн 

регіону Центральної, Східної Європи та Центральної Азії, що пішли шляхом його запровадження. 

Введення обов'язкового медичного страхування без створення відповідних економічних та політичних 

передумов у суспільстві може породити немало проблем. Якщо не буде проведена реструктуризація 
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системи медичної допомоги, не будуть реалізовані відповідні стратегії підвищення ефективності витрат, 

раціоналізації використання наявних у галузі фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів 

запровадження обов'язкового медичного страхування, замість очікуваного позитивного ефекту можуть 

виникнути небажаних наслідки.  

Отже, становлення ефективної системи медичного страхування в Україні можливе лише за 

умови, якщо воно відбуватиметься одночасно з якісною реорганізацією системи охорони здоров‘я. Якщо 

ж буде знову вирвано одну ланку із загального ланцюга реформування системи охорони здоров‘я та 

становлення нової ринкової системи соціального убезпечення і прийнято окремий Закон про медичне 

страхування (тим паче – державне), він не буде ефективно працювати.  
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РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОВГОСТРОКОВОГО 

КАПІТАЛУ 

Умови господарювання в Україні на сьогодні є вкрай складними. Кризові явища торкнулися і 

реального і фінансового секторів, а якщо зважити на сенергетичний взаємозвяок, то загальна негативна 

дія кризових явищ в економіці буде ще більшою. Основною проблемою для промислових підприємств 

України є, звичайно, втрата традиційних ринків збуту. Однак таку проблему можна було б вирішити 

шляхом переорієнтації виробництва на європейського споживача, взамін на споживачів Росії чи інших 

країн пострадянського простору. Проте на цьому шляху стоїть значна перепона. Стандарти якості 

продукції, які витсавляються зовнішніми споживачами розвинених країн значно вищі, а ому наші 

виробництва потребують комплексної модернізації та технологічного оновлення. Брак коштів, який 

гостро відчувається промисловими підприємствами зводить всі зусилля на нівець.  

Джерелами фінансування для промислових підприємств виступають банківські кредити або 

боргове фінансування шляхом випуску облігацій. Банківський сектор під впливом кризи втрачає 

ліквідність, і піднімає ставки за кредит до рівня 30-40%. Такий рівень відсоткових ставок є важким 

тягарем для суб‘єктів господарювання і обмежує використання даного способу фінансування. Тому 

здавалося б, що можна сподіватися на використання облігацій для фінансування довгострокових потреб 

підприємств. 

За даними Національної компанії з цінних паперів і фондового ринку, кількість випусків 

облігацій підприємств з роками зростає, темпи росту уповільнюються. За 2014 рік було допущено до 

торгів на фондовій біржі 648 випусків корпоративних облігацій, тоді як у 2013 році – 638, а у 2010 році – 

396 випусків (рис.). Така динаміка на перший погляд засвідчує розвиток ринку корпоративних облігацій, 

однак якщо взяти до уваги частку корпоративних облігацій у загальних цінних паперах,  то бачимо з 

рисунку, що в останній рік вона різко скоротилася. 

 
Рис. Показники розвитку ринку корпоративних облігацій* 

* - побудовано автором за даними [1] 
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Це свідчить про те, що фактично таке джерело фінансування як облігації використовується 

промисловими підприємствами дуже мало. Більше фінансування відбувається за рахунок випуску акцій. 

Зазначимо, що згідно Положення НКЦПФР, підприємства мають право випускати відсоткові 

цільові та забезпечені облігації. Забезрпечення може бути як майнове, так і у вигляді поруки чи 

страховки. Таким чином цільові облігації ставлять перед емітентом підвищені вимоги, як і банківське 

кредитування, але при цьому витрати пов‘язані з залученням цих коштів, значно більші, тому що вони 

виникають на етапі реєстрації, оплати послуг андеррайтера, реєстратора, депозитарію фондової біржі за 

лістингові процедуру. Таким чином, забезпечені облігації використовувати в Україні абсолютно не 

вигідно.  

Окрім біржового обігу в Україні успішно функціонує позабіржовий ринок корпоративних 

облігацій. Проте існує позитивна тенденція до скорочення частки таких неорганізованих торгів. Так, 

якщо  станом на 2010 рік позабіржовий ринок давав 62,8 млрд обсягів торгів, а біржовий  - 6,7 млрд.грн. 

(в 9,4 рази менше), то у 2014 році позабіржовий оборот складає 37,1 млрд.грн., а біржовий – 32,8 млрд. 

грн. ( в 1,1 рази менше).  

Загалом торгівлю корпоративними облігаціями в Україні здійснюють 5 фондових бірж з 10 і ще 

дві здійснювали такі операції вкрай рідко. НГайбільше торів припадає на ПФТС та Перспективу. 

Вивчення біржових списків ПФТС показало, серед емітентів переважають підприємства 

фінансового сектору, також присутні невеликі сільськогосподарські підприємства, а також державні 

підприємства підрозділи Укрзалізниці – Одеська залізниця, Південно-Західна залізниця. Жодного 

промислового великого підприємства України не емітували облігацій.  

Важливим є вивчення ціни такого фінансування, яке отримується за рахунок корпоративних 

облігацій. Тому далі простежимо рівень відсоткових ставок за випущеними облігаціями. Згідно звіту 

НКЦПФР найбільшими емітентами є Укртелеком, Південно-західна залізниця, Укр-Лан та інші. 

Вивчимо умови, за якими були випущені облігації цих підприємств (табл.) 

Таблиця – Умови емісії корпоративних облігацій 

Підприємство Дата випуску Процентні ставки,% Тривалість, років 

Укртелеком 

4.05.12 16,5 5 

26.02.13 12,5 5 

3.02.14 16,5 6 

Південно-Західна 

залізниця 

30.10.12 19 3 

16.12.13 18 3 

29.10.14 13,5 3 

29.10.14 23,5 3 

Державна іпотечна 

установа 

11.12.07 9,4 7 

10.02.09 12,1 5 

10.02.09 12,1 7 

27.11.12 12,1 5 

27.11.12 14,25 7 

27.12.13 9 5 

27.11.13 9,5 6 

27.11.13 10 10 

Газтек 
24.11.14 12,5 15 

24.10.13 6,5 15 

Бурат-Агро 

13.06.12 14 2 

17.09.13 14 1 

3.11.14 13,25 2 

Укр-Лан 11.06.14 14 5 

Європа-Факторинг 31.01.14 18,5 9 

За даними таблиці можемо зробити такі висновки: відсоткові ставки за облігаціями відмінні за 

різними підприємствами у зв‘язку з різним терміном тривалості зобов‘язань та в залежності від того в 

якому році емітовані. Найвищі ставки за облігаціями Південно-Західної залізниці, але і їхня ставка на 

рівні 23,5% не сягнула рівня банківських відсоткових ставок. Відмітимо, що хоч рівень ставок різниться, 

але у 2013 році всі підприємства зменшили процентні ставки відносно попередніх випусків.  

Зважаючи на зазначене, вважаємо, що у майбутньому корпоративні облігації мають стати 

вагомим інструментом фінансування крупних промислових підприємств, оскільки його важливою 

відмінністю від банківського кредитування є те, що підприємство самостійно може встановлювати 

відсоткові ставки за отриманий капітал.  
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АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что система оплаты труда имеет важное значение 

в стимулировании производственного поведения сотрудников организации. Каждый управленец должен 

соединить материальные интересы работника со стратегическими задачами организации и 

стимулировать его этим самым к выполнению работы более качественно и ответственно. 

Целью исследования является проведение анализ оплаты труда и повышение ее эффективности в 

НО «МЖФ г. Абакана». Объектом исследования является некоммерческая организация 

«Муниципальный жилищный фонд г. Абакана» (далее - НО «МЖФ г. Абакана»), а предметом – система 

оплаты труда отдела продаж НО «МЖФ г. Абакана».  

В ходе анализа необходимо  установить соответствие  между  темпами роста  средней 

заработной платы отдела продаж и производительностью труда.  Для расширенного воспроизводства, 

получения прибыли и роста рентабельности нужно, чтобы темпы  роста производительности труда  

опережали темпы роста его оплаты.  Если такой принцип не соблюдается,  то происходит перерасход 

фонда зарплаты, повышение себестоимости продукции  и, соответственно,  уменьшение суммы 

прибыли.   

Изменение среднего заработка  работающих за тот или иной отрезок времени  (год, месяц, день, 

час) характеризуется его индексом ( ),  который определяется отношением  средней зарплаты за 

отчетный период ( ) к средней зарплате в базисном периоде ( ). Аналогичным образом 

рассчитывается  индекс производительности труда ( ):
2
 

 

                   (1) 

 

                   (2) 

         Рассчитаем индексы среднего заработка (Iзп) и производительности труда (Iпт) по формулам (1) 

и (2),  взяв за базисный период 2012 г. (таблица) 

Таблица 1 - Расчет индексов среднего заработка (Iзп) и производительности труда (Iпт) отдела 

продаж НО «МЖФ г. Абакана» за 2013 – 2014 г.г. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Индекс среднего заработка (Iзп) 1,1 1,3 

Индекс производительности труда (Iпт) 0,3 2,14 

Динамика индексов среднего заработка (Iсз) и производительности труда (Iгв) отдела продаж НО 

«МЖФ  г. Абакана» за 2013 – 2014 г.г. можно отражена графически на рисунке. 

 

 
Рис. Динамика индексов среднего заработка и производительности труда НО «МЖФ г. Абакана» за 

период 2013-2014гг. 

Как видно из вышеприведенных расчетов, темп роста средней заработной платы отдела продаж 

НО «МЖФ г. Абакана» в 2013 году превышает темп роста производительности труда,  что 

свидетельствует о неэффективном использовании фонда  оплаты труда на предприятии, но в 2014 г. 

                                                           
2
 Анализ фонда заработной платы и эффективности ее использования., [Электронный ресурс]: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook137/book/index/index.html?go=part-012*page.htm 
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ситуация изменилась. Темп роста средней заработной платы составил 1,3, а производительности труда 

2,14, что говорит о эффективном использовании фонда оплаты труда на предприятии. 

Как выяснилось в ходе анализа, в НО «МЖФ г. Абакана» темпы роста средней заработной платы 

отдела продаж в 2013 г. значительно превышают темпы роста производительности труда, что 

экономически неэффективно. Для определения суммы экономии (-Э)  или перерасхода (+Э)  фонда 

зарплаты в связи  с изменением соотношений  между темпами роста производительности труда  и его 

оплаты можно  использовать  следующую формулу:
3
 

 

Э = ФЗПф х ((Iзп - Iпт ) : Iзп)                            (3) 

 

Рассчитаем  экономию фонда зарплаты НО «МЖФ г. Абакана»  за 2013 и 2014 год по формуле (3)  

2013г: Э = 1140,696 *((1,1 – 0,3) : 1.1) =   829,59706 тыс.руб. 

2014г: Э = 1446,012*((1,3 – 2,14):1,3) = - 934,34615 тыс. руб. 

Из вышеприведенных расчетов следует, что  более высокие темпы роста оплаты труда  в НО 

«МЖФ г. Абакана» по сравнению с   темпами роста производительности труда в 2013 г. способствовали 

перерасходу фонда зарплаты на 829,6 тыс. руб. На 2014 г. показатель экономии фонда заработной платы 

составил  - 934,4 тыс. руб., что можно оценить положительно. 

Изменение показателей использования фонда оплаты труда связанно с тем, что в 2014 году 

количество сдаваемых объектов и соответственно объемы продаж   выросли в 2,2 раза, следовательно, в 

строительной организации повысилась производительность труда, превысив по темпам динамику фонда 

оплаты труда, что закономерно обеспечило рост прибыли и рентабельности. 

Список использованных источников: 

1. Анализ фонда заработной платы и эффективности ее использования., [Электронный ресурс]: 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook137/book/index/index.html?go=part-012*page.htm 
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FINANCIAL PROTECTION AND SOCIAL INCLUSION OF DISPLACED PEOPLE WITH 

DISABILITIES 

 

On January 23, 2015 according to UNHCR 921 640 citizens of Ukraine [1] were forced to leave their 

homes and sought shelter in the other parts of the country as a result of the illegal annexation of the Crimea and 

anti-terrorist operations in Eastern Ukraine. 

Among these people are dominating children, senior persons and disabled, they belong to the 

particularly vulnerable population. The state has a system of imperfect admission for refugees. However, 

internally displaced persons with disabilities have faced with financial problems, such as lack of livelihood 

(access to food, temporary shelter, necessary clothing and basic medical services), problems of social 

integration and personal safety. 

―Historically, people with disabilities have been excluded from the economic mainstream,‖ said CFPB 

Director Richard Cordray. ―The ROADS to Financial Independence initiative aims to help provide them with 

the proper support and services to lead financially healthy and independent lives.‖ [2] 

Resolution the problems of financial protection and social integration of disabled people internally 

displaced will promote peace due to political and economic instability and military conflict in Ukraine.  

Responsiveness to financial and social problems of internally displaced persons disabled – a proper 

financial support for social protection and assistance of internally displaced social adaptation of disabled people 

in new places of residence in terms of political and economic instability and military conflict. 

The main aims of the state politic are: 

1. The efficient use of state instruments for proper coordination, planning and project management of 

displaced disabled persons; 

2. Creation of an information resource for open and free access for displaced disabled persons in 

financial and social services; 

3. Establishing cooperation displaced persons with disabilities and local community; 

                                                           
3
 Анализ фонда заработной платы и эффективности ее использования., [Электронный ресурс]: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook137/book/index/index.html?go=part-012*page.htm 
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4. Improvement of living conditions of internally displaced disabled persons,  

5. Promoting social integration of displaced persons with disabilities in society. 

Priority activities within the state are: 

- Recording and registration of internally displaced disabled people, determine of their actual size, status 

and location; 

- Studying of needs of displaced persons with disabilities; an individual approach in solving their 

problems, such as effective social, medical, educational, administrative and service; represent their interests in 

government, etc.; 

- Establishing effective mechanisms of action Livelihood Restoration of displaced persons with 

disabilities at the state and local levels  

      1) at the state level: the development of legislation and regulation issues internally displaced persons 

disabled based on the guidelines of the United Nations;  

      2) at the local level: coordination and dissemination of information, humanitarian aid); 

-Providing psychological, legal, informational, social care for forced displaced disabled; 

- Social activities inside the local community for social integration and a comfortable climate for 

displaced persons disabled; 

-Establishment of a single information resource to consolidate information (Nowadays there are a lot of 

websites);  

- Other initiatives aimed to help displaced population. 

The results of the research are: 

- Increase the capacity of public authorities, who will solve the problems of internally displaced persons 

disabled; 

- Providing appropriate social conditions according to the needs of disabled people in new places of 

residence; 

- Increasing the tolerance of the local population to internally displaced disabled people and their social 

integration; 

- Providing a single (‗single window‘) information for internally displaced persons disabled. 

Literature: 

1. Website UN Agency for Refugees in Ukraine. Retrieved from http://www.unhcr.ru/ 

2. CFPB Launches Financial Well-Being Initiative Targeted To People With Disabilities. 

Retrieved from http://www.consumerfinance.gov/newsroom/cfpb-launches-financial-well-being-initiative-

targeted-to-people-with-disabilities/ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ 

 

Роль, место, задачи и принципы построения системы внутреннего финансового контроля в 

кредитных организациях стали сегодня предметом особенно пристального внимания. Исследование 

проблем организации внутрибанковского контроля является чрезвычайно актуальным как с точки 

зрения развития теории внутреннего контроля, так и с позиции практического его использования в 

процессе деятельности кредитных организаций, специфика которой обусловливает необходимость 

пристального контроля за ее осуществлением. Как известно, контрольно-надзорная деятельность в 

банковской системе осуществляется в различных формах, а также с помощью разнообразных методов. 

Одной из составляющих банковского финансового надзора выступает внутренний контроль. 

Внутренний финансовый контроль является инструментом банковского саморегулирования, потому что 

контроль в данной ситуации проводится непосредственно самим банком, который ответственен за 

надлежащее качество его осуществления. 

Из различных видов финансового контроля особая роль отводится внутреннему финансовому 

контролю. Внутренний финансовый контроль играет важнейшую роль в деятельности каждой кредитной 

организации, поскольку от эффективности его осуществления напрямую зависит финансовая 

устойчивость, в целом коммерческая деятельность кредитной организации и как следствие - соблюдение 

прав и законных интересов вкладчиков, кредиторов и иных контрагентов кредитной организации. 

Можно констатировать, что правовое регулирование внутреннего финансового контроля за 

деятельностью банковских кредитных организаций в России в настоящее время осуществляется с 

учетом международных нормативов и стандартов. Прежде всего, об этом говорит законодательно 

http://www.unhcr.ru/


49 

закрепленное в ст.57 Федерального закона от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке 

России)»  и в ст.10,24 Закона «О банках и банковской деятельности» требование об организации 

внутреннего контроля в кредитной организации. Согласно требованиям указанных Законов Советом 

директоров Банка России утверждено Положение Банка России от 16 декабря 2003г. № 242-П «Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (далее - 

Положение об организации внутреннего контроля). 

Тем не менее, говорить о том, что внутренний финансовый контроль на сегодняшний день 

является эффективным инструментом банковского регулирования, представляется преждевременным. В 

связи с этим попытаемся определить и сформулировать наиболее актуальные на сегодняшний день 

проблемы организации внутреннего финансового контроля и наметить пути их разрешения. 

Пункт 4.2 Положения об организации внутреннего контроля содержит требование о включении 

во внутренний документ, регулирующий деятельность службы внутреннего контроля, принципов 

(стандартов) деятельности службы внутреннего контроля. Однако при общей оценке содержания, как 

вышеназванных Законов, так и Положения об организации внутреннего контроля можно сделать вывод, 

что в них отсутствуют четко сформулированные принципы организации и проведения внутреннего 

финансового контроля. Как известно, само понятие «принцип» является не только основополагающим 

началом, присущим какой-либо сфере общественных отношений, но и основным правилом 

деятельности, основой устройства или действия различных механизмов, в том числе и в области 

организации внутреннего финансового контроля. Более того, учитывая значение правовых принципов, 

можно с уверенностью сказать, что само качество нормативных правовых актов во многом зависит от 

того, как в них сформулированы и раскрыты эти принципы. Таким образом, представляется логичным 

закрепить единые, для всех без исключения кредитных организаций, принципы организации и 

проведения внутреннего финансового контроля именно в нормативном правовом акте. 

Некоторые специалисты в области финансового права выделяет следующие принципы, которые 

могут быть заложены в основу организации внутреннего финансового контроля в банках:  

 независимость службы внутреннего контроля от отраслевых подразделений;  

 всесторонность внутреннего финансового контроля (контролем должны охватываться все 

направления деятельности банка);  

 многоуровневый характер внутреннего финансового контроля (под контролем находятся 

как уровень исполнителей, так и все уровни управления в системе исполнительного руководства);  

 компетентность внутреннего финансового контроля, которая предполагает наличие 

квалификационных требований при подборе кадров в службу внутреннего контроля;  

 соответствие системы внутреннего финансового контроля характеру и масштабам 

проводимых банком операций. 

Однако, на наш взгляд, такая точка зрения не совсем полно отражает сущность организации и 

проведения внутреннего финансового контроля, так как одним из основных принципов 

функционирования любой системы является законность. Более того, проведение мероприятий 

внутреннего финансового контроля без сотрудничества с иными структурами как внутри банка, так и 

вне его вряд ли можно считать эффективным. 

В связи с изложенным предлагается дополнить раздел 1 Положения об организации внутреннего 

контроля пунктом следующего содержания: «При осуществлении контрольной деятельности работники 

службы внутреннего финансового контроля руководствуются следующими принципами: законность; 

конфиденциальность; профессиональная компетентность; независимость, самостоятельность и 

объективность при осуществлении мероприятий по контролю в указанной сфере деятельности; 

всесторонность внутреннего контроля; непрерывность процесса осуществления внутреннего контроля; 

сотрудничество». 

Еще одной проблемой существующего законодательства, регулирующего организацию 

проведения внутреннего финансового контроля, является отсутствие требований к квалификации 

сотрудников служб внутреннего контроля. Между тем это чревато серьезными негативными 

последствиями, заключающимися, в частности, в том, что выводы лица, не обладающего достаточными 

опытом и квалификацией, ложатся в основу принимаемого решения (случайно или намеренно). Что 

интересно, п.4 ранее действующего Положения об организации внутреннего контроля в банках 

устанавливал ряд требований к руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля: 

образование, опыт работы и т.п.  

Современное законодательство устанавливает квалификационные требования, но только к 

специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях. И это 

представляется вполне логичным: ведь именно в установлении законодателем требований к 
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профессиональным знаниям и навыкам, уровню образования и стажу работы прослеживается 

соблюдение принципа «профессиональная компетентность». 

Одним из современных методов организации внутреннего финансового контроля является 

институт кураторства, который введен в России с 1 января 2008г. Положение Банка России от 7 сентября 

2007г. № 310-П «О кураторах кредитных организаций» (далее - Положение о кураторах). Власов К.А. 

пишет: «Кураторство ЦБ серьезным образом усилило и расширило возможности контроля за 

деятельностью кредитных организаций за счет предоставления широких полномочий куратору».
4
  

И действительно, куратору предоставлено право принимать участие в проводимых в кредитной 

организации совещаниях, заседаниях, собраниях, получать от руководства и служащих (в том числе и 

осуществляющих внутренний финансовый контроль) пояснения, справки, как в устном, так и в 

письменном виде; помимо этого ему предоставлено право на доступ к базам данных организации, на 

получение различной информации, а также иные полномочия. Представляется, что такой широкий круг 

полномочий оставляет большой простор для личного усмотрения куратора, что может привести к 

различного рода злоупотреблениям. Как справедливо отметил К.А. Власов, «...имеются опасения на 

предмет степени коррумпированности кураторов, т.к. информация о банке, которой они обладают, 

весьма интересна третьим лицам (к примеру, в целях рейдерского захвата банка), а действия куратора в 

рамках его компетенции могут как серьезно осложнить, так и облегчить деятельность банков (например, 

«задавить» проверками или закрывать глаза на нарушения)». Между тем глава Положения о кураторах 

«Ответственность куратора» содержит лишь одну статью, в соответствии с которой куратор несет 

ответственность лишь в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России. Здесь следует подчеркнуть, что ответственность, например, за 

разглашение информации с ограниченным доступом установлена не только п.п. «в» п.6 части первой 

ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации, но и ст.13.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ст.183 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В связи со сказанным с учетом важности разрешения проблемы злоупотребления кураторами 

своим положением целесообразно изложить п.4.1 Положения о кураторах в следующей редакции: 

«4.1. Куратор несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него функций, служебных 

обязанностей, а также совершение противоправных действий (бездействия)». 

Соответственно, необходимо внести соответствующие изменения в действующее 

законодательство в части установления конкретных мер ответственности за действия (бездействие) 

куратора. 

В настоящее время нормативное регулирование в сфере банковского контроля в России 

развивается по пути установления дифференцированной системы эффективности деятельности 

кредитных организаций, внедрения комплексной оценки экономического состояния банков. Дальнейшее 

развитие банковского контроля, несомненно, должно быть направлено на предотвращение негативных 

явлений в банковской сфере, что позволит сохранять высокую устойчивость всей финансовой системы. 

В заключение следует отметить, что проблема организации внутреннего финансового контроля в 

банках сложна и многогранна. Кредитным банковским организациям необходимо четко уяснить, что 

система внутреннего финансового контроля - это комплекс мер и мероприятий, направленных на 

принятие эффективных управленческих решений и адекватную оценку банковских рисков с целью 

минимизации потерь, возникающих в процессе банковской деятельности. В связи с этим проблемы, 

возникающие в сфере организации внутреннего финансового контроля в банковских кредитных 

организациях, требуют дополнительного и тщательного исследования. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ОАО 

«БОБРУЙСКАГРОМАШ» И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Характерными чертами белорусской экономики в настоящее время являются недостаток 

оборотного капитала, низкая платежная дисциплина, высокая стоимость кредитных ресурсов. В этих 

условиях первостепенное значение приобретает эффективное управление финансами предприятий. 

Только реальная оценка состояния предприятия способствует принятию правильных стратегических и 

тактических управленческих решений. В этой связи существует задача в определении сущности 

платежеспособности и ликвидности, факторов и механизмов повышения их уровня в настоящее время. 

Объектом исследования является платежеспособность и ликвидность ОАО 

«БобруйскАгроМаш», созданное на основании приказа Министерства экономики Республики Беларусь 

от 31.12.04 г. № 224 путѐм преобразования Республиканского унитарного производственного 

предприятия «БобруйскАгроМаш».   

Целью данной работы является разработка рекомендаций по повышению уровня 

платежеспособности и ликвидности ОАО «БобруйскАгроМаш». 

ОАО «БобруйскАгроМаш» является правопреемником всех прав и обязанностей РУПП 

«БобруйскАгроМаш», специализируется на выпуске комплекса машин для транспортировки и внесения 

твердых и жидких органических удобрений, машин для внесения  минеральных удобрений, комплекса 

машин для механизированной заготовки и раздачи грубых кормов, машин для уборки льна. Главным 

направлением работы предприятия в последние годы стало освоение новой техники, позволяющей 

обеспечить внедрение интенсивных технологий в сельскохозяйственном производстве. 

Коэффициенты текущей ликвидности (коэффициент покрытия долгов) на ОАО 

«БобруйскАгроМаш» за 2011, 2012 и 2013 годы равны 1,2; 1,31 и 1,52 соответственно, что позволяет 

говорить о тенденции улучшения этого показателя, за весь рассматриваемый период он вырос на 27%.  

Однако этого не достаточно для положительной оценки. Коэффициенты быстрой ликвидности равны 

0,44; 0,32 и 0,92 соответственно. Что позволяет говорить в целом о положительной тенденции роста 

показателя и выходе его на удовлетворительный уровень (0,7-1,0). Коэффициенты абсолютной 

ликвидности (норма денежных резервов) равны 0,25; 0,05 и 0,03 соответственно. Что говорит об 

отрицательной тенденции развития показателя.  

По проделанному анализу можно сделать вывод, что уровень платежеспособности ОАО 

«БобруйскАгроМаш» не достаточен. Т.к. из трех коэффициентов ликвидности, нормам удовлетворяет 

только один, это коэффициент быстрой ликвидности (0,92). Однако, исходя из расчетов восстановления 

платежеспособности (Кза= 1,52+6/24*(1,52-1,2)/2=1,56) видно, что предприятие имеет возможность 

восстановить платежеспособность в течение 6 месяцев. Однако, с одной стороны, имеются серьезные 

аргументы в пользу накопления достаточно больших запасов сырья и материалов, лояльности по 

отношению к покупателям, проявляющуюся в предоставлении им льготного кредитования, 
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аккумулирования на счетах предприятия свободных денежных средств.  С другой стороны, можно 

выбрать диаметрально противоположную политику (политика поддержания низкой ликвидности), суть 

которой в предельной минимизации уровня оборотных средств.  

Таким образом, учет рисковой составляющей ликвидности и платежеспособности с позиции 

управленческого персонала предприятия сводится к выбору оптимальной политики управления 

величиной, составом и структурой оборотных активов, позволяющей свести к приемлемому значению 

риск потери ликвидности и за счет этого повысить рентабельность работы. 

Рассчитав экономический эффект от проведения факторинговой операции по такой 

задолженности потери предприятия от обесценения дебиторской задолженности по формуле составят 

1 298 558 бел. руб. Следовательно, предприятие имеет возможность провести факторинговую операцию. 

С учетом суммы дебиторской задолженности (1 270 000 руб.) затраты по факторингу составят 965 200 

руб.  

Таким образом виден реальный экономический эффект от проведения мероприятия, он 

составляет  28558 + 304800 = 333 358 бел.  руб. И это только от одного проданного погрузчика-

транспортировщика рулонов. За 2013 год их было продано 867 шт.,  По Государственной программе по 

обеспечению высокотехнологичной техникой предприятий РБ – 170 шт. По этим данным можно сделать 

вывод о том, что данное мероприятие будет выгодно ОАО «БобруйскАгроМаш». 

Как видно, у ОАО «БобруйскАгроМаш» есть реальные возможности повышения данных 

показателей. Предприятие обладает большим потенциалом, который, за счет проведения корректной и 

сбалансированной политики управления ликвидностью, позволит в будущем еще более стабильно 

закрепиться на национальном и мировом рынке сельскохозяйственной техники. 

 

Глухова В.І., к.е.н., доцент, 

Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

У сучасних умовах високий рівень техногенного навантаження на природне середовище 

спричиняє кризову екологічну ситуацію, для врегулювання якої потрібні значні обсяги фінансових 

ресурсів. Питання екологічної безпеки та її фінансового забезпечення є предметом дослідження 

вітчизняних науковців, таких як:  Веклич О., Данилишин Б., Герасимчук З., Олексюк А., Кашенко О., 

Погріщук Г. та інших. 

З прийняттям Податкового кодексу (2010 рік) в Україні екологічний збір, який входив раніше як 

складова до цільових фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів бюджету, був 

трансформований в екологічний податок, що відповідає вимогам міжнародного законодавства, і 

поступово має стати дієвим фінансовим інструментом вилучення рентного доходу від 

природокористування. 

Аналіз звітних даних за 2011-2014 роки [1] свідчить, що обсяги  екологічного податку в доходах 

Зведеного бюджету України зросли з 2275,9 млн. грн. до 4 830, 9 млн. грн., або в 2,12 рази, в той час як 

видатки Зведеного бюджету України на охорону природи зменшилися  відповідно з 3890,7 млн. грн. до 

3481,7 млн. грн., або темп склав лише 0,89.  

        Звичайно, екологічний податок не є єдиним джерелом фінансування природоохоронних заходів. 

Однак якщо у 2011 р. видатки зведеного бюджету на охорону природи перевищували суму екологічного 

податку до зведеного бюджету на 1614,8 млн. грн., то у 2014 р. спостерігаємо перевищення надходжень 

екологічного податку над видатками на охорону природи на суму 1349,2 млн. грн., що не є позитивним 

явищем і свідчить про недосконалість податкової складової екологічної політики держави, яка не дає в 

повній мірі якісно вирішувати питання, пов‘язані зі збереженням та відновленням природно-ресурсного 

потенціалу  країни. 

За п‘ять років існування екологічного податку тричі змінювалися пропорції його розподілу між 

ланками бюджетної системи України, причому останніми роками не на користь місцевих бюджетів, що 

не можна вважати  прийнятним  в умовах задекларованої фінансової децентралізації (таблиця 1) [2]. 

Наведені в таблиці дані підкреслюють надмірну централізацію даного податку. Такі пропорції розподілу 

на практиці  не задовольняють потреби регіонів в коштах на фінансування природоохоронних заходів, 

особливо це стосується центрів урбанізації. В результаті в регіонах не  забезпечується належна охорона 

навколишнього середовища від забруднення,  раціональне  

використання природних ресурсів, дотримання конституційного права  громадян на  безпечне  для життя 

і  здоров‘я  довкілля та  компенсацію  завданої  порушеннями цього  права  шкоди. 
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Таблиця 1 - Пропорції розподілу екологічного податку між ланками бюджетної системи в Україні в 

2011-2015 роках, % 

Роки 
Державний  

бюджет 

Місцеві бюджети 

 

Всього 

місцеві бюджети 

у тому числі 

 

обласні 

бюджети місцевого 

самоврядуван-ня 

2011 30 70 20 50 

2012 30 70 20 50 

2013 53 47 13,5 33,5 

2014 65 35 10 25 

2015 20 80 55 20 

 

Такий механізм розподілу  коштів екологічного податку між державним та місцевими 

бюджетами в Україні з огляду на світовий досвід і на справедливу акумуляцію коштів в місцях 

забруднення довкілля, де населення страждає від екологічної небезпеки, на нашу думку, потребує 

вдосконалення.  

Розподіл між бюджетами надходжень екологічного податку  спричиняє додаткове навантаження 

на облік виконання бюджету в органах  Державного казначейства.  

Для покращення державного фінансового забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища в умовах реалізації Основних засад (стратегії)   державної екологічної політики України на 

період до 2020 року   [3]. пропонується: 

 - удосконалити систему справляння екологічного податку з посиленням його регулюючої та 

стимулюючої функції, встановлення відповідності його величини витратам, пов'язаним з усуненням 

шкідливого впливу на довкілля;  

 - розширити базу оподаткування шляхом включення до неї екологічно небезпечної продукції;  

- за умови гострої нестачі власних коштів на природоохоронні заходи доцільним є закріплення 

екологічного податку за спецфондом місцевих бюджетів.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Світовий банк є провідною міжнародною фінансовою організацією, діяльність якої спрямована 

на надання фінансової підтримки, з метою стабілізації економіки та підвищення рівня життя в країнах 

що розвиваються. Співпраця України зі Світовим банком розпочалася практично з часів здобуття 

незалежності, після прийняття Верховною Радою України 3 червня 1992 року Закону України „Про 

вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, 

Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по 

гарантіях інвестицій‖, у відповідності до якого наша держава стала 167 членом Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, здійснивши підписку на 908 акцій ($1315,9 млн. акціонерного капіталу), або 

0,77 % акцій Банку. Україна також вступила до Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та 

Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій (БАГІ).[1]  

Серед відомих вчених, праці яких присвячено теоретичним засадам та практичним аспектам 

налагодження співпраці України зі Світовим банком доцільно назвати С. Биконя, С. Боринця, П. Іжика, 

Г. Климка, В. Хорошковського, А. Філіпенка та інших.  

Метою роботи є аналіз сучасних напрямів співробітництва України зі Світовим банком та 

надання пропозицій і рекомендацій щодо подальшого вдосконалення такої співпраці.  
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Співробітництво зі Світовим банком на сучасному етапі здійснюється на основі прийнятої у 

лютому 2012 році нової стратегії партнерства з Україною на 2012 - 2016 рр., яка спрямована на 

допомогу уряду у реалізації програми економічних реформ та інтеграції з Європейського Союзу.  

Основну увагу в даній стратегії зосереджено на стратегічних пріоритетах розвитку країни, 

включаючи стале економічне зростання, підвищення рівня конкурентоспроможності національної 

економіки, ефективне реформування державних фінансів та поліпшення якості державних послуг. [3]  

З метою підвищення ефективності використання кредитних коштів у 2008 році Світовим банком 

змінено умови отримання позик. На сьогодні максимальний термін залучення позик – 30 років (при 

дотриманні середнього терміну погашення позик 18 років), єдиним фінансовим збором є разова комісія 

у розмірі 0,25 % від суми позики (27 вересня 2007 року Радою Виконавчих директорів скасовано сплату 

комісії за резервування, яка складала 0,25% від невибраної суми позики).[3]  

Починаючи з 1992 р. Світовий банк затвердив для України 39 позик загальним обсягом 7,0 млрд. 

дол. США, з яких Україна отримала понад 5,3 млрд. дол. США. На сучасному етапі продовжується 

реалізація 9 інвестиційних проектів на реалізацію яких виділено 12 позик на загальну суму 1 681,6 млн. 

дол. США, з яких вибрано 783,9 млн. дол. США (або 29,3%).[3]  

Однак, як свідчить аналіз проведеної роботи, ефективність співпраці України зі Світовим банком 

залишає бажати кращого. Стратегії, які використовувалися банком не принесли бажаних результатів, а 

більшість проектів, що реалізовувалися важко назвати успішними.  

Низька ефективність допомоги Світового банку у реформуванні національної економіки змушує 

до аналізу існуючих проектів та пошуку нових напрямів співробітництва.  

На нашу думку в співпраці України зі Світовим банком необхідно змінити стратегію роботи, а 

саме переорієнтувати залучення коштів з підтримки проетів поточного рівня споживання (система 

проектів) на проекти структурної та інноваційної перебудови виробничих потужностей національної 

економіки.  

Необхідно зосередити увагу на необхідності залучення коштів для фінансування проектів у 

високотехнологічних галузях української економіки, а саме інвестиції в створення в Україні сучасної 

галузі з високою доданою вартістю.  

Співпраця повинна розглядатися як інструмент забезпечення потреби в ресурсах економічного 

зростання. Форми і механізми співпраці повинні бути спрямовані на досягнення конкретних результатів 

в подальшому соціально- економічному розвитку нашої країни.  

Україна має можливість отримати максимальну соціально-економічну віддачу за умови 

налагодження співпраці з Світовим банком на наступних засадах:  

- основним принципом співпраці повинен стати принцип максимальної відповідності форм та 

методів допомоги Світового банку вимогам економічного і соціального розвитку України;  

- співробітництво повинно бути зорієнтоване на забезпечення економічного зростання України, 

що знайде відображення в зростанні важливих соціально-економічних показників держави;  

- рішення про залучення кредиту від Світового банку має бути прийняте на підставі ретельного 

аналізу порівняльних переваг запозичень з Банку на противагу фінансування з інших джерел, на основі 

чітко визначених критеріїв і тільки у випадках, коли неможливо виділити кошти з державного бюджету, 

вдатися до комерційного кредитування або надання приватних гарантій;  

- залучення коштів Світового банку повинно здійснюватися тільки за умови забезпечення їх 

ефективного і повного використання та отримання відповідного доходу, який стане реальним джерелом 

погашення заборгованості;  

- диверсифікація механізмів співпраці зі Світовим банком має стати одним з ключових 

принципів співпраці, що передбачає необхідність диверсифікації механізмів кредитування і 

використання в кожному 105 конкретному випадку саме тих, що будуть якнайповніше використовувати 

усі можливості співробітництва;  

- характер, обсяги та форми співпраці не повинні негативно впливати на національну економічну 

безпеку, а, отже, рівень заборгованості повинен бути обмежений, з метою запобігання кризи 

заборгованості [2].  

Таким чином, подальший розвиток співпраці зі Світовим банком повинен ґрунтуватися на 

посиленні ролі та відповідальності української сторони. Українські державні органи і національні 

незалежні експерти повинні визначити, дієвість та ефективність заходів, що плануються і здійснюються 

в рамках проектів та оцінювати їх з точки зору ймовірності досягнення цілей, що перед ним постають, та 

відповідності інтересам національного розвитку. Однак, приймаючи до уваги можливості Світового 

банку щодо сприяння реалізації програм соціально-економічних перетворень, Україна не повинна 

відмовлятися від позик Банку у найближчій перспективі. Разом з тим, на перший план у співпраці з цією 

установою мають виходять такі переваги співробітництва, як можливості реалізації проектного підходу 
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та використання міжнародного досвіду при підготовці та реалізації стратегічно важливих програм 

реформ.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Водные ресурсы – это все пригодные для хозяйственного использования запасы поверхностных 

и подземных вод, включая почвенную и атмосферную влагу. Водные ресурсы в Республике Беларусь 

выполняют 2 группы функций: экологические (вода создаѐт условия, необходимые для жизни 

населения, выступает в качестве всеобщего растворителя, участвует в газообмене, влияет на погодные и 

климатические процессы) и экономические (вода является источником получения энергии, используется 

для получения продуктов питания, применяется в процессах промышленности и сельского хозяйства и 

т.д.). 

Территория Беларуси является водораздельной для бассейнов Балтийского и Черного морей. 

Всего в стране насчитыватся 20800 рек, общей протяженностью 90600 км. Крупнейшие реки, 

протяженностью более 500 км – Днепр и его притоки Припять, Березина, Сож; Неман и его приток 

Вилия; Западная Двина. 

В Беларуси имеется 10800 озер и более 9000 болот. Наиболее глубокие, разнообразные по 

очертаниям и живописные озера находятся в Белорусском Поозерье. Самое большое озеро Нарочь 

занимает площадь около 80 км
2
. Создано также 136 искусственных водохранилищ, крупнейшее из 

которых - Вилейское по своим размерам (79,2 км
2
) сопоставимо с озером Нарочь [1]. 

В Беларуси к настоящему времени сохраняется проблема загрязнения поверхностных вод страны 

соединениями азота и фосфора, которые образуются в результате разложения органических веществ. 

Соединения могут попадать в водоемы с бытовыми, индустриальными и сельскохозяйственными 

стоками, а также в результате смыва минеральных удобрений с полей. По данным службы 

экологического мониторинга Республиканского центра контроля ОС превышение нормативов по 

соединениям азота и фосфора отмечается в 18% исследуемых проб воды естественных водных объектов. 

Зафиксировано, что в районах, где интенсивно используются удобрения и средства защиты растений, 

грунтовые воды сильно загрязнены нитратами, поэтому питьевая вода из 11% колодцев в сельской 

местности опасна для потребления.  

Нельзя не учитывать и роль промышленных организаций в загрязнении водных объектов, 

особенно предприятий пищевой промышленности (мясокомбинаты, молочные и маслосырзаводы и др.), 

которые должны быть оснащены эффективными локальными очистными сооружениями. 

Рассмотрим динамику поступлений загрязняющих веществ от предприятий со сточными водами 

в водные объекты.  

Установлено, что из всего объема сбрасываемых в водоемы сточных вод около 70% пропущены 

через водоочистные сооружения, остальные, считаясь условно-чистыми, попадают в реки и озера без 

предварительной очистки. К тому же, построенные более 25-30 лет тому очистные сооружения, 

функционируют с использованием устаревших технологий, основанных на удалении из сточных вод 

легкоокисляемого органического вещества (БПК) и взвешенных веществ 

Присутствующие в стоках биогенные вещества (азот и фосфор) с помощью этих технологий не 

могут быть утилизированы. Поэтому ключевым направлением охраны поверхностных вод в водоемах 

страны следует признать совершенствование технологии очистки сбрасываемых сточных вод наряду с 

уменьшением их объемов. Без коренной реконструкции действующих и строительства новых очистных 
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сооружений с реализацией современных технологий нитриденитрификации и дефосфатирования, 

невозможно достичь необходимого уровня очистки сточных вод [2]. 

 
Рисунок 1 - Динамика поступлений загрязняющих веществ со сточными водами в водные 

объекты 

Примечание – Источник: [4] 

 

В регионах страны, где забор воды для нужд населения осуществляется с поверхностных вод, 

как, например, из Вилейского водохранилища, очень высок риск заражения вирусными инфекциями. 

Поэтому такая вода должна проходить серьезную очистку, как на городских станциях водоподготовки, 

так и непосредственно в самих квартирах перед употреблением. Наряду с инфекциями, в поверхностных 

водах обнаруживаются высокотоксичные металлы в результате бесконтрольного сброса в реки и озера 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. В связи с этим концентрация тяжелых металлов 

превышает допустимые нормы во много раз и в донных отложениях водотоков, особенно вблизи 

промышленных центров и крупных населенных пунктов. 

Наиболее загрязненные участки рек в Беларуси: Свислочь ниже Минска, Уза в районе Гомеля, 

Уша ниже Молодечно, Западная Двина в районе Полоцка, Новополоцка и Верхнедвинска, Ясельда ниже 

Березы, Припять ниже Пинска, Западный Буг у Бреста и Мухавец около Кобрина. Таким образом, 

наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят сточные воды крупных городов, поэтому 

именно коммунальное водное хозяйство несет основной груз ответственности за состояние 

поверхностных вод. 

Пути решения обозначенных проблем сформулированы в виде реализации основных 

направлений Водной стратегии Республик Беларусь на период до 2020 года, утвержденной 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2011 году [3]. К основным 

направлениям можно отнести: 

 Внедрение систем замкнутого водоснабжения с полной утилизацией сточных вод; 

 Использование нормативно чистых вод; 

 Государственное регулирование использования водных ресурсов посредством ведения 

государственного водного кадастра; 

 Правовое регулирование охраны вод, осуществляемого в соответствии с нормативно-

правовыми актами; 

 Разработка и внедрение систем водоснабжения без сброса сточных вод в водные объекты; 

 Сбалансированное использование запасов подземных и поверхностных вод; 

 Создание гидроузлов комплексного назначения; 

 Совершенствование способов полива и поливной техники, сокращение потребления воды; 

 Совершенствование тарифов за пользование водными ресурсами; 

 Переход на систему нормативов предельно допустимых выбросов для отдельных регионов и 

бассейнов рек с целью обеспечения качественного состояния водных ресурсов. 
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БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

В умовах реформування міжбюджетних відносин України важливим питанням є децентралізація 

місцевих бюджетів. Адже саме від формування належного обсягу доходів місцевих бюджетів залежить 

фінансова незалежність органів місцевого самоврядування.  

З метою розширення дохідної бази місцевих бюджетів Законом України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» [1] було запропоновано 

бюджетну децентралізацію. Основною ознакою бюджетної децентралізації є розширення переліку 

існуючих податкових надходжень та запровадження нових зборів до місцевих бюджетів, а саме: 

− скасування місцевих зборів: збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, збору за місця паркування транспортних засобів, туристичного збору; 

− скорочення кількості податків шляхом їх об‘єднання за відповідною специфікою (замість 

21 податку – 9 податків); 

− встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб; 

− запровадження акцизного податку з  кінцевих продаж; 

− розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до 

оподаткування цим податком комерційного майна;   

− зміни до розподілу коштів екологічного податку; 

− розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного та екологічного 

податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду до загального.  

Також слід зазначити, що з Державного бюджету до місцевих надходитимуть 100% державного 

мита, 100% плати за надання адміністративних послуг та  10% податку на прибуток підприємств. 

Нововведенням є збори з роздрібного продажу підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, нафтопродуктів) за ставкою 5% вартості реалізованого товару.  

Бюджет розвитку збільшиться за рахунок надходжень від податку на нерухомість, податку на 

автомобілі з великим об‘ємом двигуна, 80% екологічного податку (замість 35%) та 25% плати за надра. 

Поряд з цим  були запроваджені галузеві субвенції з державного бюджету на користь місцевих: освітня, 

медична та субвенція на підготовку робітничих кадрів. 

Але відбулися зміни щодо зменшення ставки надходжень від податку на доходи фізичних осіб до 

місцевих бюджетів. Так, відрахування до бюджетів міст скоротилися з 75% податків з доходів фізичних 

осіб до 60%, а до обласних бюджетів – з 25 % до 15%.  

Оцінюючи стан децентралізації бюджетної системи України, слід зауважити, що за перше 

півріччя 2015 року відбулося збільшення доходів місцевих бюджетів у порівнянні з минулими роками на 

37% (рис.1). Відповідне зростання відбулося переважно за рахунок збільшення доходів загального 

фонду на 67,7%.  

 
Рис.1 Структура доходів місцевих бюджетів загального та спеціального фондів України.  
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Виходячи з вище наведеного, слід зазначити, що бюджетна децентралізація включає заходи, 

пов‘язані з розширенням доходної бази місцевих бюджетів, зміною структури місцевих податків і 

зборів, компенсацією втрат надходжень місцевих бюджетів, щодо наданням державою пільг по сплаті 

податків, стимулюванням соціально-економічного розвитку територій, формуванням стабільної 

нормативно-правової бази.     Отже, реалізація механізму міжбюджетних 

відносин, що ґрунтується на принципі децентралізації, повинен забезпечити достатній рівень доходів 

місцевих бюджетів та фінансову самостійність органів місцевого самоврядування. 
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НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України надзвичайно важливе місце відіграє податкова 

політика. Від державного регулювання та здійснення комплексу взаємопов‘язаних заходів, спрямованих 

на досягнення цілей податкової політики, залежиться стабільний розвиток економіки країни, а також 

окремих її регіонів. 

Одне із головних місць у структурі фінансової системи країни належить податковій системі, яка 

відіграє ключову роль у розвитку та функціонуванні вітчизняного ринку фінансових послуг та є 

необхідною умовою ефективного функціонування економіки країни. 

Податкова політика – діяльність держави у сфері встановлення, правового регламентування та 

організації справляння податків і податкових платежів у централізовані фонди грошових ресурсів 

держави. 

Формуючи податкову політику, держава шляхом збільшення або зменшення державного обсягу 

податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від 

оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи 

спаданню господарської активності, створенню сприятливої кон‘юнктури на ринку, умов для розвитку 

пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої соціальної політики.   

На сьогодні в Україні діє Податковий кодекс, який набув чинності 2010 року. Проте можна 

зауважити, що недосконалість податкової політики все ще залишається вагомою проблемою. Адже, 

нестабільність податкового законодавства протягом довгих років незалежності країни, недоліки 

бухгалтерського та податкового обліку, складність розрахунку податкових платежів призвели до 

ускладнення процедури податкового адміністрування, що в свою чергу призвело до зменшення 

ефективності нового податкового законодавства.   

 Недосконалість податкового законодавства України, а також високий податковий тиск 

передусім на середній та малий бізнес призвели до тінізації економіки, що є однією з основних причин 

корупції в країні. 

Основними причинами, що сприяють посиленню і росту тіньового сектора економіки на 

сучасному етапі, є високе податкове навантаження і його нерівномірний розподіл, непрозорість і 

нестабільність податкового законодавства, корупція в державних органах, відсутність повноцінного 

ринкового середовища, непрозора приватизація, втручання владних структур у діяльність 

господарюючих суб'єктів, неефективність захисту права власності.  

Значною вадою податкової системи України є високий показник навантаження на комерційний 

при буток підприємств, майже 60% якого вилучається до бюджету та державних соціальних фондів. У 

міжнародній практиці комерційний прибуток визначається як чистий дохід, скоригований на матеріальні 

витрати виробництва, амортизацію, операційні та адміністративні витрати, але без ураху вання внесків 

до соціальних фондів та прямих податків. У 2013 році, за показником імпліцитної ставки 

корпоративного податку середньостатистичного підприємства, Україна (11,6%) відповідає середньому 

рівню Європейського Союзу (12,7%) [1]. 
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Збереження високого рівня тінізації фінансових потоків загрожує стабілізації державних 

фінансів та знижує податковий потенціал України, внаслідок чого виникає гострий дефіцит бюджетних 

ресурсів. Це вимагає підвищення фіскальної ефективності вітчизняної податкової системи за допомогою 

важелів, які не суперечать цілям пожвавлення економічної активності. Державна фіскальна політика має 

бути спрямована на оптимізацію податкової системи в напрямі розширення бази оподаткування, 

скасування малоефективних податків і зборів, зниження податкового навантаження з урахуванням 

міжнародного досвіду, адаптованого до специфіки та умов розвитку нашої країни. В Україні необхідно 

створювати умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов‘язань, що 

призведе до поступового збільшення надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб 

податкові надходження були доцільно розподілені [2, с. 463]. 

З метою зменшення масштабів ухилення від оподаткування, в першу чергу, потрібно знизити по 

датковий тиск на фонд оплати праці. За оцінками Міжнародної організації праці та Світового банку, 

рівень нелегального працевлаштування в Україні сягає від 2 до 4,7 млн осіб, що становить 14–33% від 

офіційно працюючих [3], тобто майже 170 млрд грн виплачуються «у конвертах» та не 

оподатковуються. Наявні масштаби тінізації ринку праці та наявність налагоджених механізмів легкого 

виведення в тінь заробітних плат негативно позначається на формуванні ресурсів Пенсійного фонду 

України та держав них фондів соціального страхування, а також надходженнях до зведеного бюджету 

від оподаткування доходів фізичних осіб. 

 Негативні риси податкової системи України:  

−  розробка податкового законодавства та зміни, які до нього вносяться, передусім мають 

фіскальну спрямованість; 

− нормативно-правові акти з питань оподаткування є мінливими, недостатньо узгодженими та 

суперечливими;  

− механізм тарифного регулювання не розрахований на економічну нестабільність держави;

 Головними проблемами податкової системи, які виникли внаслідок недоліків законодавства, є 

податкова заборгованість платників перед бюджетом та державними цільовими фондами;  

− розповсюдженість ухилення від сплати податків;  

− бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість; 

−  нерівномірне податкове навантаження, що призводить до тонізації економіки.  

− Отже можна зробити висновок, що основою реформування податкової системи України не 

призвело до очікуваних наслідків. Тобто, створення нової законодавчої бази у сфері оподаткування не 

відповідає сучасним тенденціям розвитку економіки країни, розвиток податкової системи базується на 

нестабільність законодавчої бази, відсутність довіри між органами влади і платниками податків, що є 

основними чинниками ухилення від сплати податків. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

До ключових проблемні питання формування і реалізації державної інноваційної політики вчені 

відносять недостатньо системну взаємодію бізнесу і держави у формуванні та реалізації інноваційної 

політики, яка не забезпечує збалансування інтересів різних інноваційно-активних підприємств, особливо 

в нових секторах [4]. 

У сучасних умовах обмеженості фінансових ресурсів для інноваційного розвитку необхідно 

активне співробітництво бізнесу, наукового та університетського середовища і держави, яке сьогодні в 

Україні розвивається повільно і малоефективно [3]. 

Для забезпечення системного розвитку інноваційної діяльності України необхідно задіяти 

приватних партнерів, для чого здійснити ряд заходів: - забезпечити прозорий конкурсний відбір 
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інноваційних проектів, створити систему незалежної експертизи наукових проектів та їх результатів, 

узгоджувати пріоритетні напрями інноваційного розвитку з вченими, підприємцями та представниками 

влади; - створити систему стимулювання інноваційної сфери, спонукаючи до здійснення інноваційної 

діяльності; - посилити систему захисту прав інтелектуальної власності та ін. 

Сучасний інноваційний розвиток обумовлює потребу посилення консолідації фінансових 

ресурсів. При цьому обов‘язковою умовою є формування відповідних інститутів та інституційного 

середовища, сприяючих концентрації фінансових ресурсів на виконанні пріоритетних завдань 

інноваційного розвитку  економіки країни. 

Ми вважаємо, що на даному етапі розвитку національної економіки основу для консолідації 

фінансових ресурсів становить система державно-приватного партнерства (ДПП). У подальшому під час 

консолідації фінансових ресурсів зможе відбутися у результаті взаємодії цих різних за своєю сутністю 

складових, вирішення й інноваційних аспектів соціальних завдань. Можна погодитися із думкою О. 

Джумова, що взаємовигідна консолідація фінансових ресурсів держави та бізнесу, може значно сприяти 

інноваційному розвитку країни. При цьому консолідація - це механізми взаємозв‘язку та взаємодії 

різних власників ресурсів, з орієнтацією їх на спільні цілі [1]. 

Державно-приватне партнерство слід розглядати як механізм, з одного боку, що надає підтримку 

та гарантії щодо реалізації пріоритетних інноваційних проектів на державному рівні, а з іншого - 

гарантує ефективність використання фінансових ресурсів приватними інвесторами, які б не дозволили 

завищувати собівартість таких проектів. Механізми ДПП широко використовуються у світовій практиці 

для залучення приватного капіталу до будівництва залізниць, автобанів, а також до спільних проектів у 

сфері транспорту, енергетики, ЖКГ тощо. Як показує зарубіжний досвід, державно-приватне 

партнерство є більш ефективною формою взаємодії влади та бізнесу у вирішенні інфраструктурних 

проблем, ніж бюджетне фінансування і приватизація. 

У Законі України ,,Про державно-приватне партнерство‖,його визначено як співробітництво між 

державою Україна, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що 

здійснюється на основі договору [2]. За економічною суттю ДПП – це економічні відносини щодо 

співробітництва держави і приватного сектора, засноване на консолідації та об‘єднанні ресурсів або 

інших внесків сторін, поділі в заздалегідь визначених пропорціях прав, обов‘язків, ризиків, результатів, 

а також засноване на врахуванні інтересів сторін і спільної координації зусиль з метою ефективної 

реалізації інноваційних проектів. З огляду на хронічну дефіцитність бюджету та обмежені можливості 

безпосередньої державної фінансової підтримки інноваційного розвитку необхідно використовувати 

регуляторний державний механізм консолідації фінансових ресурсів шляхом партнерства усіх суб'єктів 

економічних відносин, посилення конкуренції та подолання корупції. Це сприятиме скороченню 

тіньового сектору економіки та утворенню сприятливих умов для іноземних інвесторів. 

Вирішення завдання консолідації фінансових ресурсів необхідно, як свідчить досвід розвинених 

країн, здійснювати шляхом ефективного використання державою сукупності інвестиційних 

інструментів, що визначають інвестиційний клімат, впливають на процентну ставку, темпи зростання 

економіки і зовнішньоторговельний режим (комплексом заходів бюджетно-податкової політики); 

впливають на окремі складові інвестицій (податкові ставки, гарантії, пільгові кредити); забезпечують 

координацію інвестиційної діяльності приватних інвесторів, державних органів інвестиційної політики, 

об'єднання підприємців, банків та інших фінансово-кредитних установ, інформаційно-комунікаційних 

систем тощо. 
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ВИКЛИКИ ЗБАЛАНСУВАННЯ МАКРОФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 

 

Система державних фінансів є стрижнем побудови всієї фінансової системи, незалежно від 

моделей фінансових відносин і методів їх регулювання. Для кожної країни побудова ефективної і 

збалансованої системи державних фінансів є сигналом для росту економіки, залучення інвестицій, 

розвитку приватної ініціативи, поліпшення продуктивних сил та має ряд інших важливих позитивних 

наслідків. Безумовно розвиток державних фінансів не можна вимірювати часткою присутності в 

фінансовій системі, перш за все це є «фінансова подушка», яка наділяє всю фінансову систему 

надійністю і прогнозованістю без яких сталий розвиток економіки є неможливий, це ми можемо 

спостерігати на прикладі багатьох країн протягом останніх років(США, країни ЄС, особливо Греція, 

Росія, Китай та інші.).  

Як правило для характеристики розвитку макрофінансової системи виділяють кілька ключових 

показників. На практиці між цими показниками існує тісний взаємозв‘язок, як на приклад між валютним 

курсом і торговельним балансом, державним боргом і торговельним балансом. Дослідження кожного з 

цих показників це окрема тема для дискурсу і роботи науковців, розглянемо лише деякі особливості 

сучасного дисбалансу макрофінансової системи України та його причини.  

Однією із таких особливостей є практика компенсації НАК «Нафтогаз України» (далі - НАК) 

різниці у вартості газу закупівлі і його реалізації населенню і підприємствам. На нашу думку існували 2 

основні причини реалізації саме такого варіанту цінової політики держави у газовій сфері: 

- популізм, оскільки газ, особливо в опалювальний сезон є соціально значущим товаром, 

від якого залежить не тільки тепло в оселях,але і вартість окремих товарів (продукція хімічної 

промисловості, зростання витрат кожного підприємства в частині опалення та ін.).  

- корупційна складова, яка полягала у використанні бюджетних коштів для здійснення 

компенсації НАК, і дозволяла шляхом використання різних методів розрахунків обґрунтовувати різні 

суми, які могли перевищувати фактичну потребу. 

Реальне скорочення бюджетних надходжень до критичного рівня і різке зростання витрат, 

особливо оборонних, змусили шукати вихід із такої ситуації, яким став запровадження механізму 

субсидій, як державної допомоги при оплаті житлово-комунальних послуг. Безумовно цей механізм не 

ідеальний і буде потребувати подальшого вдосконалення, однак заслуговує на увагу принаймні спроба 

знайти вихід із складної ситуації. Якщо перейти до мови цифр, згідно офіційних даних, озвучених 

державними чиновниками у 2014 році обсяги наданих державою коштів для докапіталізації НАКу 

склали близько 10 мільярдів доларів (при умові середнього курсу 20 грн/дол це майже 200 мільярдів 

гривень)[1].  

Загалом протягом 2010-2014 років мало місце значне зростання прямої фінансової допомоги 

підприємствам різних галузей з бюджету, якщо порівняти цей показник із ВВП країни, то його динаміка 

склала із 5,48% у 2010 році до 10,35% у 2014 році. Із цих 10,35% 6,9% припадало саме на НАК. Тобто це 

більше ніж половина фінансової підтримки всіх підприємств з боку держави. Обсяги також підтримки 

НАК у 2015 оцінені в 2 мільярди доларів[2]. Крім цього даному державному підприємству надавалися 

пільги при сплаті ПДВ включно із 2013 роком. У 2011 році сума пільг становила 22 мільярди гривень, у 

2012 була такою ж самою, у 2013 році 18 мільярдів.  

Також у 2012 році під державні гарантії газовим монополістом залучено 29,8 мільярда гривень, 

2013 році – 8,8 мільярди гривень, 2014 рік – 103 мільярди гривень. Підсумовуючи вказані показники 

маємо мільярди, а найчастіше десятки мільярдів доларів (витягнутих з бюджету і державних запозичень, 

а фактично сьогоднішніх сплачених податків чи майбутніх доходів простих громадян), які надаються 

НАК для забезпечення його фінансової стійкості. Підсумок – збитковий НАК, прибуткові приватні 

облгази, величезний дисбаланс державних фінансів, фактично прихований бюджетний дефіцит, тиск на 

валютний курс при одномоментній купівлі валюти для розрахунків із постачальниками, непрозора 

система розподілу фінансових потоків у газовій сфері, невирішеність питання енергетичної 

ефективності і енергетичної стратегії країни. 

Якщо подивитися на фінансову складову виділення субсидій для сплати житлово-комунальних 

послуг, то у 2015 році їх сума склала 24 мільярди гривень(звернулися по допомогу 4,5 мільйонів сімей, 

маже 10 мільйонів осіб), у 2016 році за приблизними підрахунками – 43 мільярди гривень[1]. Тобто з 

фінансової точки зору обраний шлях встановлення економічно обґрунтованої з боку Уряду ціни на газ із 

компенсацією частини житлово-комунальних витрат при їх порівнянні з доходами громадян через 
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безготівковий перерахунок коштів для бюджету є зараз менш затратним ніж постійне дотування НАК. 

Також потрібно додати, що згідно підписаного із МВФ меморандуму ми зобов‘язані до 2019 року 

покроково зменшити дефіцит НАК до 2,9% ВВП, інакше фінансова підрамка фонду, яка зараз критично 

необхідна може бути зупинена. 

Отже, одним із ключових питань економічного розвитку України є забезпечення 

макрофінансової стабільності, і це потребує також і розв‘язання проблеми збиткового функціонування 

найбільшої державної компанії – НАК «Нафтогаз України» і зменшення потреби в її дотуванні з 

державного бюджету. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

В настоящее время российская и мировая экономики переживают непростой период. Острая фаза 

кризиса осталась позади, однако в мировой экономике сохраняется ряд фундаментальных небалансов. 

Наряду с выбранными «стратегиями выхода» в развитых странах это привело к новым серьезным 

проблемам, связанным с невозможностью сбалансировать государственные бюджеты, стабилизировать 

ситуацию в области государственного долга и запустить механизмы стимулирования экономического 

роста.  

Говоря о государственной финансовой политике, направленной на формирование 

макроэкономических условий, которые обеспечивают стабильное и устойчивое развитие национальной 

экономики, можно ограничиться, по существу, двумя областями — бюджетной и денежно-кредитной 

политикой. 

В большинстве стран требования макроэкономической стабильности в области бюджетной 

политики сводятся к введению правила, определяющего принятие бюджетных решений, а в области 

денежно-кредитной политики — к установлению целевых индикаторов политики центрального банка. 

В экономически развитых странах бюджетное правило чаще всего устанавливает предельный 

уровень дефицита государственного бюджета и/или предельный объем государственного долга. В 

соответствии с Маастрихтскими критериями в странах — членах зоны евро ограничен как уровень 

дефицита бюджета, так и предельный объем государственного долга. Последний показатель ограничен 

на законодательном уровне в США, а с осени 2012 г. — в Испании (в Конституции страны). В странах 

— экспортерах сырьевых товаров обычно действуют бюджетные правила, основанные на 

межвременном перераспределении доходов от экспорта (через механизм стабилизационных фондов). 

В области денежно-кредитной политики набор критериев устойчивости включает, как правило, 

помимо уровня инфляции, требования к динамике номинального обменного курса национальной 

валюты и уровню процентных ставок. 

В России колебания доходов бюджета связаны главным образом не с деловым циклом, а с 

динамикой цен на нефть на мировом рынке. Соответственно общий уровень бюджетных доходов нельзя 

считать стабильным во времени, размах их колебаний от года к году может достигать 5 — 7% ВВП в 

год, причем колебания доходов вследствие изменения внешнеэкономической ситуации и влияния 

бизнес-цикла могут не совпадать во времени. 

Существующий бюджет чреват риском перегрева экономики и истощает богатства будущих 

поколений. Государственные расходы наращивают и без того активный внутренний спрос. Не нефтяной 

дефицит федерального бюджета, обоснованно являющийся ключевым фискальным показателем в 

нефтедобывающих странах, составил в 2014 году около 10 процентов ВВП и по-прежнему более чем 

вдвое превышал долгосрочный уровень примерно в 5 процентов ВВП, позволяющий обеспечить 

справедливое распределение средств между поколениями. Бюджет 2015 года подразумевает прирост не 

нефтяного дефицита примерно на 1 процент ВВП. Между тем, ныне действующим среднесрочным 

бюджетом на 2012 — 14 годы предусматривается ужесточение расходов лишь в последние годы этого 

периода, причем к 2014 году финансовая консолидация составит менее 1 процента ВВП. 
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Сокращение не нефтяного дефицита примерно на 1,5 процента ВВП в 2015 году до 9 процентов 

ВВП при дальнейшей бюджетной консолидации примерно по 1,5 процента в год до 2016 года 

включительно ограничило бы давление спроса и помогло бы обеспечить справедливое распределение 

средств между поколениями. Насущными приоритетами должны стать отмена субсидий предприятиям, 

предоставленным в связи с кризисом 2009 года, а также сокращение налоговых льгот. Однако в случае 

серьезного потрясения с ухудшением ситуации бюджетную консолидацию следует отложить, допустив 

действие автоматических стабилизаторов. В среднесрочном плане имеются обширные возможности для 

качественной бюджетной корректировки с консолидацией главным образом по расходной части. 

В предстоящие годы Россия столкнется со значительным старением населения. Персонал миссии 

прогнозирует, что в отсутствие реформ государственные пенсионные расходы к 2050 году практически 

удвоятся, достигнув 16 процентов ВВП. Чтобы стабилизировать пенсионные расходы на уровне 2012 

года, возраст выхода на пенсию как мужчин, так и женщин следует повысить до 63 лет к 2030 году и до 

65 лет к 2050 году, сообразно увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Повышение возраста 

выхода на пенсию также увеличит численность работающих и повысит потенциальный объем 

производства. Кроме того, следует ужесточить щедрые критерии досрочного выхода на пенсию, укрепив 

при этом программы поддержки инвалидов и социального обеспечения для защиты уязвимых слоев 

населения. Для обеспечения бюджетной устойчивости потребуются также иные меры, такие как 

улучшение адресности социальных трансфертов и повышение эффективности государственных 

расходов. 

Налогово-бюджетный якорь должен быть воплощен в правиле, которое ликвидировало бы 

привязку бюджетной позиции к краткосрочному колебанию цен на нефть, обеспечило бы справедливое 

распределение средств между поколениями, а также прозрачность. Хотя оптимальным вариантом было 

бы восстановление целевого показателя не нефтяного дефицита (использование которого ныне 

приостановлено) в сочетании со среднесрочным планом по достижению такого показателя, хорошо 

разработанное правило, основанное на ценах на нефть, могло бы в целом обеспечить выполнение тех же 

задач. При этом обсуждаемое ныне правило с привязкой к ценам на нефть привело бы к тому, что не 

нефтяной дефицит по-прежнему превышал бы уровень, позволяющий обеспечить справедливое 

распределение средств между поколениями, и было бы целесообразно использовать более 

консервативную базовую цену на нефть. Важную роль также играет прочная политическая 

приверженность избранному правилу; международный опыт позволяет предположить, что неуклонное 

соблюдение бюджетного правила столь же значимо, как и его конструктивное построение. В данном 

отношении сохранение укоренившейся практики принятия множественных изменений и дополнений к 

бюджету в течение года снизило бы эффективность данного правила, и от такой практики следует 

отказаться. 

Таким образом, для России важнейшим бюджетным критерием макроэкономической 

стабильности (основой бюджетного правила) должен быть показатель базового уровня доходов 

бюджета. Иными словами, он в некотором смысле «гарантирован» с учетом сложившихся тенденций 

на мировом сырьевом рынке. Такой подход несколько отличается от используемой в странах ОЭСР 

концепции структурных и конъюнктурных доходов бюджета. Под структурной составляющей доходов 

обычно понимают некоторый средний уровень доходов, собираемых государством; под 

конъюнктурными доходами —изменчивую составляющую доходов, колеблющуюся в зависимости от 

фазы делового цикла. 

Сохраняющаяся зависимость российской экономики от конъюнктуры мировых сырьевых рынков 

затрудняет проведение антициклической политики внутри страны. Создание Резервного фонда, 

выделение не нефтегазовых доходов и нефтегазового трансферта были первыми шагами в направлении 

противодействия внутренним циклическим и внешним конъюнктурным колебаниям. Как показал опыт 

2008—2009 гг., в условиях ухудшения внешней конъюнктуры Резервный фонд выполняет свою роль по 

сглаживанию падения рентных доходов, а также других бюджетных доходов, косвенно зависящих от 

внешней конъюнктуры. 

Однако при наложении на конъюнктурный цикл внутреннего бизнес-цикла возможностей 

Резервного фонда может оказаться недостаточно, и правительство будет вынуждено идти на 

масштабные рыночные заимствования. Формирование развитого рынка государственных ценных бумаг 

(в первую очередь внутренних) не только позволяет сглаживать колебания конъюнктурных 

(циклических) бюджетных доходов, но и дает центральному банку возможность реализовать на 

практике политику управления процентными ставками через операции на открытом рынке. 

В «Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» поставлена задача снизить в 2015 г. расходы федерального бюджета на 2—2,5 п. п. ВВП по отно-

шению к 2014 г. Таким образом, правительство РФ заявляет о готовности в относительно короткий 
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период сократить расходы бюджета, однако анализ их структуры вынуждает сомневаться в 

реализуемости данного сценария. 

В частности, расходы на национальную оборону, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность даже увеличиваются в реальном выражении, а сокращаются в 

первую очередь статьи, связанные с вложениями в человеческий капитал (здравоохранение, 

образование), расходы на национальную экономику и ЖКХ, а расходы на социальную политику 

остаются практически неизменными. Представляется, что заявленное сокращение расходов трудно 

реализовать без серьезных социальных и политических последствий. Скорее всего соответствующие 

расходы будут пересматриваться в сторону увеличения. 

Основным инструментом денежно-кредитной политики должны стать процентные ставки. 

Изменение предложения денег банковскому сектору нужно осуществлять посредством операций (залог, 

покупка/продажа) на рынке рублевых финансовых инструментов. Целесообразно обеспечить 

максимально свободное, с учетом влияния конъюнктуры мировых сырьевых рынков и движения 

краткосрочного капитала, плавание курса рубля по отношению к корзине валют. В плане интервенций 

на валютном рынке возможна дискреционная политика с учетом изменения фундаментальных факторов 

(состояние платежного баланса, уровень валютных рисков, динамика реального эффективного курса 

рубля).  

Реализация данного комплекса мер, помимо снижения инфляции до конца 2015 г. до 5% в 

годовом исчислении, позволит решить несколько важных задач. Среди них: создание предпосылок для 

выполнения рублем части функций резервной валюты (валюта иностранных эмиссионных ценных 

бумаг, резервная валюта для центральных банков стран — крупных торговых партнеров РФ и стран из 

географически близких регионов, валюта расчетов по ряду торговых операций); стимулирование 

дедолларизации сбережений и долговых обязательств российских экономических агентов на территории 

РФ; повышение уровня монетизации экономики России (до 70 — 80% ВВП к 2020 г. в зависимости от 

развития российского финансового рынка и успешности проекта формирования в Москве 

Международного финансового центра и выполнения рублем функций резервной валюты). 

В результате уже в 2015—2016 гг. инфляция в России может снизиться до 4,5—5,0% в год, а 

процентные ставки по кредитам — до 7—8% в годовом исчислении. При этом ставки по депозитам 

также снизятся до 5 —6%, но останутся положительными в реальном выражении. 

Таким образом, обеспечение макроэкономической стабильности со стороны государства в 

областях, которые оно непосредственно контролирует при реализации финансовой политики 

достигаются путем проведения бюджетной и денежно-кредитной политик. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

За сучасних обставин постійного зростання конкуренції важливою умовою ефективного 

функціонування підприємств та підвищення їх прибутковості є безперервний пошук напрямів 

стратегічного розвитку організацій. Підвищений інтерес викликає бенчмаркінг – один із сучасних та 

перспективних інструментів управління стратегічним розвитком підприємств, який успішно 

застосовують на практиці провідні світові компанії.  

Метою дослідження є поглиблення теоретичних основ та формування практичних рекомендацій 

щодо застосування бенчмаркінгу як ефективного методу управління стратегічним розвитком 

підприємства. 

Уперше термін «бенчмаркінг» з‘явився у 1972 р. в Інституті стратегічного планування в 

Кембриджі (США). де консалтинговою компанією PIMS було встановлено, що для того, щоб знайти 

ефективне рішення в галузі конкуренції необхідно знайти кращий досвід інших підприємств, які досягли 

успіху в подібних умовах. Першим прикладом практичного застосування бенчмаркінгу є проект 

компанії Xerox, спрямований на порівняння якості її продукції з успішними японськими аналогами. 

Вивчаючи сутність бенчмаркінгу та його розвитку слід проаналізувати визначення цього поняття, 

основні з яких наведені у табл. 1. 

Систематизація розглянутих підходів дозволила визначити, що бенчмаркінг – це безупинний 

процес вдосконалення діяльності підприємства на основі використання кращої практики конкурентів з 

метою забезпечення стратегічного розвитку компанії. Слід зазначити, що бенчмаркінг досить часто 

ототожнюють з конкурентним аналізом, який насправді є менш деталізованим та упорядкованим у 
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порівнянні з бенчмаркінгом. Не варто пов‘язувати даний термін з промисловим шпіонажем, який на 

відміну від бенчмаркінгу проводится таємно з використанням не завжди етичних методів.  

Таблиця 1 Визначення сутності поняття «бенчмаркінг» в економічній літературі 

Автор Визначення 

Б. Андерсен [1] Постійне вимірювання і порівняння окремо взятого бізнес-процесу з 

еталонним процесом провідної організації для отримання інформації, яка 

допоможе даному підприємству визначити мету свого вдосконалення та 

провести заходи щодо поліпшення роботи. 

Р. Кемп [2] Постійний процес вивчення та оцінки товарів, послуг та досвіду 

виробництва найсерйозніших конкурентів або тих компаній, які є 

визнаними лідерами у своїх галузях. 

Ф. Котлер [3] Процес порівняння товарів і бізнес-процесів компанії з товарами і 

процесами конкурентів чи провідних компаній інших галузей для пошуку 

шляхів підвищення якості цих товарів і підвищення ефективності 

діяльності компанії. 

М. Спендоліні [4] Безперервний систематичний процес оцінки продукції, послуг, виробничих 

процесів організацій, які визнані такими, що представляють «найкращу 

практику», з метою вдосконалення власної організації. 

 

Алгоритм застосування бенчмаркінгу є комплексом взаємопов‘язаних послідовних етапів. 

Найбільш узагальнено ці етапи можна звести до таких:оцінка підприємства, товарів чи послуг, що 

надаються; пошук еталона для порівняння; збір необхідної інформації для зіставлення; аналіз показників 

та розробка плану впровадження отриманих результатів; адаптація та практична реалізація найбільш 

значимих розробок компаній-конкурентів; аналіз ефективності заходів удосконалення. 

В Україні більшість підприємств не застосовують методики бенчмаркінгу. Така ситуація 

пов‘язана, перш за все, з тим, що значна кількість вітчизняних організацій приховує секрети свого 

успіху. По-друге, існує брак досвідчених фахівців, які спеціалізуються на проведенні бенчмаркінгового 

аналізу. Однак, варто зауважити, що окремі елементи бенчмаркінгу все ж таки зустрічаються у проектах 

вітчизняних підприємств. Прикладом може бути процес сертифікації системи якості фірм відповідно до 

стандартів Міжнародної організації зі стандартизації. 

Після проведення бенчмаркінгу виникає необхідність прийняття рішення щодо постійного 

вдосконалення системи управління. В результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність 

використання у сфері управлінського обліку таких підсистем як Activity Based Costing, Critical Success 

Factors, Balanced Scorecard, які дозволять керувати собівартістю товарів чи послуг, проводити аналіз 

ключових індикаторів конкурентоспроможності компанії та комплексний моніторинг результатів 

бізнесу. Таким чином, бенчмаркінг є ефективним інструментом, спрямованим на управління 

стратегічним розвитком підприємств, оскільки дозволяє переглянути результативність діяльності 

підприємства та виявити шляхи її поліпшення з врахуванням досвіду успішних компаній. 
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Намагаючись отримати найбільший соціально-економічний ефект від збалансованого розвитку 

системи загальної середньої освіти в країні, держава формує нормативно-правові, регуляторні, 

інституційні та фінансові механізми перетворення її на соціально та економічно ефективну галузь, 
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складовими яких є системи стимулювання створення та просування на ринок конкурентоспроможних 

освітніх послуг.  

Розвиток інституційних основ економіки та сучасних фінансових відносин потребують 

розглядати фінансове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів(ЗНЗ) як важливу складову 

ринкових відносин, що зумовлює та сприяє пріоритетності інституціональних засад формування 

фінансового забезпечення загальної середньої освіти в цілому. Застосування інституційного підходу до 

традиційних методів фінансового забезпечення ЗНЗ  зможе  

припинити подальше існування неефективної та застарілої моделі фінансування загальної середньої 

освіти, яка в умовах  обмеженості наявних  фінансових ресурсів не завжди   задовольняє дедалі 

зростаючі потреби населення в якісних освітніх послугах. 

Відповідний рівень соціально-економічної ефективності загальної середньої освіти визначають 

характер та особливості інституційної системи, у якій цей процес здійснюється. Найбільш актуальним 

напрямом реформ в загальної середньої освіти є посилення взаємодії освіти та суміжних інституційних 

комплексів економіки, тому впровадження інституційних підходів до вдосконалення фінансового 

забезпечення ЗНЗ слід починати з аналізу та посилення взаємодії освіти та держави. 

Роль та вплив держави як суспільного інституту в інституційній соціально-економічній моделі 

може розглядатися у таких підсистемах [3]: 

1. Інституційно-економічна підсистема. Її складають механізми економічного відтворення, 

що передбачають підтримку історично зумовлених процесів виробництва, розподілу, обміну і 

споживання вироблених благ і продуктів. Така підтримка забезпечується, як правило, неписаними, тобто 

неформальними, правилами здійснення господарських відносин. 

2.  Інституційно-структурна (організаційна) підсистема. Ця підсистема являє собою 

комплекс органів різного характеру, що відповідають за управління, регулювання і стимулювання 

певних видів господарської діяльності. Вона охоплює інститути законодавчої, виконавчої, судової гілок 

влади, об‘єднання підприємців, споживачів,  та інше.  

3. Інституційно-нормативна підсистема. Вона являє собою зведення всіх чинних у  країні  

законодавчих документів та інших нормативних актів (насамперед, регулятивних документів виконавчої 

влади), а також традиційних поведінкових норм і звичаїв. 

4. Інституційно-технологічна підсистема. До неї входять механізми фінансування 

розробницьких, аналітичних центрів, дослідних інститутів, самі ці структури, а також органи 

адміністративного апарату, що відповідають за вироблення необхідних підходів і концептуальних 

принципів поведінки.  

5. Інституційно-культурологічна підсистема. Вона найбільшою мірою пов‘язана з 

національними особливостями певної країни, народу, етнічної групи. Врешті-решт, відповідь на питання 

про те, як певна соціально-економічна модель розвиватиметься на певному історичному етапі в певній 

країні, а також про те, чи розвиватиметься вона взагалі, залежить від того, наскільки її базові цінності 

відповідають ціннісним уявленням конкретного етносу та його готовності прийняти певні «правила 

гри».  

Також можна виділити ще одну підсистему - інституційно-фінансову, яку складають механізми 

економічного відтворення – утворення і використання грошових доходів і фондів на різних рівнях 

економічної системи між державою, юридичними і фізичними особами – фінансові відносини, що 

передбачають регулювання формальних та неформальних процесів створення, розподілу, перерозподілу, 

використання й контролю фінансових ресурсів. Таке регулювання може забезпечуватися як писаними 

так й неписаними правилами здійснення фінансових відносин. Інституційно-фінансова підсистема 

допоможе формувати модель, «правила гри», стереотипи і мотивації, що створюють необхідні підходи і 

концептуальні принципи поведінки і навіть критерії соціально-економічної доцільності, 

використовуючи фінанси як головний важіль[4]. 

Таким чином інституційна система охоплює сукупність формальних і неформальних інституцій. 

Формальні інституції – це відносно стійкі та довготривалі загальні соціальні та економічні норми, що 

―визначаються в законах і різного роду письмових приписах, обов‘язкових до виконання, тому їм 

притаманна ―публічність і прозорість ‖ [3, с. 15]. Неформальні інституції діють через морально-етичні 

цінності, переконання, табу, усталені звички, відображаючи загальний цивілізаційно-культурний рівень 

індивідів і суспільства [1, с. 94]. 

Крім того, сучасній економіці властиві значні інституційні зміни. Так, одні інститути 

припиняють своє існування, другі – трансформуються та змінюються, інші – виникають уперше та 

тільки починають впливати на соціально-економічний розвиток держави. Рух до соціально орієнтованої 

економіки передбачає формування сильних інститутів, які на нашу думку, можуть стати не менш 

важливими, ніж впровадження якісних реформ у сфері загальної середньої освіти.  
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Незважаючи  на сучасну різноманітність джерел, форм та методів фінансування галузі загальної 

середньої освіти, ЗНЗ дедалі потребують значних бюджетних асигнувань, тому проблема впровадження 

моделі фінансування, яка б забезпечила не утримання закладів, а забезпечення їх ефективного 

функціонування стає дедалі актуальнішою.  У сфері загальної середньої освіти інституційний підхід 

може містити розробку та впровадження принципово якісно нових форм, методів та механізмів 

фінансового забезпечення ЗНЗ, які б призвели до радикальних змін у ставленні суспільства та окремих 

громадян до процесу надання та отримання якісних освітніх послуг. 

На нашу думку, інституціональний підхід до фінансового забезпечення ЗНЗ, окрім своїх 

фундаментальних принципів, повинен спиратись на індивідуалізацію фінансування, тобто  виділення 

певної суми коштів на кожного учня(вихованця). Оскільки пріоритетом для України є курс на 

євроінтеграцію, при розробці напрямів удосконалення фінансового забезпечення ЗНЗ, ми вважаємо 

доцільним  враховувати досвід інституційного забезпечення розвитку систем освіти, набутий країнами 

ЄС.  

Отже, в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій в Україні, оптимальним 

варіантом взаємодії галузі загальної середньої освіти та держави як суспільного інституту в 

інституційній соціально-економічній моделі, є посилення ролі фінансів як головного важеля формування 

необхідних підходів, концептуальних принципів, і навіть критеріїв соціально-економічної доцільності 

фінансового забезпечення ЗНЗ. 
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ВПЛИВ ДИСБАЛАНСУ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

Збалансування бюджету є головним шляхом до стабільного розвитку та функціонування 

економіки країни. Бюджет як система перерозподільних відносин складається з сформованих видатків та 

доходів держави. Диспропорція даних сегментів бюджету веде до погіршення соціально-економічних 

стану, а саме криз та інфляції. Тому для подальшого розвитку України необхідно контролювати розмір 

бюджетного дефіциту, адже дефіцит бюджету вважається значущим інструментом фінансової політики 

країни що має прямий вплив на соціально-економічне становище держав, а також потребує розрахунку 

оптимального відхилення, урівноваження або ліквідації.  

На сьогоднішній день в Україні дефіцит бюджету зростає. При цьому, український уряд, маючи 

на меті збалансувати бюджет, залучає кредитні грошові ресурси міжнародних організацій, в результаті 

чого нарощує зовнішній державний борг. Через це Україна ризикує у майбутньому не вийти з кризового 

середовища. Як свідчать дані рис. 1 про поповнення та витрати державного бюджету України протягом 

останніх п'яти років, спостерігається зростання обсягу бюджетного дефіциту. Світова практика свідчить, 

що дефіцит бюджету може існувати, але в межах встановлених норм. Основним показником рівня 

державного дефіциту є індикатор бюджетної системи – відношення дефіциту до ВВП країни. При цьому, 

згідно даного індикатору, обсяг даного фактору почав перевищувати норму (3%) з 2012 року. 2011 рік – 

період, коли показник мав задовільне значення. Найвище значення спостерігалось у 2010 році (5,94%), 

але з 2012 року індикатор підвищується, і на 2014 рік становить вже майже 5%.  
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Рис. 1. Доходи та видатки державного бюджету України за 2010-2014 рр 

 

Запланований бюджет 2015 року також є дефіцитним і має граничний обсяг – 6,36 трлн. грн. На 

2015 рік заплановані доходи державного бюджету дорівнюватимуть  47,59 трлн. грн., доходи загального 

фонду – 45,19 трлн. грн. та доходи спеціального фонду держбюджету – 24,06 трлн. грн. У свою чергу 

видатки заплановані у 2015 у таких сумах: видатки держбюджету у 2015 р. у сумі 52,79 трлн. грн., у 

тому числі видатки загального фонду бюджету – 50,21 трлн. грн. та видатки спеціального фонду 

держбюджету – 25,85 трлн. грн. [3]. 

Треба зазначити, що дефіцит бюджету є гострою проблемою України, що викликана 

диспропорціями у бюджеті, а також застосуванням непродуманої боргової політики, що веде за собою 

зростання внутрішнього та зовнішнього боргів країни. Уряду необхідно рішучо діяти та застосовувати 

ефективні шляхи зменшення видатків та збільшення доходів бюджету. Основні шляхи подолання 

дисбалансу бюджету зображенні на рис. 2.  

Отже, умовою для стабілізації сучасного стану України є вдосконалення податкової, валютної 

політики, контроль за використанням коштів бюджету, а також цільове направлення грошових потоків, 

визначення основних соціальних програм, прозорість економіки. Але необхідно оцінювати різні сторони 

впливу цих напрямів на дані сегменти економіки України. 

 
Рис.2 Основні шляхи збалансування бюджету 
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державних рахунках 

Цільове використаннѐ залучених коштів 

(впровадженнѐ інвестиційних програм) 

Відмова від тенденції залученнѐ 

кредитів длѐ покриттѐ державного 

дефіциту 

Детінізаціѐ економіки 

Фінансуваннѐ лише найважливіших 

соціальних програм 

Диверсифікаціѐ запозичень у напрѐмі 

збільшеннѐ питомої ваги ювро у 

загальній структурі 

Жорсткий контроль за використаннѐм 

коштів бяджетів усіх рівнів 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

 

Дуже часто при прогнозуванні податкових надходжень розробники приділяють увагу 

використанню інструментарію розробки економетричних ендогенних прогнозів, коли застосовується 

метод експоненціального згладжування. Проте належить ураховувати особливості вітчизняної  практики 

стягування податків, через які найсвіжіші дані про обсяги податкових надходжень далеко не завжди 

мають найвищу інформаційну цінність із точки зору їх використання в прогнозуванні цих надходжень. 

По-друге, і досі не вирішено проблему визначення параметрів експоненціального згладжування. Отже, 

залишається актуальним питання про пошук інструментарію розробки економетричних ендогенних 

прогнозів податкових надходжень, не менш гнучкого за експоненціальне згладжування, але 

позбавленого його недоліків. 

Відповідно до широкого трактування трендових моделей [1] рівняння, отримані шляхом 

аналітичного вирівнювання базисної динаміки є лише одним з різновидів трендових моделей, оскільки 

ці моделі можуть будуватися за допомогою іншої технології апроксимації. Одна з таких технологій 

базується на концепції функції із гнучкою структурою, яку свого часу запропонував Н.К. Куліков [2]. 

Відповідно до цієї концепції функцію від змінної х можна записати так:  

r

1e
xYхYxF

)0xx(r

001

,    (1) 

де Y(x0), Y (x0) – початкове значення функції Y(x) та її похідної в точці x=x0; r = – a0, причому значення 

a0 обчислюється шляхом  мінімізації базисної функції 

xYaxYx 0 .       (2) 

Виходячи з того, що (х) дорівнює нулю, інтегруємо вираз (2) для того, щоби позбутися 

похідних. Отримуємо: 

       10 cxYaxY .                         (3) 

Підставляючи в це рівняння значення початкової точки, отримуємо, що величина першої 

похідної пов‘язана зі значенням величин с1 та а0: 

 0010 xYacxY .                     

Для обчислення с1 та а0 утворюємо систему двох рівнянь із двома невідомими. Це можна 

зробити, якщо використати значення ще двох точок, що взяті із часового ряду. 

Розглянуту концепцію застосуємо для побудови трендової моделі податкових надходжень до 

Зведеного бюджету України за 2005–2011 рр. [3; 4] на основі даних табл. 1: 

Таблиця 1 

Податкові надходження до Зведеного бюджету України у 2005–2011 рр. 

Рік Податкові надходження, млрд грн 

2005 98,07 

2006 125,74 

2007 161,26 

2008 227,17 

2009 208,08 

2010 234,54 

2011 334,57 

 

 У результаті обчислень отримуємо трендову модель податкових надходжень на основі функції з 

гнучкою структурою: 
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0,079
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36,91,17272xF

4x0,079

1          (4) 

 Коефіцієнт автокореляції залишкового компонента складає –0,26, що свідчить про низький 

ступінь автокорельованості останнього. Коефіцієнт кореляції між фактичними значеннями уt та 

обчисленими на основі побудованої нами моделі становить 0,94. Отже, маємо достатньо підстав уважати 

модель адекватною. Розрахований на її основі для 2012 р. прогноз податкових надходжень до Зведеного 

бюджету України становить 353,71 млрд грн, що добре узгоджується з їх фактичним значенням за цей 

рік, що склало 360,41 млрд грн. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ГРУПОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Будь-яка проблема потребує вирішення. Для цього менеджер шукає якнайкращий та 

найефективніший метод, який буде реалізовано та підтверджено результатом роботи організації. Одним 

з можливих методів є групове прийняття рішень.  

Групове прийняття рішень — волевиявлення групи людей, яке спрямоване на формування 

послідовності дій і вибір альтернативи у прийнятті рішень, та враховує думку кожного з членів групи. 

Оскільки в прийнятті рішень приймає участь декілька осіб, то існують як  позитивні, так і 

негативні фактори групової взаємодії на результат: 

Переваги Недоліки 

У групі легше долаються стереотипи мислення: 

комплексний пошук рішення забезпечує розгляд 

більшої кількості альтернатив, можливих 

варіантів, дає змогу обрати ефективніший. 

Блокування, можливо ефективних рішень, 

внаслідок розходження точок зору. 

Групове рішення охоплює більший обсяг знань та 

інформації, що підвищує вірогідність 

знаходження оптимального або близького до 

нього способу розв'язання завдання. 

Прийняття неоптимального результату рішення, 

за яке виступали найактивніші, але не найбільш 

компетентні в обговорюваному питанні члени 

групи. 

Групове рішення адекватніше відображає суть 

проблеми, воно раціональніше та не є 

суб'єктивним. 

Прийняття компромісного рішення, яке не 

завжди відіграє позитивну роль для дійсного 

розв‘язання проблеми. 

Єдність думок, що увінчує процес вироблення 

групового рішення, є позитивним мотиваційним 

чинником  ефективної трудової діяльності. 

Розроблення й ухвалення групового рішення, на 

відміну від індивідуального, може займати 

набагато більше часу. 

Особи, спільно приймаючи рішення, поділяють 

відповідальність за його виконання. 

Під час групового ухвалення рішень можливі 

примус, тиск однієї сторони на іншу з метою 

нав'язування власної думки. 

Груповий принцип прийняття рішення може 

сприяти поліпшенню відносин у групі. 

Групове прийняття рішень часто викликає стан 

незадоволення і напруження: кожний учасник 

намагається, щоб його точка зору була прийнята. 

http://www.ibser.org.ua/UserFiles/
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До найбільш поширених методів групового прийняття рішень належать: метод «мозкової атаки», 

метод Дельфи, метод «6 3 5» та інші. 

Метод «мозкової атаки» – це метод розв'язання невідкладних проблем за дуже короткий час. 

Суть метода – необхідно висловити якомога більше ідей, за невеликий проміжок часу, а також 

обговорити їх та здійснити вибір саме тих ідей, які є найбільш вдалими в даному випадку.  

Ефективність даного метода полягає в тому, що в звичайній ситуації виникненню новаторських 

та сучасних ідей перешкоджають механізми, які контролюють нашу свідомість, а за допомогою даного 

метода, можна згенерувати ідею, яка є актуальною саме зараз. Даний метод поєднує в собі евристичний 

діалог та метод вільних асоціацій. 

Метод «мозкової атаки» досить широко використовується в багатьох світових компаніях. В наш 

час, прихильниками методу «мозкового штурму» є компанії «Apple», «Google», «SAMSUNG» та інші.  

Зупинимо увагу на комнанії «Apple», яка відрізняється поміж всіх своєю винахідливістю та 

креативністю в прийнятті рішень. Засновник імперії Стів Джобс, який був знавцем своєї справи, саме за 

допомогою даного методу вирішив досить складну проблему. Дана проблема – це упаковка продукції, а 

конкретніше продукції «Apple» – «IРhone». Перед відділом збуту та маркетингу компанії постало 

питання: якою повинна бути упаковка телефону, який є флагманом в сфері гаджетів, для того, щоб 

підвищити обсяги його продажу. 

Стів Джобс разом зі своєю групою, дійшов до висновку, що прийняти рішення, яке буде гідне 

даної компанії, допоможе саме нестандартний метод прийняття рішень. Командою був обраний метод 

«мозкової атаки». Команда зібралася на найвищому поверсі корпорації, в скляному кабінеті вночі, і 

приступила до «штурму» власних ідей. В холі кабінету грала спокійна і тиха музика. Вікна по всьому 

периметру виходили на горизонти нічного міста, що створювало враження влади над всім містом, і в той 

же час належності до нього. За словами команди, вони відчували відповідальність за висловлені думки. 

В ході дискусій було висловлено багато думок, які записувалися, а потім знову обговорювалися. В 

результаті, основні ідеї були висунуті саме Стівом Джобсом, а також дизайнером компанії на той час - 

Джонатоном Івом. В ході обговорень всі члени дійшли до висновку, що навіть упаковка продукції 

повинна робити з покупця індивідуальну, обрану людину. За словами Стіва Джобса: «Люди повинні 

насолоджуватися процесом розмотування кожної деталі нашого телефону. Вони повинні відчувати, що 

ми про них піклуємося». До речі, всі ідеї, які були висловлені під час даного обговорення, були 

приєднані до майбутніх проектів. 

І дійсно, ми можемо милуватися тим, як запаковані товари даної компанії. Вони насправді 

виділяються поміж усіх. Так само компанія підійшла і до процесу упаковки наушників. Саме вони 

виділили даний аксесуар, як окрему частину телефону, яка в той же момент підкреслює еталонність 

продукції.  

Отже, можна зробити висновок, що в наш час методи групового прийняття рішень є 

актуальними. І талановитий менеджер може таким чином вирішити досить швидко нагальну проблему з 

ефективним результатом. 
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ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ  

В 2016 РОЦІ 

 Аграрний сектор є однією з провідних галузей економіки України. Сільське господарство - 

експортна галузь №1 в Україні, що забезпечує 14% загального обсягу ВВП. Від початку року аграрії 

завезли в країну 10,4 мільярдів доларів США – 37% від усієї експортної валютної виручки. Можемо 

також стверджувати, що сільське господарство з об‘єктивних причин залишається однією з найбільш 

ризикових галузей. Адже на результати діяльності аграрних підприємств впливає багато чинників: 

природно-кліматичні умови, забезпеченість фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, 

кон‘юнктура агропромислового та аграрного ринку тощо.  

 Представники аграрної галузі заявили про те, що через посуху в цьому році Україна втратить не 

менше одинадцяти мільярдів гривень. Аграрні підприємства нашої країни не встигли засіяти всю площу 

через те, що в країні довгий час не було дощів. Втрати можуть виявитись безповоротними, і за 

попередніми оцінками сягнуть 11 мільярдів гривень. Всього було заплановано засіяти близько 7,4 

мільярдів гектарів землі, однак селяни не змогли засіяти близько 1,1 мільйона га озимими. Близько 250 

тисяч гектарів недосіву становить озимина, рис, весь інший недосів – це озимі жито і пшениця. Більше 

того, навесні наступного року аграріям доведеться додаткова робота, оскільки 40 відсотків сходів 
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знаходяться в жахливому стані, і величезну площу землі доведеться пересіяти. Втім, у Міністерстві 

аграрної політики заявили, що урожай в наступному році буде нітрохи не менший, ніж у поточному 

році. Проте аномальна спека в липні і серпні, а також відсутність опадів призвели до того, що хід 

осінньої посівної був уповільнений. Аграрії не змогли вчасно засіяти всі площі, з-за чого земля дала 

погані сходи. Якщо ця зима буде дуже холодною, багато озимі можуть загинути. 

 Саме тому у вирішенні проблеми зниження ступеня ризиків у сільському господарстві активну 

участь має брати держава. Це підтверджується як світовим досвідом державного регулювання 

агровиробництва, так і системними структурно-галузевими зрушеннями в економіці України. 

 Нещодавно Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений проект державного бюджету 

України на 2016 рік. Оцінюючи рівень державної підтримки аграрного сектору економіки легко прийти 

до висновку, що уряд обрав досить таки ризиковану модель підтримки галузі. Проте несподіванкою ця 

новина для аграріїв не стала. Адже заступник міністра аграрної політики та продовольства Володимир 

Лапа ще в листопаді місяці заявляв про те, що навряд аграрний сектор може претендувати на більшу 

суму фінансування, ніж та, яка була в цьому році. Попередні консультації з Міністерством фінансів 

засвідчували  передбачену на підтримку сільськогосподарських виробників в обсязі 550 мільйонів 

гривень. Якщо порівняти масштаби підтримки з країнами, що розвиваються, то в нас вони в разів 10 

менші. 

 Міністерство аграрної політики та продовольства продовжує вести переговори з Міністерством 

фінансів про можливість прямих дотацій для галузі в сумі 3 мільярдів гривень. Профільне міністерство 

все-таки хоче отримати пряму підтримку аграріям. З них 1,2 мільярдів гривень планується спрямувати 

на компенсацію відсоткової ставки за кредитами, 1,8 мільярдів гривень - на тваринництво, 0,8 мільярдів 

гривень - на повернення попередньої заборгованості.  

 Також Міністерство аграрної політики та продовольства має запропонувати на розгляд 

Міжнародного валютного фонду нову схему перерозподілу спецрежиму з ПДВ, при якій 10% від ПДВ 

направлятиметься до спеціального фонду державного бюджету для підтримки окремих галузей АПК, а 

90% - перераховуватися на спецрахунки сільгосппідприємств у казначействах. 

 У 2014 році за рахунок податкових пільг з ПДВ сільськогосподарські підприємства отримали 

близько 18,2 мільярдів гривень. При цьому в тому ж 2014 аграрна галузь отримала чистий прибуток у 

розмірі 20 мільярдів гривень - єдина їх усіх галузей економіки. Прибуток отримали 84% підприємств 

галузі. За розрахунками МВФ, фактична ставка податку на прибуток для сільгоспвиробників України 

складає всього лише 1,4%, у той час як для інших секторів цей показник становить 16%. В цілому ж, з 

2009 по 2014 рік, за рахунок пільгового оподаткування держава профінансувала підприємства АПК на 

76 мільярдів гривень. За розрахунками МВФ, ефективний рівень оподаткування компаній агросектору 

становить не більше 6%. 

 Міністерство фінансів оцінює, що у разі ухвалення урядового законопроекту №2173а, бюджет 

2016 від скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ у сільському господарстві отримає (з 

урахуванням відновлення права на відшкодування ПДВ для всіх експортерів зернових та технічних 

культур) порядку мільярдів гривень додаткових коштів. 

 Згідно із заявою МВФ, внесок галузі у ВВП України становить 10%, а частка податкових 

надходжень всього 1%. Безумовно, ситуація, яку ми спостерігаємо, вибивається з нормального стану 

речей. З прийняттям урядового законопроекту №2173а це питання буде врегульовано. При цьому 

необхідно підкреслити, що на необхідність створення рівних умов оподаткування в 

сільськогосподарській сфері звертає увагу не тільки МВФ. Відмова від надання податковий пільг 

передбачений також Угодою про сільське господарство між Світовою організацією торгівлі та 

Україною. У цій угоді підкреслюється, що фінансова підтримка сільського господарства повинна 

надаватися шляхом цільового фінансування з державного бюджету. 

 Експерти кажуть, що пільговий режим вигідний виключно великим агрохолдингам. Хоча по суті, 

пільговий режим з ПДВ вигідний усім сільгоспвиробникам, які ним користуються, незалежно від їх 

розміру і статусу. Якщо ж говорити про великих агрохолдингах, то вони, створюючи велику додану 

вартість в порівнянні з невеликими сільгосппідприємствами, отримують за рахунок пільг по ПДВ і 

більший обсяг додаткових оборотних коштів, що сприяє їх подальшому зміцненню на ринку. Це 

підтверджує і статистика. Так, в 2014 році найбільш великі агрохолдинги, публічна звітність яких 

знаходиться в публічному доступі, отримали податкових пільг на суму понад 3,5 мільярдів гривень, з 

яких 3,0 мільярдів гривень (85%) припало на два агрохолдингу - Укрлендфармінг і Миронівський 

хлібопродукт. 

 Сьогодні уряд і міністерство фінансів поставило умови для прийняття держбюджету для АПК і 

веде мову про те, щоб все-таки скасувати спецрежим ПДВ, а разом з ним і єдиний фіксований податок.

 Однак хочеться нагадати, що в разі скасування спецрежиму вітчизняні аграрії втратять близько 

20 мільярдів гривень. Другим ударом по агропромислової галузі може стати скасування єдиного 
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фіксованого податку. Натомість почали звучати обіцянки повернути відшкодування ПДВ при експорті 

зернових.  

 На противагу зменшенню обсягів бюджетних видатків на розвиток АПК уже сьогодні ведеться 

активна робота над новими фінансовими інструментами. Зокрема, ретельно було вивчено досвід 

Бразилії, де запровадили аграрні розписки. Відповідний пілотний проект вже впроваджується в Україні 

в Полтавській, Вінницький та Черкаський областях. На рівні пілотного проекту вже залучено 40 

мільйонів гривень – для такого проекту це хороший результат. 

 Окремі фахівці підкреслюють, що вже сьогодні спостерігаються перші ознаки спаду виробництва 

в АПК. Тому  беззаперечно необхідно продовжувати спроби знайти компроміс і правильне рішення щоб 

прийняти бюджет, який допоможе розвиватися аграрному сектору. Дане питання знаходиться сфері 

Міністерства аграрної політики та продовольства, фахівці якого, за активної участі суб'єктів ринку, 

розробляють Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на 

2015-2020 роки. Мінфін же, як центральний орган виконавчої влади, що формує податкову політику, зі 

свого боку має сприяти прозорому розвитку аграрної галузі, створивши рівні умови в оподаткуванні 

суб'єктів господарювання. 
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Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ 

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Вихід із фінансово-економічної кризи пов‘язується насамперед із розвитком як кількісних, так і 

якісних характеристик людського потенціалу суспільства. Реалізація економічної активності людей та 

досягнення їх добробуту потребує удосконалення фінансового механізму людського розвитку. Такий 

механізм має сприяти зміцненню і ефективному використанню людського потенціалу в країні, як основи 

зростання конкурентоспроможності економіки, підвищення рівня життя населення, сприяння 

зменшенню майнового розшарування суспільства. 

Виходячи з аналізу сутності фінансових механізмів, фінансовий механізм розвитку людського 

потенціалу необхідно розглядати як систему імпульсів, стимулів, регуляторів, яка в змозі встановити 

певний порядок у фінансових відносинах, що виникають у процесі формування і використання 

особистісного потенціалу людини. Фінансовий механізм розвитку людського потенціалу має певну 

загальну модель: фінансові методи (планування, прогнозування, аналіз, облік, координація, 

регулювання, контроль), фінансові інструменти (грошові фонди, нормативне фінансування), фінансові 

важелі (прибуток установ соціальної сфери, фінансові санкції, орендна плата, ставки податків, ціни, 

кредити), форми і методи фінансових відносин (пряме фінансування, кредитування, інвестування, 

страхування, субсидування) та окремі компоненти механізму (кадрове, технологічне, інформаційне, 

нормативно-правове забезпечення). Останні призначені для організації, планування, стимулювання і 

контролю фінансових потоків з метою їх ефективного впливу на розвиток людського потенціалу 

відповідно до реальних потреб суспільства та наявних ресурсів. 

Аналіз наукової літератури дає змогу виокремити окремі функціональні підсистеми фінансового 

механізму: механізм фінансового забезпечення, механізм фінансового регулювання та 

інституціональний механізм, який створює організаційно-нормативні умови для стабільної роботи 

суб‘єктів економіки у сфері фінансів і сприяє ефективній реалізації поставлених державою цілей і 

завдань. 

Найвагомішою складовою фінансового механізму розвитку людського потенціалу є бюджетний 

механізм. Під бюджетним механізмом розуміють сукупність форм, методів, прийомів, інструментів, 

важелів формування та використання бюджетних коштів для досягнення рівноваги складових 

економічної системи та впливу на розвиток економіки і соціальної сфери суспільства. З одного боку, він 

є засобом внутрішнього впорядкування фінансових ресурсів, з іншого  являє собою зовнішню дію 

функціонування бюджетних коштів, за якої фінансові ресурси стають фактором впливу на соціальні та 

економічні процеси держави, і таким чином (прямо чи опосередковано) - на розвиток людського 

потенціалу. 

Потреби суспільства у гармонійному поєднанні фіскального та регулюючого спрямування 

коштів бюджету, як інструменту бюджетної політики щодо розвитку людського потенціалу, розширили 

його функціональне призначення. Він розглядається як дієвий, активний інструмент, виконуючий 

відтворювальну, регулюючу, стимулюючу, планову, фіскальну, соціальну функції, які визначають 

соціально-економічну сутність бюджету та його призначення. Досягається це за допомогою різних 

важелів та інструментів: податків, регулювання бюджетної сфери, бюджетного фінансування 



74 

загальнодержавних програм щодо розвитку людського потенціалу, соціальні гарантії населенню; 

фінансової підтримки окремих галузей, підприємств, господарств для вирівнювання економічних умов 

їх функціонування чи більш швидкого розвитку (через кредити, пільги, субсидії тощо); створення за 

рахунок коштів бюджету спеціальних фондів, резервів для підтримки непрацездатних і бідних членів 

суспільства. Важелі виконують важливу функцію – надають поштовх фінансовим інструментам, 

коригують та регулюють силу й інтенсивність їх дії. Вчені виокремлюють різні види важелів у 

залежності від мети дослідження: стимули, санкції, норми, нормативи, порядок формування доходів, 

нагромаджень, фондів, умови і принципи фінансування і кредитування тощо. 

Інструменти бюджетного механізму розвитку людського потенцілу важливо застосовувати як 

систему взаємопов‘язаних заходів, що сприяють економічному зростанню, оптимізації структури 

видатків бюджету, вирішенню макроекономічних і соціальних завдань. Приводячи в рух бюджетні кошти 

вони забезпечують безперервність процесу формування та використання доходів держави, підприємств, 

домашніх господарств. 

Інструменти бюджетної політики, як фінансові інструменти, впливають на процес мобілізації 

коштів до бюджету та напрями і форми бюджетних видатків, які або використовуються з метою 

регулювання певних процесів, адже містять у собі відповідну регулюючу дію. У бюджетній практиці в 

Україні широко використовуються такі інструменти регулювання розвитку людського потенціалу: 

здійснення державних інвестицій, реалізація державних цільових програм, субсидування, формування і 

розподіл державних замовлень, державні закупівлі, застосування важелів, стимулів, санкцій та інших 

засобів. Регулюючі дії фінансових інструментів мають кількісні (обсяг грошового потоку) і якісні 

(дієвість, реальність фінансового інструменту) обмеження чи стимули стосовно впливу на розвиток 

людського потенціалу. Потреба у використанні тих чи інших інструментів спричинена недосконалістю 

ринкового механізму. При цьому слід врахувати, що ринковий механізм здатен до саморозвитку, отже 

набір інструментів не може бути сталим. Тобто орієнтиром має бути не тривале використання того чи 

іншого інструменту у системі державного регулювання, а стан об‘єкта регулювання, що перебуває у 

полі дії того чи іншого інструменту. 

Аналіз соціальних програм, які розробляються в Україні свідчить, що необхідним є перетворення 

бюджетного механізму в ефективний засіб реалізації соціальної функції держави, в основі якої – 

розвиток людського потенціалу та створення умов його ефективного використання. 

Основні особливості бюджетної складової фінансового механізму розвитку людського 

потенціалу в процесі реформування фінансової системи в Україні проявляються у наступному: 

1. Бюджетний механізм в умовах трансформаційної економіки відзначається переважанням 

адміністративних та соціальних механізмів. Останні, у свою чергу, не виконують повною мірою 

функцію розвитку людського потенціалу. 

2. Нестабільність бюджетно-податкового законодавства породжує суперечності функціонування 

бюджетного механізму. Ухвалення Бюджетного кодексу України та Податкового кродексу України не 

лише вирішило ряд проблем, але й викликало багато питань щодо бюджетних взаємовідносин на 

регіональному рівні та спонукало до подальшого пошуку шляхів забезпечення фінансової самодостатності 

регіональних і місцевих органів влади. 

3. Механізм реалізації бюджетної політики у сфері доходів державного та місцевих бюджетів 

відображає недостатній рівень поєднання фіскальної і стимулюючої функцій податків та неефективність 

податкової політики у фінансовому забезпеченні розвитку людського потенціалу. 

4. Механізм реалізації бюджетної політики у сфері видатків бюджету не сприяє достатньо 

ефективному впливу на соціальний розвиток та економічне зростання як передумову підвищення 

життєвого рівня та добробуту населення.  

5. Бюджетний механізм недостатньо адаптований для нейтралізації соціальних ризиків, 

пов‘язаних з нестабільністю економіки. 

Основою удосконалення бюджетного механізму розвитку людського потенціалу є концептуальне 

положення щодо необхідності переходу в умовах обмеженості бюджетних коштів від переважно 

бюджетного забезпечення до активного задіяння інших механізмів – інвестування, кредитування, 

державно-приватного партнерства тощо.Процес удосконалення фінансового механізму розвитку 

людського потенціалу має враховувати життєвий цикл розвитку людини як соціокультурної, біологічної 

істоти, причому на кожному етапі розвитку мають бути задіяні ті чи інші фінансові інструменти, важелі 

та стимули людського розвитку. 

Формування дієвого бюджетного механізму потребує активної державної фінансової політики, 

орієнтованої на реалізацію наступних принципів: створення умов для пріоритетного розвитку базових 

галузей розвитку людського потенціалу (освіти, науки, охорони здоров‘я, фізичної культури); 

забезпечення прозорості заходів, спрямованих на людський розвиток та урахування суспільної думки 

щодо впровадження реформ у суспільстві. 
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Засади удосконалення бюджетного механізму розвитку людського потенціалу в Україні на 

основі врахування його особливостей мають бути орієнтиром для концептуальної спрямованості 

фінансової політики у процесі реалізації соціальної функції держави. 
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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЗМІН 

 

Актуальність питання державної податкової політики є очевидною. На сьогоднішній день 

пропозиція уряду щодо реформування та зміни податкової системи є пріоритетною темою дискусій у 

наукових колах та серед бізнес-спільноти. Вважаємо це правильною пропозицією, яка має знайти 

всіляку підтримку.  

На сьогоднішній день основними проблемами податкової системи України залишаються великі 

масштаби тіньової економіки, ухиляння від сплати податків, обтяжливі податкові процедури, 

несправедливий податковий тягар.    

Оцінка якості податкової системи України знайшла відображення у таких рейтингах як: 

Податковий індекс Євопейської бізнес асоціації та Податковий індекс Групи Всесвітнього банку [1, 2]. 

Дані свідчать про низьку якість податкової системи України та про необхідність її комплексного 

перегляду. 

92% експертів рейтингу Європейської бізнес асоціації вкрай негативно оцінили якість 

податкового законодавства України і вважають, що воно потребує комплексного перегляду. Значення 

комплексного показника знаходиться нижче середнього рівня. Серед негативних факторів зниження 

якості податкової системи можна визначити такі:  

- суперечливі та неоднозначні норми; 

- постійні зміни та численні роз'яснення, які суперечать одне одному; 

- складність податкового законодавства; 

- кількість необхідної документації та звітності та інші [2]. 

Для подальшого покращення бізнес-клімату та подолання тінізації економіки в Україні потрібно 

удосконалити механізм та податкове навантаження серед усіх суб‘єктів господарювання. Сучасні умови 

потребують розробки жорсткої, заснованої на максимально можливих фіскальних стимулах державної 

політики.  

Проте великої шкоди національному розвитку наносить відсутність спрямованої у майбутнє 

господарської ідеології, котра б впливала на прийняття комплексних управлінських рішень щодо 

забезпечення перспективного соціально-економічного розвитку країни. Зараз в Україні відсутня єдина 

всіма суб‘єктами господарювання визнана національної ідея, яка б консолідувала суспільство. 

Егоїстичні інтереси безмірного збагачення вищих чиновників та їх найближчого оточення, хоча й 

засновані на ліберальних цінностях, ніколи не будуть визнані суспільством в якості його духовних 

цінностей. На наш погляд, саме ідея всебічного розвитку економіки через механізм забезпечення 

співпраці діяльності усіх суб‘єктів господарювання задля підвищення рівня і якості життя кожного 

українця є у сучасних умовах найкращою ідеєю та ідеологією національного господарського розвитку. 

Ця ідея може об‘єднати усіх громадян країни заради процвітаючого майбутнього її народу. 

Податкова політика держави має бути виваженою і бути направлена на: 

1. Узгодження державної політики у сфері підтримки малого та середнього бізнесу з планом дій 

та системою контролю як проміжних, так і кінцевих результатів; 

2. Мінімізацію втручання органів державної влади в діяльність суб‘єкта господарювання. 

3. Пошук конкретних рішень подолання диференціації суб‘єктів господарювання та подолання 

бідності. 

4. Скорочення сфери використання спрощеної системи оподаткування шляхом виведення з даної 

системи великого бізнесу і встановлення обмеження на чисельність найманих працівників та на обсяги 

доходу. 

5. Зменшення фіскальної ролі податків через скорочення державних видатків. 

6. Оптимізацію роботи фіскальних органів та спрощення процесу адміністрування податків. 

7. Покращення рейтингу країни з точки зору ефективності податкової системи тощо. 

В Україні залишається проблема невикористання міжнародної загальновизнаної методики та 

методології реформ, яку характерні для демократичних країн. Рекомендації щодо правильності 
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застосування методики та методології реформ постійно ігноруються українськими можновладцями, що 

негативно впливає на ефективність реалізації самої реформи. 

Слід відмітити, що важливою складовою проведення податкової реформи є її теоретичне 

підґрунтя, яке складається з: 

- розуміння реформи через забезпечення державними документами про політику (public policy). 

Публічний документ про політику описує чітку  структуру, стандарти та вміння, необхідні для реалізації 

нових політик.  

- підтримки реформ через забезпечення консультацій із зацікавленими сторонам, що дозволяє 

визначити інтереси всіх зацікавлених сторін, проаналізувати всі можливі ризики [3]. Прикладом таких 

консультацій можуть бути створені групи з представників бізнес-спільноти (Група "Податкова реформа" 

Реанімаційного пакету реформ [4]). Дані спільноти стимулюють реалізацію реформи та активізують 

соціальну відповідальність влади. 

Стратегія державної податкової політики має бути направлена на розвиток підприємництва, 

покращення рівня життя населення, економічне зростання. Податкова політика держави зможе 

ефективно реалізуватися шляхом партнерських стосунків з кожним членом суспільства, мати прозорий 

та відкритий характер. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Формування стратегії забезпечення фінансової стійкості територіальної громади є одним із 

найважливіших кроків стратегічного планування. Ефективність стратегічного планування вимірюється 

розміром вкладу, який воно вносить у досягнення цілей і здійснення поставлених завдань з 

вирахуванням витрат і небажаних наслідків, що виникають при формуванні стратегічного плану і його 

виконання. З метою оцінки реальності поставлених завдань та виявлення шляхів досягнення 

поставлених цілей необхідно провести оцінку ефективності реалізації запланованих заходів.  

Отже, сутність поняття ефективності будь-якого економічного об‘єкту проявляється у 

проведенні оцінки результату його діяльності відносно використання матеріальних, фінансових та інших 

коштів. 

На сучасному етапі виділяють три аспекти поняття ефективності: 

1 Співвідношення витрат та результату. Виділення частих випадків ефективності – показників 

продуктивності та рентабельності. 

2 Паретоефективність, як характеристика стану економічної системи якості управління 

(ефективне чи неефективне). 

3 Міра наближення до мети, тобто міра наближення до оптимального стану. 

Відносно діяльності органів місцевого самоврядування ефективність виступає цільовим 

орієнтиром управлінської діяльності на рівні територіальної громади. Ефективність реалізації стратегії 

забезпечення фінансової стійкості територіальної громади достатньо складно оцінити на основі одного 

показника, як правило, вона формується як підсумок взаємодії у різних сферах, тобто як інтегральна 

сума різних видів ефективності. 

В залежності від наслідків отриманих результатів та структури територіальної громади виділено 

наступні види ефективності:  

- економічна ефективність (економічний простір територіальної громади);  

- соціальна ефективність (демографічний простір територіальної громади);  

- організаційна ефективність (організаційний простір територіальної громади),  

- ефективність територіального виробництва (територіальний простір територіальної громади), 

http://russian.doingbusiness.org/custom-query
http://www.eba.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/reformapodatkiv/
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- ефективність діяльності службовців ОМС (адміністративний простір територіальної громади),  

- ефективність інституційних відносин (інституційний простір територіальної громади). 

Таким чином, ефективність реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості територіальної 

громади – це комплексна категорія, яка відображає рівень реалізації на основі інтегральної оцінки її 

складових (економічної, соціальної, організаційної, ефективності територіального виробництва, 

ефективності діяльності службовців ОМС, ефективності інституційних відносин ).   

По відношенню до реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості територіальної громади 

виділено наступні критерії ефективності: 

– результативність – ступень відповідності фактичних результатів витрат із запланованими 

результатами; 

– якість – рівень відповідності якості, наслідків реалізації стратегії ОМС вимогам, що 

пред‘являються та інтересам учасників стратегічного планування; 

– стійкість – стан господарської системи, який характеризує її здатність до стабільної та 

цілеспрямованої діяльності. 

Оцінка ефективності реалізації стратегії забезпеченні фінансової стійкості територіальної 

громади включає наступні етапи: 

1. Формування мети оціни ефективності. Метою оцінки є визначення рівня ефективності 

реалізації стратегії забезпеченні фінансової стійкості територіальної громади.  

2 Формування системи показників. З метою проведення оцінки ефективності сформовано 

систему показників, які здатні відобразити масштаб змін і їх якість.  

3 Методи збору та аналізу даних. Однією з головних методичних проблем при проведенні оцінки 

ефективності є обмеження у доступності до первинної інформації.  

4 Принципи та критерії оцінки ефективності. Основою методології розрахунку показників 

ефективності реалізації стратегії забезпеченні фінансової стійкості є вимога пріоритету достовірності та 

відображення реальних процесів на рівні територіальної громади.  

5 Методика розрахунку показників. На даному етапі визначається процедура обробки первинних 

показників з метою отримання узагальнюючих індикаторів. Для цього запропоновано використовувати 

наступні методи розрахунку узагальнюючих показників: нормування, бальної та експертної оцінок, 

середнього арифметичного, індексного аналізу, структурних змін, метод сум та інші  

6 Оцінка ефективності реалізації стратегії забезпеченні фінансової стійкості територіальної 

громади включає наступні кроки. Запропоновано проводити оцінку ефективності на основі таких 

критеріях, як результативність, стійкість і якість. 

7 Корегування стратегії. На даному етапі здійснюється наближення досягнутих показників 

територіальною громадою до цільових, прийняття відповідних управлінських рішень та заходів щодо їх 

практичної реалізації. Неефективний рівень реалізації стратегії забезпеченні фінансової стійкості 

територіальної громади викликає необхідність проведення її корегування. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

У даний час Україна взяла курс до економічного та наукового європейського простору, тому 

постає потреба в реформуванні податкової системи України. Необхідність її реформування полягає в 

тому, що податкова система нашої країни не сприяє ефективному розвитку українського суспільства та 

зростанню конкурентоспроможності національної економіки. 

Проблема реформування податкової системи України та фінансового забезпечення бюджетів 

різних рівнів перебуває в центрі уваги вітчизняних науковців, які виокремлюють основні недоліки 

існуючої податкової системи України, що створюють значні проблеми суб‘єктам господарювання, 

представникам контролюючих органів, державі в цілому: 

– високий рівень податкового навантаження. Хоча у порівнянні з розвиненими країнами світу, 

рівень податкового навантаження українських підприємств не є достатньо високим. У країнах 

Євросоюзу він складає в середньому близько 41 % ВВП, у США та Японії – 30 % ВВП [1]; 

– наявність великої кількості податків і зборів, що погіршує позиції України в міжнародних 

рейтингах простоти ведення бізнесу. Так, станом на 2014 рік Україна посідає 112 місце по легкості 

ведення бізнесу, в той час як за показником складності сплати податків країна лише на 164 місці. Тобто 
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саме низький рейтинг по сплаті податків суттєво погіршує загальний рейтинг України за визначенням 

легкості ведення бізнесу [2]; 

– 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. За різними даними ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб через виплату 

заробітної плати «в конвертах» близько 40 відсотків роботодавців; 

– наявність економічно необґрунтованих розбіжностей у підходах до визначення та оцінювання 

доходів і витрат для встановлення об‘єкта оподаткування та нормативно-правовою базою 

бухгалтерського обліку, що призводить до невідповідності сум податкових платежів реальному 

результату фінансово-господарської діяльності підприємств; 

– недосконала й значно витратна система адміністрування податків і зборів. Зокрема це 

стосується адміністрування окремих видів недієвих та малоефективних місцевих зборів, коли витрати на 

їх адміністрування перевищують отримані надходження; 

– низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від 

сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету. 

Отже, діюча податкова система України не тільки не сприяє становленню ринкових відносин, але 

й обмежує розвиток підприємницької та інвестиційної діяльності. 

До основних напрямів реформування податкової системи України можна віднести: 

– зниження фіскального тиску, а поряд з цим зниження ставок податку на прибуток підприємств 

і додану вартість призводить до стимулювання підприємницької та інвестиційної діяльності; 

– забезпечення державою прозорих та зрозумілих правил оподаткування; 

– створення простого механізму сплати податків; 

– взаємозалежність та доповнення податкового і бухгалтерського обліку, що надасть змогу 

суб‘єктам господарювання ефективно вести свою діяльність та поряд з цим формувати звітність; 

– податкове законодавство повинно регулювати відносини тільки у сфері оподаткування, щоб не 

виникало спірних питань; 

– покращення ефективності нарахування та стягнення податкових платежів, а саме 

удосконалення процедури взяття на облік, забезпечення ефективної діяльності податкових органів; 

– зменшення податкового навантаження серед непрямих податків, підвищення ролі місцевих 

податків у структурі доходів місцевих бюджетів, враховуючи особливості відповідно до територіального 

розподілу; 

– скорочення часу на адміністрування податкових платежів; 

– збільшення ступеня відповідальності за несплату податків у встановлені терміни. 

Отже, створення якісної податкової системи України дозволить забезпечити сприятливі умови 

для ведення бізнесу, здійснення інвестицій та збільшення сукупних податкових надходжень до всіх 

рівнів бюджетів і державних цільових фондів. Таке реформування необхідно впроваджувати поступово, 

кожен його етап повинен розширювати гармонізацію податкової політики України. 
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ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Вступ.У сучасному житті ми часто зустрічаємося з ситуацією, коли один і той же товар 

продається за різними цінами різним покупцям, будь- то ціни на послуги адвоката, певні продукти або 

проїзд у громадському транспорті. Дана ситуація носить назву цінової дискримінації.  

За своєю суттю – це явище, яке об‘єктивно завилось в умовах еволюції ринку і наразі існує як у 

розвинених ринкових економіках, так і тих, що формують їх. Воно характеризує ринки з недосконалою 

конкуренцією, а точніше – ситуацію, за якої один ринковий суб‘єкт має на меті захопити максимально 
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можливу частку надлишку іншого. Найчастіше «захопником» виступає виробник, а «власником частки, 

що захоплюється» – споживач. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій.   На сьогоднішній день питання сутності цінової 

дискримінації, меж її розгортання, способів боротьби з нею активно аналізується як працях іноземних, 

так і вітчизняних дослідників. Серед основних можна виділити праці Р.М. Нуреєва, В.М. Гальперіна, 

С.М. Ігнатьєва, В.І. Моргунова, А.Є. Мілютіна, В.В. Слівінської, С.Н. Шаповала, А.Є. Литвина, В. 

Горбачука та ін. Проте у витоків теорії цінової дискримінації стоять такі вчені, як А. Пігу, А. Маршалл, 

Дж. Стіглер, Р. Шмалензі, Дж. Хікс та ін.  

Проте на досить ґрунтовне обговорення даної теорії ряд питань, які пов‘язані  з її сутнісними 

основами і механізмами розгортання у сучасних умовах, наслідками і способами недопущення 

залишаються не вирішеними.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є аналіз сутності, 

умов розгортання, переваг та недоліків, наслідків та способів подолання цінової дискримінації 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною причиною, що вирівнює ціни є 

конкуренція. Конкурують між собою продавці, пропонуючи клієнтам вигідні альтернативи. Конкурують 

між собою покупці. Вони ведуть боротьбу не тільки за товар, а й за найбільш вигідні умови його 

придбання. Нарешті, конкурують між собою покупці і продавці [1, с. 235] за вигідні умови, реалізацію 

своїх потреб, інтересів з мінімальними витратами та максимальними вигодами. Це об‘єктивні 

закономірності функціонування ринку, які описуються категоріями попиту і пропозиції, ціни і 

конкуренції, доходу і прибутку та ін.  

Однією з ознак цінової дискримінації є те, що товари і послуги мають однакові характеристики, в 

цих товарах і послугах втілені однакові витрати виробництва. Проте такі товари і послуги реалізуються 

за різними цінами. Цінова дискримінація стосується тих суб‘єктів, які змушені купувати товар або 

послугу за вищою ціною. Причини її різні: 

 підприємці враховують купівельну спроможність споживачів (потреба висока, проте грошові 

можливості низькі), наприклад студентів, учнів, які купують квитки в кінотеатр, музей, на виставку; 

 зменшення попиту споживачів іноді змушує підприємців використати можливості транспорту (у 

зимовий час знижуються ціни на квитки на авіатранспорт для окремих груп населення) [2, с. 314-315]. 

У той же час, усе те, що може підірвати розвиток конкурентних відносин, чинити деструктивний 

вплив на «єдиний конкурентний простір», може створювати передумови для цінової дискримінації . 

Поняття цінової дискримінації увів в економічну науку у першій третині XX А. Пігу, але саме явище 

було відоме і раніше. А. Пігу розрізняв три ступені цінової дискримінації [3, с. 5-7]:  

 перша ступінь цінової дискримінації – досконала  цінова дискримінація – полягає  в реалізації 

товару за цінами існуючого на нього попиту, тобто за максимально високою ціною; 

 друга ступінь цінової дискримінації - (нелінійне ціноутворення) - вартість товару залежить від 

обсягу покупки. Велика диференційованість вартості товару призводить цінову дискримінацію до 

досконалості. Приклади цінової дискримінації даного виду: знижка на весь обсяг покупки (чим більше 

Ви купуєте, тим більше отримуєте знижку); кумулятивні знижки (оплата користування послугою за 

рікдешевше, ніж за місяць); тимчасова цінова дискримінація (знижки або націнки на вечірній або денне 

відвідування ресторанів, клубів та інших закладів). Таким чином, кожному споживачеві надається єдина 

структура ціноутворення з можливістю вибору ринкових умов та обсягів придбання покупки 

 цінова дискримінація третього ступеня здійснюється на основі сегментації ринку і виділення 

деякої кількості груп покупців (сегментів ринку), кожній з яких продавець призначає свої ціни. 

Прикладами даного типу дискримінації можуть бути: продаж авіаквитків різних класів ; продаж 

проїзних квитків для студентів, школярів, пенсіонерів, службовців і робітників; вартість передплати для 

юридичних і фізичних осіб і т.д. 

В сучасних економічних дослідженнях значна увага приділяється проблемі монопольних цін. На 

думку авторів сучасних теорій ціноутворення, одержання фірмами-монополістами надприбутків 

досягається за більш високого рівня ринкової ціни і за меншого обсягу виробництва і продажу, ніж це 

могло бути в умовах досконалої (чистої) ринкової конкуренції. 

Наслідки цінової дискримінації можуть бути різними. З одного боку, диференціюючи ціни, 

фірми збільшують свої прибутки за рахунок покупців. Але з іншого боку – монополістові стає вигідно 

збільшувати обсяг виробництва. У такому випадку цінова дискримінація може сприяти росту 

ефективності функціонування ринку, оскільки вона веде до росту обсягів пропозиції та попиту. І 

позитивним є те, що ті ділянки ринку, товар яких не користувався попитом у разі єдиної ціни, також 

обслуговуються [4, с. 6-7]. 

Цінова дискримінація – один із способів розширення ринку збуту в умовах монополії. 

Виробляючи продукції менше та реалізуючи її за більш високою ціною, ніж в умовах чистої 
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конкуренції, монополіст позбавляє себе від частини потенційних покупців, які були б готові придбати 

товар за ціною нижчою від монопольної [5, с. 6]. 

Стосовно негативних рис цінової дискримінації, слід сказати, що, наприклад, такий прояв 

цінової дискримінації,як запровадження пільгових тарифів на продукцію природних монополістів 

породжує низку серйозних економічних проблем. Насамперед, це проблема відшкодування збитків 

виробників через продаж продукції (послуг) за низькими цінами, що не окуповують витрат. Гострота 

питання визначається великою кількістю пільговиків, зловживаннями в цій сфері за рахунок 

незаконного отримання пільг заможними споживачами, відсутністю повної та своєчасної компенсації з 

бюджетів витрат виробників 

Висновки. Цінова дискримінація є об‘єктивним явищем, притаманним ринку, яке у повній мірі 

викорінити просто не можливо. Вона виступає одним зі способів отримати додаткову ренту, тому 

бажання скористатись нею буде виникати у фірм постійно, навіть за умови існування законодавчих 

норм, які обмежують чи прагнуть обмежити це явище. Єдиним способом мінімізувати негативні впливи 

її використання, а також не допустити значних диспропорцій у галузях, регіонах чи національному 

господарстві у цілому – це створювати такі правила гри на ринку, які забезпечуватимуть пріоритет 

діяльнісної поведінки над рентоорієнтованою, стимули добросовісного отримання прибутків над 

недобросовісними.  

Будь-який вид цінової дискримінації може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на 

розподіл ресурсів та їх використання в суспільстві. Як показує практика, саме по собі явище цінової 

дискримінації — явище двобічне. До ще одних наслідків ії здійснення можна віднести й те, що, 

дискримінація може поліпшити стан справ на галузевому ринку в тому випадку, коли він надмірно 

монополізований. 

На сьогоднішній день більшої уваги з позицій диспропорційності ринкового середовища більшої 

ваги набувають питання промислового шпіонажу, захисту інтелектуальної власності, розголошення 

комерційної таємниці, викорінення яких сприятиме становленню відповідних правил гри і бізнес-

культури. Це, у свою чергу, мотивуватиме і до відмови від політики цінової дискримінації як способу 

недобросовісної конкуренції.  

Аналізуючи вплив цінової дискримінації на кінцевого споживача, досліджено, що знижуючи 

ціну з метою розширення обсягу збуту, монополіст буде змушений знижувати ціну на весь обсяг 

продукції, що продається на ринку. Тут має місце для зійснення цінова дискримінація третього ступеня. 

Така цінова дискримінація сприяє розширенню виробництва, зменшенню витрат при позитивному 

ефекті масштабу і навіть підвищенню добробуту споживачів. Проте це не пройде бесслідно для самого 

монополіста. Його Додатковий прибуток виявляється меншим, ніж у випадку досконалої цінової 

дискримінації, він не в змозі захопити весь надлишок споживача. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ 

 

Ризики на сьогоднішньому етапі є умовою функціонування будь-якого господарюючого 

суб‘єкта. Що стосується банківського сектору, то тут ризикам притаманна додаткова специфіка, яка 

спонукає до виокремлення ризик-менеджменту в самостійний напрям комплексної системи управління. 

Так, стратегія ризик-менеджменту виступає в якості одного з напрямів поведінки банківської установи. 

Вона визначає загальну готовність до прийняття ризиків, а також стратегічні пріоритети в області 

організації управління ними. Тому для покращення ринкової кон‘юнктури необхідні більш активні 

варіанти стратегії.  

При розробці стратегії банківського ризик-менеджменту необхідно враховувати відносини з 

конкурентами, питому вагу постійних клієнтів, тощо. До внутрішніх факторів, які впливатимуть на 

вибір стратегії ризик-менеджменту можна віднести перш за все загальну стратегію ринкової поведінки 

банку.  

Специфіка стратегії вітчизняних банків полягає у наступному:  

- неможливість розробки довгострокової стратегії через недостатню стабільність 

макросередовища і слабку прогнозованість державної фінансової політики;  

- обмежена масштабність стратегічних цілей через недостатність ресурсного забезпечення у 

більшості банків (насамперед, фінансового та інформаційного);  

- більш висока ймовірність помилок у процесі розробки та реалізації стратегії внаслідок 

відсутності достатнього досвіду роботи на ринку (не більше 14 - 20 років). 

Запорукою успішного функціонування та стратегічного розвитку банківського ризик-

менеджменту є ефективна робота з персоналом [1, с.310]. За специфікою банківського бізнесу перше 

місце у структурі ресурсного потенціалу відводиться саме кадрам. Найбільш важливим та необхідним в 

роботі банку з управління ризиками є навчання та підвищення кваліфікації працівників. Стратегічне 

планування має безпосередній вплив на управління активами та пасивами банківської установи. Так, 

визначені стратегічні напрями впливають на значення балансових показників для кожного звітного 

періоду. Показником ефективності стратегічного планування є приріст капіталу акціонерів. А так, як 

приріст власного капіталу в короткостроковому періоді забезпечується перевищенням його доходів над 

витратами, то на рівні тактичного планування показниками ефективності є чистий процентний дохід та 

чиста процентна маржа. Взаємозв‘язок функцій планування та контролю на всіх рівнях забезпечується 

використанням аналізу, який проводять в цілях отримання об‘єктивної та достовірної інформації про 

реально існуючі потреби ринків і клієнтів банківських установ, їх фінансових можливостей та джерел 

ризиків. Необхідність єдиної інформаційної бази аналізу, який проводять на всіх рівнях планування 

проявляється в тому, що зміст та основні етапи ситуаційного аналізу повинні бути аналогічними як для 

стратегічного, так і для тактичного планування, що включає: аналіз стану середовища функціонування 

банківської установи (зовнішній аналіз), аналіз потенціалу банківської установи (внутрішній аналіз). 

При проведенні зовнішнього аналізу підрозділом ризик-менеджменту необхідно аби розглядався стан 

економіки та фінансового ринку в динаміці. При проведенні внутрішнього аналізу – оцінюються 

потенційні можливості кредитної організації.  

Банки управляють ризиками, використовуючи різноманітні стратегії [2, с.18]. Такі стратегії в 

країнах з розвиненою економікою включають в себе операції з похідними фінансовими інструментами, 

такими, як ф‘ючерси, форварди, опціони та свопи, вартість яких залежить від ціни активу, покладеного в 

основу. Стратегії, що використовуються на вітчизняному ринку є тими самими, що використовуються 

спекулянтами для збільшення лівериджу («фінансового плеча») та ризику. Хоча питання щодо 

збільшення ризику при широкому застосуванні деривативів є досить дискусійним, їхнє існування 

дозволяє тому, хто хоче зменшити ризик передати його тому, хто шукає ризик і пов‘язані з ним вигоди. 

Процес ризик-менеджменту повинен бути постійним. Стратегії повинні впроваджуватися та 

уточнюватися одночасно зі змінами ринків і вимог. Уточнення можуть відображати, наприклад, 

очікування щодо ринкових ставок, змін бізнес-середовища, політичних умов, тощо. Проблема 

відсутності довіри підприємств і населення до банків, яка склалася під час фінансової кризи, є 

глобальною.  

Отже, інтеграція вітчизняної економіки у світову робить банківський сектор більш чуттєвим до 

впливу світових тенденцій. У зв‘язку з цим зростає роль ризик-менеджменту в банківських установах, 

ефективне функціонування якого вимагає здійснення ризик-контролінгу в тісному зв‘язку з процесом 



82 

планування діяльності банківських установ на всіх його рівнях і вдосконалення існуючого 

інструментарію.  
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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ 

 

На сучасному етапі однією з найбільших проблем для економіки України є забезпечення 

стабільності національної валюти - Гривні. Однією з головних перешкод  для реалізації цієї функції 

держави є інфляційні процеси в економіці, які є невід‘ємною складовою ринкової економіки. 

Питання  вибору найефективнішого режиму грошово-кредитної політики досліджують у своїх 

працях такі вчені-економісти, як: А. Гриценко, В. Карцева, Р. Лисенко, О. Петрик та ін.. 

Метою роботи є з‘ясування сутності інфляційного таргетування та переваг його застосування, а 

також необхідних заходів для успішної реалізації даного режиму монетарної політики. 

Виклад основного матеріалу. Цінова стабільність формується двома факторами: стабільністю 

національної валюти по відношенню до іноземних (зовнішня стабільність) та інфляцією (внутрішня 

стабільність), саме забезпечення цих двох елементів є пріоритетним завданням Національного банку 

України. 

Сутність інфляційного таргетування полягає у визначенні цільового показника інфляції та 

набору механізмів для коригування можливих відхилень від цього орієнтиру. Метою переходу до 

режиму інфляційного таргетування є досягнення відносної стабільності цін без негативних наслідків для 

зростання виробництва і зайнятості [1]. 

Отже інфляційне таргетування проявляється в такому режимі грошово-кредитної політики, за 

якого саме планування та контроль інфляціє є пріоритетним механізмом, в той час як курсовий вплив на 

економіку відступає на другий план. На відміну від нинішньої ситуації, яка склалась в нашій країні коли 

НБУ використовує обидва ці фактори та управління стабільність Гривні. 

Д. Г. Осипчук досить ґрунтовно узагальнює обов‘язкові елементи інфляційного таргетування, 

виконання яких необхідно забезпечити перед його запровадженням в Україні:  

1) публічне оголошення середньострокових кількісно визначених планових показників інфляції;  

2) інституційне зобов‘язання щодо цінової стабільності як основної стратегічної мети грошово-

кредитної політики та її дотримання;  

3) використання усієї доступної інформації та інструментів для визначення оптимальних умов 

грошово-кредитної політики, зменшення ролі проміжних цілей грошово-кредитної політики;  

4) підвищення транспарентності грошово-кредитної політики шляхом оповіщення громадськості 

і ринків про цілі та плани центрального банку; 

 5) зростання відповідальності центрального банку за досягнення планових показників. [3] 

Більшість економістів, які досліджували наслідки впровадження інфляційного таргетування, 

сходяться на тому, що основним ефектом є зниження рівня і волатильності інфляції та інфляційних 

очікувань. Іншим важливим наслідком є зниження стійкості інфляції, тобто майбутня інфляція стає 

менш залежною від розвитку інфляційних процесів у минулому, і після шоків швидше повертається до 

цілі. Іншим важливим результатом впровадження інфляційного таргетування є значно краща 

макроекономічна ситуація в країнах з інфляційним таргетуванням при різних шоках. [3] 

Запровадження механізму інфляційного таргетування дозволить першу чергу знизити темпи 

інфляції, а також призведе до низки інших позитивних змін: 

1) зростання прозорості у діяльності НБУ та Уряду, як наслідок збільшення довіри до них з боку 

населення та суб‘єктів господарювання, що є важливим фактором у формуванні інфляційних очікувань;  

2) забезпечення стабільного економічного розвитку у довгостроковій перспективі;  
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3) створення більш ефективної системи механізмів для керованості грошової маси в економіці; 

4)  поява у НБУ нових важелів для оперативного управління грошовою масою і як наслідок 

зменшення ймовірності настання криз. 

Одним із основних аргументів прихильників даної концепції є позитивний досвід інших країн з 

перехідною економікою, зокрема в Чехії рівень інфляції зменшився після запровадження цього 

механізму на  5,4 %,  в Польщі – на 4,1 %, в  Угорщині – на 9,1 %, в Румунії - на 5,3 %.  

Висновки. Отже, наразі перед Україною гостро постала проблема реформування грошово-

кредитної політики. Запровадження інфляційного таргетування замість застарілого діючого механізму 

таргетування грошових агрегатів, як показує зарубіжний досвід дозволить значно зменшити рівень 

інфляції та надасть НБУ нові швидкі та ефективні механізми для контролю стабільності економіки. 

Список використаних джерел:  

1. Гриценко А.А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи 

запровадження в Україні/ А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська, О.І. 2. Лисенко Р. Сучасні стратегії грошово-

кредитної політики / Р. Лисенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr. 3. Осипчук Д. Г. Аналіз оптимального виду режиму інфляційного 

таргетування в Україні / Д.Г. Осипчук // Вісник Донецького національного університету економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2010. – N4. – С.35-40. 4.Петрик. – К.: Інститут економіки та 

прогнозування НАН України. – 2008. – 272 с. 

 

УКД 339.13 

Кулікова А. А. 

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету м. Харків 

Науковий керівник: Колупаєва І.В., к.е.н., доцент 

 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

В УКРАЇНІ 

 

Актуальність даного напрямку проблеми зумовлена тим, що питання наповнення і формування 

дохідної частини місцевих бюджетів, фінансового забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування є одним із пріоритетів сучасної бюджетної політики.  

Тому в процесі розвитку необхідно забезпечити ефективну реалізацію поточних завдань 

бюджетної політики при збережені високої динаміки реформ.  

Проблемам формування дохідної частини місцевих бюджетів, наповненню їхньої бази, пошуку 

зростання власних доходів постійно приділяють увагу чимало українських науковців: В. Дем‘янишин, 

О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, В. Опарін, К. Павлюк, С. Слухай, С. Юрій та ін. 

.Спpoщена система oпoдаткування майже без змін пpoіснувала дo 2011 poку, кoли булo пеpеглянутo 

поpядoк oбoв‘язкoвих пoдаткoвих відpахувань. Наступні істoтні зміни набули чинності 1 січня 2015 

poку. Булo скopoченo кількість груп  платників єдиногo податку (з шести до трьoх), більшість суб‘єктів 

гoспoдаpювання малoгo підпpиємництва були віднесені дo 3-ї гpупи і склали за даними статистики 

Деpжавнoї фіскальнoї служби Укpаїни близько 95 % від загальної кількoсті суб‘єктів, щo працюють із 

застoсуванням спpoщеної системи oпoдаткування. Крім тoгo, були збільшені межі дoхoдів для 

підприємців:  

 перша гpупа – до 300 000 гpн. замість 150 000 гpн.; 

 друга гpупа  – до  1 500 000 гpн. замість 1 000 000 гpн.; 

 третя гpупа – до 20 000 000 гpн. замість    3 000 000 гpн. для фізичних oсіб і 5 000 000 гpн. 

для юpидичних oсіб.  

Oстаннім часoм найвагoмішим серед місцевих пoдатків та збoрів став єдиний пoдатoк. Йoгo 

надхoдження щoрічнo зрoстають (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Надходження єдиного податку від суб`єктів малого підприємництва за 2009-2014 роки 
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Сьoгoдні укpаїнський малий бізнес знахoдиться під загpoзoю чеpгoвих пoдаткoвих pефopм. У 

бізнесoвому сеpедoвищі активнo oбгoвopюються мoделі pефopмування пoдаткoвoї системи, 

представлені Міністеpствoм фінансів Укpаїни. Найбільші зауваження з бoку суспільства викликають 

зміни, запpoпoнoвані щодo спpощеної системи оподаткування.  

До pефоpмування спpощеної системи оподаткування тpеба ставитися дуже обеpежно, особливо 

за нинішньої ситуації в кpаїні. 

Пpи знаходженні на спpощеній системі оподаткування відбувається економія на веденні 

бухгалтеpського обліку. Дpібному бізнесу та самозайнятим особам здебільшого не потpібен 

бухгалтеpський облік для власних потpеб, адже ведення обліку – це фіксовані витpати, які є 

обтяжливими для найменших підпpиємств. Навіть за ідеальної загальної системи оподаткування малий 

бізнес та самозайняті особи повинні мати спеціальний pежим оподаткування, який не пеpедбачатиме 

ведення обліку.  

Загальна система допускає значне свавілля, податки сплачуються за домовленістю та 

супpоводжуються хабаpами. Це пpизводить до pегpесивного оподаткування бізнесу. Спpощена система 

оподаткування ствоpює «укpиття» від дискpеції для найбільш вpазливої частини бізнесу, допомагає 

ствоpювати сеpедній клас. Певне звуження сфеpи застосування спpощеної системи оподаткування може 

бути доцільним тільки після подолання дискpеційності загальної системи оподаткування. 

Дpібний бізнес важко контpолювати, тому альтеpнативою спpощеної системи оподаткування є, у 

більшості випадків, не «повне» оподаткування, а «повна» тінь. Кpаще отpимувати хоча б деякі 

надходження і виховувати культуpу сплати податків, ніж нічого і спpияти pозвитку «тіні». Це особливо 

актуально за слабких інститутів. У пеpші півpоку після запpовадження спpощена система оподаткування 

підвищила надходження від відповідних категоpій підпpиємців ушестеpо. Тому, певна міpа пільговості є 

вимушеним компpомісом з метою детінізації малого бізнесу та самозайнятих осіб. 

Однак загальна оцінка впливу реформи на ринок праці та інших соціальних ефектів є складним 

завданням, бо припинення діяльності одних підприємств може бути компенсоване за рахунок 

прискорення зростання інших, більш ефективних. 

Таким чином можна зpобити висновок, що pефоpмування або ліквідація спpощеної системи 

оподаткування не дасть відчутного фіскального ефекту та є соціально і політично небезпечним явищем, 

оскільки такі  дії можуть пpизвести до тінізації малого бізнесу, втpати poбочих місць, pосту цін та 

соціальної напpуги населення. 
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СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

АСОЦІАЦІЇ З ЄС 

 

Затяжна економічна криза та соціально-політичні проблеми в Україні призвели до загострення  

недоліків у фіскальній сфері, які пов‘язані з надмірним податковим навантаженням на бізнес та 

неефективним адмініструванням податків. Діюча в Україні податкова система створює перешкоди для 

ведення бізнесу, призводить до посилення процесу ухиляння від податків та тінізації економіки. 

Проведення податкової реформи в Україні  націлено на побудову прозорої і простої системи 

оподаткування, створенні сприятливих умов для бізнесу та інвесторів, виведення фінансових ресурсів з 

тіні та збільшення доходів бюджету. 

Одним з керівних документів оцінки здійснення  податкової реформи в Україні є Угода про 

Асоціацію між Україною та ЄС і  Меморандум про економічну та фінансову політику між Україною та 

МВФ. Головний акцент в податковій реформі відповідно до угоди про асоціацію з ЄС зроблено на 

спрощенні адмініструванні податків, відмові від застосування системи авансових платежів, зниженні 

фіскального тиску на фонд заробітної  плати. Наприкінці  2015 року в Україні  представлено 2  проекти 

податкової реформи – від Міністерства фінансів та парламентського комітету  з питань податкової та 

митної політики. Основними критеріями оцінки податкової реформи у відповідності з вимогами ЄС є 

зменшення кількості  податків, спрощення системи оподаткування, інституційна реформа Державної 

фіскальної служби, розширення використання електронних сервісів, удосконалення системи 

податкового контролю, оподаткування доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, реформа 

податку на прибуток та інше. 

Зміни в податковому кодексі Міністерства фінансів базуються на встановленні 20% ставки на всі 

основні види податків: податок  на прибуток підприємств,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

єдиний соціальний  внесок та податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість.  Розмір 
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єдиного соціального внеску запропоновано знизити з 1 січня 2016 року удвічі – з 41% до 20%, а з 1 січня 

2018 року взагалі об‘єднати єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб і встановити 

єдину ставку об‘єднаного податку на рівні 20%. Однак, зниження сукупної  податкової ставки до 20% 

передбачається в перспективі, а спочатку загальна ставка складатиме 33,3%. 

Міністерством фінансів разом з проектом податкової реформи представлено проект бюджету на 

2016 рік, який був узгоджений з новим податковим кодексом.  Згідно проекту бюджету доходи повинні 

збільшитись в порівнянні з 2015 роком на 17%, а видатки  відповідно – на 16%, заплановано деяке 

підвищення соціальних стандартів.  В цілому, у разі прийняття податкової реформи зменшення доходів 

бюджету складе близько 60 млрд. у перший рік, що вимагає скорочення витрат бюджету на відповідну 

суму для дотримання передбаченого програмою співпраці з МВФ обмеження дефіциту бюджету на рівні 

3,7 % в 2016 році. В проекті реформи Міністерство фінансів намагається втілити  один з головних 

принципів – вирівнювання податкового навантаження за різними видами доходів. Проте фактично 

намагання    зменшити навантаження різних податків простежується тільки в оподаткуванні праці, також 

основна увага приділяється  ставкам податку, а питання  спрощення правил нарахування, сплати і 

адміністрування податків залишаються нерозробленими. Ставка податку на додану вартість в проекті 

збільшується до 20%. Планується також збільшення ставок акцизу, щоб перекрити втрати від зниження 

інших податків та на виконання угоди про асоціацію з ЄС. 

Прихильники ліберальної податкової реформи не підтримують урядовий проект податків «4 по 

20», який, на їхню думку, ще більше погіршує нинішню податкову систему і підриває доходну базу 

місцевого самоврядування. Вони також  не підтримують бюджет на 2016 рік , який на їхню думку, 

складений на основі старої податкової системи. Представники парламентської групи переконані, що 

Україна потребує радикальної лібералізації податкової системи. В проекті парламентського комітету  

передбачається зниження всіх основних податків і пропонуються значні зміни в адмініструванні 

податків.   Хоча в проекті пропонується значне зниження податку  на доходи фізичних осіб до 10%, 

проте  сукупне податкове навантаження складає 25%. Крім того, в проекті не передбачається наявність  

неоподаткованого мінімуму. Що стосується єдиного соціального внеску, то пропозиція в комітеті 

аналогічна тій, що представив Мінфін: встановлення ставки на рівні 20%. В цьому проекті 

передбачається зниження податку на додану вартість і податку на прибуток до 15%, а також перехід до 

податку на розподілений прибуток за ставкою 15%. З метою стимулювання інвестицій запропонована 

пільга на реінвестиції в необоротні активи.  

Таким чином, в податковій політиці України спостерігається тенденція впровадження 

європейського досвіду оподаткування: перенесення податкового тягаря з факторів виробництва і 

пропозиції (капіталу і заробітної плати) на споживання, передусім за рахунок податку на додану вартість 

і акцизів. Гармонізація непрямого оподаткування відповідно до європейських стандартів передбачена 

Угодою про асоціацію між Україною і ЄС. В доходах бюджету переважають непрямі податки на рівні 

50,4-54,3%  загального обсягу податкових надходжень.  В процесі реформи здійснюється спрощення 

податкової системи – зменшується кількість ставок оподаткування, здійснюється спроба встановлення 

соціальної справедливості, зменшується податкове навантаження на фонд оплати праці, 

запроваджуються механізм фіскальної децентралізації. 
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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

Згідно статті 6 Бюджетного Кодексу України, зведений бюджет є сукупністю показників 

бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку 

держави. 

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного 

бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя. 

Динаміка доходів Зведеного бюджету України за 2012-2014 роки наведена в таблиці 1 [1]. 

Офіційна статистична звітність України за 2014 рік включає показники по АР Крим та м. 

Севастополь лише за І квартал цього року. З огляду на це, дані за 2012-2014 роки не є повністю 

співставними. 

Таблиця 1. Доходи Зведеного бюджету України за 2012-2014 роки, млн. грн 

Показники 2012 2013 2014 

    

Податкові надходження, всього 360567,2 353968,1 367511,9 

Податки на доходи, прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 

123885,4 127144,9 115404,4 

 податок на доходи фізичних осіб 68092,4 72151,1 72668,2 

 військовий збір - - 2534,7 

 податок на прибуток підприємств 55793 54993,8 40201,5 

Податки на власність 685,2 576,7 398,9 

Збори та плата за спеціальне використання 

природних ресурсів 

17537,4 28863 33596,7 

 збір за спеціальне використання лісових ресурсів 316,8 354,7 623,9 

 збір за спеціальне використання води 1363,2 1474,9 1265 

 плата за користування надрами 3271,6 14225,3 19620,4 

 плата за землю 12581,7 12802,9 12083,9 

 плата за використання інших природних ресурсів 4,1 5,1 3,4 

Внутрішні податки на товари та послуги 177255,6 164937,5 184123,8 

 ПДВ 138826,8 128269,3 139024,3 

 aкцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів 

28661,0 27721,3 28244,2 

 акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 

9767,8 8946,48 16855,4 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 

операції 

13186,5 13342,5 12608,7 

 ввізне мито 12985,8 13264,6 12388,6 

 вивізне мито 200,8 77,9 220,1 

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 17654,3 5700,3 5987,5 

Місцеві податки і збори 5456,9 7314,1 8055,6 

Інші податки та збори, з них: 4906,0 6089,2 7336,2 

 екологічний податок 2816,0 3899,5 4830,9 

 фіксований сільськогосподарський податок 131,0 130,2 122,2 

Неподаткові надходження 80923,3 84981,0 80612,8 

Доходи від операцій з капіталом 2985,8 1637,0 2015,8 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних 

організацій 

222,9 1529,3 5383,0 

Цільові фонди 826,1 673,3 543,9 

Всього доходів 445525,3 442788,7 456067,3 

 

Доходи Зведеного бюджету України протягом 2012-2014 років складали відповідно 445,5 млрд. 

грн, 442,8 млрд. грн та 456,1 млрд грн. Зменшення доходів у 2013 та незначне їх зростання у 2014 роках 

було викликане економічною та політичною нестабільністю в державі, зменшенням обсягів виробництва 



87 

продукції як експортоорієнтованими підприємствами, так і підприємствами, орієнтованими на 

внутрішнього споживача, а також відсутністю статистичних даних по частині території Донецької та 

Луганської областей, АР Крим, м. Севастополь. 

Доходи Зведеного бюджету України поділяють на податкові та неподаткові надходження, 

доходи від операцій з капіталом, доходи від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, доходи 

цільових фондів. Структура доходів Зведеного бюджету України за 2014 рік наведена на рис. 1. 

Головним джерелом доходів Зведеного бюджету України є податкові надходження, які протягом 

досліджуваного періоду складають близько 80% усіх доходів.  

Внутрішні податки на товари та послуги складають близько 50% податкових надходжень та 

близько 40% всіх доходів Зведеного бюджету України. Серед внутрішніх податків найбільшу частку 

(78-75%) має податок на додану вартість як податок зі значною базою оподаткування та високою 

ставкою. За рахунок оподаткування ПДВ формується близько 38% податкових надходжень в Україні. 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) значно перевищує акцизний 

податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції). Збільшення суми 

акцизного податку з ввезених підакцизних товарів у 2014 році викликане розширенням переліку товарів, 

що підлягають оподаткуванню. 

Важливим джерелом поповнення дохідної частини Зведеного бюджету є податок на доходи 

фізичних осіб (ПДФО), сума якого щорічно зростає та складає близько 20% податкових надходжень. 

Податковими реформами 2014-2015 років було запроваджено підвищення ставки податку для деяких 

видів доходів громадян, а також введено оподаткування пасивних доходів населення  (проценти на 

поточний або депозитний банківський рахунок, інвестиційний прибуток, роялті тощо) та оподаткування 

пенсій.  

З серпня 2014 року було введено військовий збір в розмірі 1,5% від суми заробітної плати, а з 

2015 року розширено його базу оподаткування на всі доходи, які оподатковуються ПДФО. Введення 

податку дозволило акумулювати додатково 2,5 млрд. грн. в бюджет, але призвело до збільшення 

податкового тягаря для населення. 

 
 

Рис. 1 Структура доходів Зведеного бюджету України за 2014 рік 

Протягом 2013-2014 років майже вдвічі збільшилося надходження коштів за спеціальне 

використання природних ресурсів головним чином за рахунок підвищення плати за користування 

надрами та збору за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Неподаткові надходження Зведеного бюджету складають близько 80 млрд. грн. або 18-19% 

доходів Зведеного бюджету України.  

Протягом 2013-2014 років значно збільшилися доходи від урядів зарубіжних країн та 

міжнародних організацій, але питома вага цих доходів складає близько 1% у 2014 році. 

 

Список використаних джерел 

Статистичний збірник: «Бюджет України 2014» [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-finansivukrainy-biudzhet--
?category=bjudzhet 
 

 

http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-finansivukrainy-biudzhet--?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-finansivukrainy-biudzhet--?category=bjudzhet
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Ларцева О.М. ст.викладач  

Ларцев А. 

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва (ВІКОП) 

  

ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ І ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

 

Дуже схвилювало, що урядом планується  відміна єдиного податку для юридичних осіб. 

Представники бізнес-асоціації України зберуться для того, щоб боротися за повернення колишніх 

податкових норм. В Україні мале підприємництво не реалізує потенціалу свого розвитку і не виконує 

покладених на нього завдань .Сьогодні більшість вітчизняних  підприємців керується стратегією  

виживання та йде в тінь – легально існувати  їм надто дорого. Подальший розвиток ситуації без 

виваженого державного втручання спроможний призвести до повного занепаду підприємництва із 

подальшим загостренням назрілих проблем. Одним із шляхів вирішення зазначених проблем є 

використання спрощеного режиму оподаткування обліку та звітності для малого підприємництва. Як 

повідомлялося, податкова реформа є однією з ключових умов виконання Україною зобов`язань за 

програмою співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.  

На даний момент, в Україні є два основних варіанти податкової реформи  від Міністерства 

фінансів та від депутатського корпусу. Проект, підготовлений парламентарями, передбачає різке 

зниження податкових ставок і скасування деяких податків. Такі зміни, на думку фахівців, сформують 

дефіцит бюджету в розмірі щонайменше 200 млрд грн. Міністерство фінансів України в рамках 

податкової реформи пропонує встановити єдину ставку на ключові податки – податок на додану 

вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок – на рівні 

20%, а потім встановити мораторій на внесення змін до Податкового кодексу.  

Мінфін пропонує повністю ліквідувати всі пільги по сплаті ПДВ, пропонуючи замінити їх 

наданням прозорої прямої бюджетної підтримки (за наявної потреби).Про це йдеться в презентації 

проекту Податкового кодексу, опублікованого на сайті міністерства. А результатом прийняття бюджету, 

має бути та сама податкова реформа, яка відповідає принципам збалансованості бюджету, відповідає 

принципам залучення підприємців до економічного розвитку, спрощенню адміністрування податків і 

введення системи стимулювання розвитку економіки, ключовими напрямами та цілями податкової 

реформи є    виведення     економіки   з  тіні;  створення   сприятливих   умов для  відновлення економіки 

України та розвитку бізнесу; забезпечення стабільності та передбачуваності податкового законодавства; 

зменшення навантаження на фонд оплати праці.  

Мінфін хоче встановити ставки ПДФО та ЄСВ на рівні 20% і наголошують, що кінцева мета 

міністерства – об‘єднати ЄСВ та ПДФО, забезпечивши зниження сукупного податку на зарплату до 

20%.Для повного об'єднання податків, урядовці пропонують перехідний період до 2018 року. До цього 

періоду планується ліквідувати сплату ЄСВ з працівника (3,6%), запровадити єдину податкову звітність 

з ПДФО та ЄСВ вже починаючи з 2016 року.Також Мінфін пропонує взагалі не оподатковувати 1 рівень 

мінімальної заробітної плати, що на 1 січня 2016 року складатиме 1378 гривень. По спрощеній системі 

оподаткування, до заборонених видів діяльності для платників єдиного податку груп "А" та "Б" додано 

зовнішньоекономічні операції з імпорту товарів із ввезенням (або без ввезення) їх на територію України 

за будь-якими видами зовнішньоекономічних договорів (контрактів).Мінфін пропонує збільшити поріг 

для тих, хто працює на другій групі, з 1,5 млн грн. до 2 млн грн., та дозволити їм вести бізнес без будь-

якого обліку,дозволити працювати на другій групі (та в цілому на єдиній системі) лише фізичним 

особам.Нова система дозволить значно зменшити оподаткування для тих підприємців, хто заробляє 

незначні кошти. 

Право перебування на єдиному податку для юридичних осіб скасовано!За логікою Мінфіна усі 

вони (162 тисячі малих підприємств) повинні перейти на загальну систему оподаткування. 

Голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насиров заявив,що податкова реформа для 

бізнесу повинна стартувати в грудні 2015р.,планується значне спрощення адміністрування податків. 

 В Україні  повинні бути створені нормальні податкові умови. Які створять можливість бізнесу 

працювати та відчувати себе людьми в своїй країні, забезпечать розвиток економіки. Ми повинні 

забезпечити прийняття податкового закону стало, на роки вперед, щоб через декілька місяців не 

повертатися до питання податків і не вносити чергові зміни.Потрібно не знижувати ставки податків, а 

передусім боротися з корупцією. 

 

Список використаних джерел: 

1) Спрощена система оподаткування у баченні Мінфіну: вивчаємо проект податкової реформи 

 Режим доступу до ресурсу:https://news.dtkt.ua/ua/simple/common/36579 

 

http://www.newsru.ua/finance/18nov2015/yareskobudjet.html
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Європа та США 35,5 млрд $ 

1 млрд $ США 

1,5 млрд $ Світовий банк 

3 млрд $ Європейський інвестиційний банк 

6 млрд $ ЄС 

Російська Федераціѐ 15 

млрд $ 

УДК 338.48 

Леонтьєва А.Ю. 

Національний авіаційний університет, Інститут економіки та менеджменту,  

Науковий керівник : Касьянова Н.В., к.ек.н. 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ. ДОСВІД КРАЇН СВІТУ 

 

Мета міжнародних валютно-кредитних організацій - сприяти розвитку зовнішньої торгівлі, 

міжнародного та регіонального валютно-фінансового співробітництва, підтримання рівноваги платіжних 

балансів країн, що входять до них, регулювання курсів їх валют, надання кредитів цим країнам та 

гарантування приватних позик за кордоном. 

Враховуючи , що за останні декілька років Україна витрачає значні суми на погашення кредиту , 

взятого в 2008-2010 рр. (2.234.375.000 СДР в 2012 р. і 3.656.250.000 СДР в 2013р. , СДР на початок 

лютого 2014 р. 1 одиниця СДР = 1,5414 дол. США) , а кредити ( взятий в 2014р. і запланований на 2015 

р.) просто будуть віддані в рахунок заборгованості перед Газпромом , а також враховуючи що 

реформування йде вкрай повільно, Україні необхідно чітко визначити форми продовження співпраці з 

такими організаціями. 

Скільки коштів пообіцяли Україні 

(з моменту початку протестних акцій 2013р.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Скільки фактично профінансовано 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Кредити, надані Україні 

В даний час кожен громадянин України винен 70,27 $ США та Європі та 60,08 $ РФ.  

Для виходу України з кризи і для найбільш ефективного використання коштів МВФ необхідно 

проаналізувати досвід країн , що розорилися під впливом інвестицій МВФ (наприклад Аргентина - ця 

країна в свій час повинна була стати зразком реформування економіки за запропонованим МВФ 

принципам. Однак, в результаті слідування вказівкам кредитора в країні вперше за незалежну історію 

пройшла серія голодних бунтів, відтік капіталу з країни в 7 разів перевищив обсяг виділеної фондом 

допомоги, а в 2001 році країна змушена була оголосити про найбільший в історії дефолт) , а також 

досвід країн , які успішно і максимально ефективно розпорядилися кредитами МВФ ( КНР максимально 

ефективно ними розпорядилися в умовах відсутності приватних банків у країні. Хвороба офшорів їх не 

торкнулася). 

Сліпо дотримуючись ліберальним економічним курсом, Аргентина опинилася у важкому 

становищі. Величезний зовнішній борг вимагав постійного припливу нових валютних надходжень 

(доходів від експорту, іноземних кредитів або інвестицій), а безконтрольний вал імпорту ще більше 

збільшувало потребу в іноземній валюті і одночасно погіршував ситуацію в несировинних, 

високотехнологічних сегментах національної економіки. До речі, схожу ситуацію ми останнім часом 

спостерігаємо і в Україні. 

3,19 $ млрд 

1,19 $ млрд поповненнѐ 

золотовалятних резервів НБУ 

2 млрд $ А.Яценяк «…щоб вчасно 

виплатити заробітну плату та 

3 млрд $ 

М.Азаров «…щоб погасити соціальні 

забов’ѐзаннѐ перед населеннѐм» 

С.Кубів «…всѐ сума пішла на погашеннѐ 

заборгованості перед РФ за газ 
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Найбільш ефективно розпорядилася іноземними інвестиціями (в тому числі і від МВФ) Китайська 

народна республіка. Співробітництво Китаю з МВФ у кредитної області носить досить обмежений 

характер. Маючи квоту в МВФ приблизно в 3,39 млрд дол., КНР лише двічі - в 1981 і 1986 р. вдавалася 

до короткострокового запозичення коштів фонду для виправлення значного пасивного сальдо 

платіжного балансу. Замість взяття кредитів на погашення заборгованості - Китай воліє брати кредити й 

залучати інвестиції для реформування економіки. Світовий банк кредитує проекти з розвитку ПЕК (25 

%), транспорту (20 %), науки і освіти (20 %), сільського господарства (20 %), малого бізнесу (8 %). В той 

же час кредитні ресурси Світового банку в Україні спрямовані : перший транш позики на політику 

розвитку на $750 млн, що є багато секторним проектом прямої бюджетної підтримки, і два інвестиційні 

позики: за проектом підвищення енергоефективності та теплопостачання на $382 млн і за проектом 

розвитку міської інфраструктури на $350 млн. Тобто на розвиток бізнесу не спрямовано ні копійки. 

Також Китай, на відміну від України, строго контролює масштаби зовнішньої заборгованості, що 

дає змогу зберігати її у розумних межах. Система оподаткування заохочує капіталовкладення 

насамперед в обробну промисловість, стимулює експорт з метою отримання конвертованої валюти.  

Аналізуючи досвід інших країн у побудові стабільної економіки необхідно відзначити , що 

основним напрямком подальшої побудови відносин України з міжнародними фінансовими 

організаціями має стати перехід від безпосереднього отримання фінансових ресурсів до отримання 

консультативної та політичної підтримки від цих установ. В сучасних умовах необхідна переорієнтація 

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на досягнення національних інтересів 

України в країні та за її межами,оскільки країна в даний час перебуває в одному кроці від дефолту. 

Боргова ситуація в Україні критична . По якому б критерію її не оцінювати. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ, ДЕРЖАВНОГО 

БОРГУ ТА ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ 

 

Вступ. Процес і причини збільшення державного боргу в кожному окремому випадку мають 

свою специфіку. Спільною та найбільш поширеною причиною зростання державного боргу є 

нераціональний розподіл дохідної частини бюджету та неефективне використання коштів з бюджету. З 

досвіду економічного розвитку держав відомо, що в період кризи та розвитку величина боргу могла 

становити більшою, ніж величина ВВП. Проте розумне управління державним боргом та ефективний 

розподіл дохідної частини бюджету – запорука урегулювання державного боргу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу природі виникнення державного боргу 

та його впливу на показники макроекономічної динаміки приділена такими вченими як О. Башинська, Т. 

Бондарук, В. Вітлінський, П. Гребенніков, В. Данилов, О. Заруба, Ю. Іваненко  О. Іващук, В. Калитчук, 

В. Корнєєв, Г. Кучер, А. Леусський, І. Малий, Н. Манків, Ю. Матвєєва, Б. Мізюк, О. Рожко, Л. 

Тарасевич, О. Туманова, Н. Шагас, В. Шевчук та інші. 

Мета статті.  Отже, одним з перспективних завдань науки є побудова моделі оцінки і 

прогнозування внутрішнього державного боргу з урахуванням тенденцій та закономірностей його 

зовнішньої складової, а також обґрунтування доцільності конверсії зовнішнього державного боргу у 

внутрішній.         

 Полягає у поглибленні аналізу взаємозалежності між величиною державного боргу та дефіцитів 

бюджету і платіжного балансу, дослідженню основних наслідків боргового фінансування бюджету 

Постановка завдання. Дослідження теоретичних основ та прикладних проблем світової кризи 

заборгованості зумовлює постановку таких цілей:  

 визначити сутність поняття «бюджетний дефіцит», «державний борг», «обслуговування 

державного боргу», «Бюджетно-податкова  політика держави», «мета бюджетно-податкової політики»; 

http://nauka.kushnir.mk.ua/makroekonomika/service/service_china.html
http://www.daokedao.ru/2014/12/24/kitaj-pretenduet-na-rol-mvf/
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 насамперед розглянути модель зв‘язку бюджетного дефіциту, державного боргу та темпів 

економічного росту в динаміці;  

Основна частина.  Бюджетний дефіцит – перевищення видатків державного бюджету над його 

доходами. Більшість урядів як у розвинутих, так і країн що розвиваються, а за останній час і в країнах з 

перехідною економікою, не можуть покривати доходами свої видатки, приймаючи державний бюджет з 

дефіцитом. Якщо ж доходи держави перевищують його видатки, то їх різниця складає додатне сальдо 

бюджету, або профіцит. Безпосереднім підсумком бюджетних дефіцитів являється їх нагромаджена сума 

– державний борг. Обслуговування державного боргу – це виплата процентів по ньому та виплата 

основної суми боргу [3]. 

Обслуговування боргу – одна із форм витрат державного бюджету, і тому вона суттєво впливає 

на розмір поточного дефіциту. Дефіцит бюджету без врахувань витрат на обслуговування державного 

боргу називається первинним дефіцитом.  

Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави – це політика в галузі оподаткування 

(встановлення системи податків) та державних видатків. 

Мета бюджетно-податкової політики – виконання економічних та соціальних функцій держави, а 

також стимулювання або утримання сукупного попиту у відповідності з ходом економічного циклу. 

Бюджетний дефіцит являється важливим узагальнюючим показником бюджетно-податкової політики в 

короткотерміновому періоді, а державний борг – в довготерміновому періоді. 

 Реальний фінансовий стан держави краще описується показником структурного дефіциту. 

Структурний дефіцит (або відповідне структурне сальдо бюджету) – дефіцит, який би мав місце при 

даній системі формування доходів та видатків держави в умовах повної зайнятості (або, іншими 

словами, при рівності фактичного ВВП потенціальному) [3].  

Величина структурного дефіциту (в % до ВВП) набагато стійкіша в часі, ніж величина 

фактичного дефіциту, при цьому середні їх рівні за достатньо тривалі періоди часу приблизно 

співпадають.  

Далі розглянемо деякі взаємозв‘язки між рівнями бюджетного дефіциту та державного боргу в 

короткотерміновому та довготерміновому періодах. Як відомо, при аналізі бюджетної політики важливі 

відношення дефіциту та державного боргу до ВВП і, як наслідок, динаміка реального ВВП (ріст, 

стабілізація, падіння) має тут принципове значення. Тому,  розглянуто довготривалий взаємозв‘язок 

трьох відносних показників: рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та темпів росту ВВП. 

Ріст ВВП приводить до відносного зниження (в % до ВВП) рівня державного боргу, зумовленого 

попереднім державним дефіцитом, і це дозволяє в певних умовах формувати бюджет з дефіцитом і в 

дальшому, не збільшуючи відношення державного боргу до ВВП. В зростаючій економіці можна мати 

стабільний бюджетний дефіцит (в % до ВВП) при стабільному рівні державного боргу (в % до ВВП). 

При цьому абсолютна величина державного боргу росте, проте відносна стабілізується або навіть 

знижується. В спадній економіці таке неможливе, і стабільні бюджетні дефіцити приводять в неї не 

тільки до абсолютного, але і до відносного збільшення державного боргу. Розглянемо кількісний аспект 

згаданих характеристик з допомогою наступних економіко-математичних моделей [2]. 

Насамперед розглянемо модель зв‘язку бюджетного дефіциту, державного боргу та темпів 

економічного росту в динаміці.  

У даній моделі ми абстрагуємося від циклічних коливань економічної кон‘юнктури, що 

впливають на бюджетно-податкову політику і відповідно розміри бюджетного дефіциту в 

короткотерміновому періоді. Розглянемо зростаючу з постійними темпами економіку, фактичний ВВП 

якої співпадає з потенціальним, а фактичний бюджетний дефіцит – із структурним [1].  

Модель зв‘язку бюджетного дефіциту, державного боргу та темпів економічного росту в 

динаміці включає в себе наступні передумови [4]: 

1. Обсяг номінального ВВП Yt  росте з постійним річним темпом P %. 

2. Загальний дефіцит державного бюджету (включаючи виплату процентів за державний  та 

основний борг) Ht складає q % від ВВП.  

Таким чином,  
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Державний борг Dt (в номінальному виразі) рівний акумульованій сумі бюджетних дефіцитів 

включно до року t. Якщо початковий обсяг державного боргу рівний D0 , то  

 
 

Просумувавши геометричну прогресію, отримаємо: 
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Відношення державного боргу до ВВП (dt) в році t відповідно рівне: 
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Висновки. Отже, підводячи підсумок, зауважимо, що бюджетний дефіцит є найбільш складним і 

водночас досить поширеним явищем. Це - перевищення видатків над постійними доходами бюджету, 

якими є податки й обов‘язкові платежі, що згідно з бюджетною класифікацією віднесені до доходів 

бюджету. Бюджетний дефіцит не означає незбалансованості бюджету, оскільки при його складанні і 

затвердженні встановлюються відповідні джерела фінансування.  

Як свідчать аналітичні матеріали, основними причинами бюджетного дефіциту в Україні є: 

зменшення приросту національного доходу у зв'язку зі стагнацією економіки та впливом світової 

економічної кризи; збільшення бюджетних витрат, як наслідок економічної кризи та незбалансованої 

бюджетної політики; зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з видатками через 

диспропорції основних галузей економіки України; відсутність чіткої фінансової стратегії уряду; 

інфляційні процеси, які є наслідком як об'єктивних, так і суб'єктивних причин. 

Отже, у сьогоднішніх умовах запропонований методичний підхід до моделювання зв‘язку між 

зовнішнім, внутрішнім державним боргом, сукупним випуском, бюджетним дефіцитом забезпечить 

ефективніше використання ресурсів, що, безумовно, сприятиме підвищенню соціально-економічного 

розвитку країни і приведе до зменшення боргового навантаження на економіку держави. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 

 

В Україні запровадження нерухомого майна наштовхнулося на ряд перепон, які пов‘язані як з 

визначенням об‘єктів оподаткування (житлова чи комерційна нерухомість), оцінкою бази оподаткування 

(грошовий чи натуральний вимір), визначення кола пільговиків та обґрунтування оптимізації надання 

пільг тощо. Через недостатнє вирішення зазначених проблем фіскальний потенціал оподаткування 
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нерухомого майна в Україні залишається нереалізованим, внаслідок чого місцеві бюджети щороку 

втрачають значні обсяги податкових надходжень. 

Економічна доцільність оподаткування нерухомого майна обумовлена такими чинниками: 

1. Податок на нерухоме майно є страховою премією за його збереження. Об‘єктивний 

характер цього чинника обумовлений тим, що об‘єкт нерухомого майна розташований на території 

відповідної територіальної громади, яка опосередковано підтримує його цілісність, оскільки забезпечує 

функціонування комунікацій, освітлення прилеглих територій громадського користування, громадський 

порядок тощо. 

2. Нерухоме майно є джерелом доходу – ренти. Передусім формування рентного доходу 

пов‘язане із можливістю передачі нерухомого майна в оренду, однак це не єдиний варіант формування 

ренти. За своєю природою нерухоме майно є від початку уособленням накопиченого багатства, вартість 

якого змінюється у часі. Якщо вартість майна зростає, то навіть за умови відсутності факту передачі 

майна в оренду рентний дохід присутній. Він проявляється в особливому статусі окремих об‘єктів 

нерухомості (престижність кварталу або самого об‘єкту нерухомості), матеріалізуватися така рента 

може у випадку продажу об‘єкта нерухомості. 

3. Оподаткування нерухомого майна є одним із засобів дотримання принципу соціальної 

справедливості та зменшення рівня диференціації життя населення. За рахунок оподаткування 

нерухомості відбувається перерозподіл частини доходів більш заможних верств населення на користь 

менш заможних. Такий регулюючий ефект податку на нерухоме майно більшою мірою проявляється 

якщо базою оподаткування є оціночна вартість майна. За умови оподаткування вартості майна, а не його 

площі, відбувається часткове оподаткування тіньових доходів, які не були оподатковувані податком на 

доходи, але підпадають під оподаткування податком на нерухоме майно. 

Слід зазначити, що в Україні фіскальний потенціал податку на нерухоме майно, навіть тільки 

виходячи з обсягу житлового фонду, є досить потужним. Як свідчить інформація Державної служби 

статистики України кількість квартир в Україні до 2014 р. зростала, збільшувалась і кількість 

квадратних метрів на одну особу. Про збільшення фіскального потенціалу податку на нерухоме майно 

свідчить зростання обсягів будівельних робіт. Найбільше зростання обсягів будівельних робіт як 

комерційної, так і некомерційної нерухомості спостерігається у 2012-2013 рр. Теоретично таке 

зростання об‘єктів житлової та комерційної нерухомості може сприяти збільшенню фіскальної 

ефективності податку на нерухоме майно. Однак проблема полягає у відсутності бази даних про ринкову 

вартість об‘єктів нерухомого майна, що унеможливлює реалізувати цей потенціал повною мірою. 

На наш погляд, подальше реформування оподаткування нерухомого майна має здійснюватися у 

напрямі переходу від оподаткування площі до оподаткування його ринкової вартості. Такий спосіб 

оподаткування є більш справедливим, оскільки ринкова вартість враховує, крім площі, додаткові 

важливі характеристики об‘єкту – місце розташування, ступінь зносу, якість інфраструктури тощо. 

З цієї точки зору цінним є досвід Великобританії. У Великобританії справляється муніципальний 

податок (council tax). Для визначення розміру податку житлова нерухомість поділяється на 8 груп (в 

Уельсі – 9) залежно від ринкової вартості (на сьогодні визначається за рівнем цін на нерухомість 1990 р., 

окрім Уельсу, де у 2005 році була проведена переоцінка об‘єктів нерухомості, і ринкова вартість 

визначається за рівнем цін 2003 року). При цьому розмір податку за кожною з груп залежить від 

встановленого центральною владою співвідношення до ставки за 4 групою нерухомості (група D). 

Наприклад, для групи А (найдешевша нерухомість) податок встановлюється у розмірі 2/3 ставки за 

групою D, для групи H (найдорожча нерухомість) – у 2 ставок групи D [1]. 

У США також оподатковується вартість нерухомого майна. Оцінювання вартості здійснюється 

за двома компонентами: вартість покращень або будівель та вартість земельної ділянки. Такий підхід 

забезпечує високу фіскальну ефективність податку на нерухоме майно – 2,9 % у ВВП.  

Підводячи підсумок зазначимо, що в Україні існує реальний потенціал збільшення фіскальної 

значимості податку на нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки. Його мобілізація дасть 

можливість суттєво розширити власну фінансову базу багатьох органів місцевого самоврядування. Для 

реалізації потенціалу необхідно здійснити перехід від оподаткування площі до оподаткування ринкової 

вартості майна. Для запровадження цього механізму у практику необхідно створити реєстр оціночної 

ринкової вартості нерухомого майна, інформацію в якому з метою визначення суми податку на 

нерухомість доцільно оновлювати кожні 5 років. 
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ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Важливим завданням функціонування податкової системи є забезпечення соціальної орієнтації, а 

це вимагає, в свою чергу, модернізації багатьох її складових. Підвищення ефективності податкового 

регулювання на основі соціальної спрямованості не просто бажане, але й необхідне з точки зору 

існування незалежної суверенної держави.  

Пріоритетна роль у регулюванні економічного розвитку відводиться податковим важелям. 

Притаманні податкам їх основні функції, такі як регулююча та фіскальна, надає їм можливості для 

забезпечення необхідними передумовами для забезпечення економічного розвитку держави та її регіонів 

зокрема. Дотримання балансу між загальною сумою податків та зборів, які надходять до державного, 

місцевих бюджетів, державних цільових фондів та помірним податковим навантаженням на платників 

податків. Лібералізація оподаткування постає важливим чинником стабільного економічного розвитку, 

що, у свою чергу, створить передумови створення належної фінансової бази у тому числі для виконання 

завдань бюджетної політики. Тісний взаємозв‘язок рівня податкового навантаження та пожвавлення 

економічних процесів передбачає створення оптимальної моделі оподаткування для забезпечення 

економічного розвитку при дотриманні балансу інтересів суб‘єктів оподаткування [1].  

Податкове регулювання вирішує цілу низку завдань розвитку економіки, такі як: регулювання 

попиту та пропозиції; влив на темпи інфляційних процесів; сприяння розвитку депресивних регіонів та 

формування галузевої структури; стимулювання інвестиційних процесів та інноваційного розвитку та 

інші.  

Серед важелів податкової політики особливе місце займають альтернативні системи 

оподаткування або за Податковим кодексом – спеціальні податкові режими. До них відносяться: 

фіксований сільськогосподарський податок, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну і теплову енергію, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 

споживачів усіх форм власності, спрощена система оподаткування – єдиний податок. 

Спеціальні податкові режими є податковими важелями, які вирішують низку завдань, таких як: 

стимулювання окремих галузей та груп суб‘єктів господарювання, забезпечення зайнятості населення та 

ефективності використання ресурсів, отже забезпечення зростання ВВП. Крім того, застосування 

податкових важелів дозволяє скоротити прямі бюджетні витрати, отож є альтернативою до засобів 

бюджетної політики. 

До спеціальних податкових режимів також відносять Вільні економічні зони, території 

пріоритетного розвитку, технологічні парки, технополіси, спільні проекти та підприємства, концесії. 

Означені утворення передбачають включення країни до міжнародного економічного простору та 

співробітництва. Вони покликані активізувати приплив капіталу у країну, що призводить до активізації 

ділових процесів, створення нових робочих місць, освоєння нових технологій.  

Регуляторний потенціал кожного податку найбільш реалізується через встановлення податкових 

ставок та податкових пільг [2]. 

Дослідження основних податкових важелів розвитку підприємницької діяльності в Україні 

дозволяє констатувати, що, не дивлячись на те, податковий тиск в Україні за роки незалежності 

зменшується, податкових стимулів для реалізації підприємницької ініціативи поки що замало. 

Податкова політика має бути жорсткою, але справедливою, стабільною та зрозумілою платникам 

податків. Вона повинна впливати на економічну діяльність через якісно нові та ефективні важелі. 

Виважене вирішення зазначених проблем сприятиме створенню необхідних умов для роботи 

підприємств, поліпшенню їх фінансового стану, а отже, і збільшенню податкових надходжень. 
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ПОКАЗНИК ХЕРСТА ЯК МІРА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ КУРСІВ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ В 

УКРАЇНІ 

Ціни на банківські метали залежать від економічної і політичної ситуації  в меншій мірі, ніж інші 

засоби нагромадження, і не є зобов'язанням якоїсь держави, тому вони найефективніше захищають 

вкладені кошти від знецінювання. Аналіз динаміки цін на ринку банківських металів дає підстави 

висувати гіпотезу про наявність нелінійних складових у динаміці, а, відтак, і про хаотичну природу 

ринку. Одним із способів ідентифікації довгострокової кореляції та фрактальних структур, які часто 

властиві економічним часовим рядам, є показник Херста. Обрахуємо значення даного показника для 

ринків золота, срібла та платини в Україні. 

Показник Херста застосовують як міру персистентності – наявності тренду, який відсутній при 

звичайному броунівському русі [1]. Значення H > ½ означає, що динаміка процесу в минулому, 

найімовірніше, призведе продовження руху в тому ж напрямку. Якщо H < ½, то вважають, що у 

майбутньому процес змінить напрямок. H = ½ означає невизначеність, тобто броунівський рух. З іншого 

боку, близьке до одиниці значення H вказує на нестійкість до шокових впливів, тобто має місце 

ймовірність різкої зміни курсу [2]. 

У ході дослідження обчислено показник Херста для стаціонарних часових рядів, побудованих на 

основі рядів динаміки курсів банківських металів (золото, срібло та платина) на вітчизняному ринку за 

період з 02.04.2002 по 29.10.2015 [3] за допомогою програмного продукту R. Перевірку ряду на 

стаціонарність реалізовано за допомогою тесту Діккі-Фуллера. 

Для  курсу золота показник Херста становить 0,8917. Графічне представлення його обчислення 

зображено на рис.1. 

 
Рис. 1. Показник Херста для курсу золота 

Показник Херста, обчислений на основі ряду динаміки курсу срібла, становить 0,5218 (рис. 2). 

Отримане значення дуже близьке до 0,5, що свідчить про випадковий характер динаміки часового ряду. 

 
Рис. 2. Показник Херста для курсу срібла 

Такий результат можна пояснити тим, що курс срібла схильний до різких перепадів у межах 

відносно коротких відрізків часу. У різних формах кількість срібла у всьому світі в 4 рази перевищує 

кількість золота. Тому срібло є більш волатильним металом, несподіване зростання і падіння його 

вартості — звичне явище. 
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Рис. 3. Показник Херста для курсу платини 

Для курсу платини показник Херста дорівнює 0,8959 (рис.3). Це найвище значення показника 

Херста серед досліджених банківських металів. Таким чином, курс платини виглядає найстабільнішим. 

Це може бути викликано тим, що цінність платини пов'язана з її промисловим застосуванням, і її 

вартість більшою мірою визначається реальною економікою, ніж, наприклад, вартість золота. 

Значення показника Херста виявилось близьким до 1 для динамічних рядів, побудованих на основі 

динаміки курсів золота і платини, що свідчить про те, що ряди є персистентними і трендостійкими, 

мають фрактальні властивості. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Ланде Д.В. Новітні підходи й технології інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень 

// Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т 

пробл. нац. безпеки. - К. : 2008. - Вип. 1-2 (20-21). - C. 100-101. 

2. Андриенко В.М. Анализ и моделирование динамики Украинского фондового рынка / В.М. 

Андриенко, А.Ш. Тулякова  //Aspekt – Донецьк, 2012. – С. 32-36 Электронный научный журнал 

«Аспект» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asconf.com/ 

3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua. 

 

УДК 336.7 

Павлова Л.Г., старший преподаватель кафедры «Экономика и право» 

Башкирский институт технологий и управления (филиал)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)»,  

г. Мелеуз, Республика Башкортостан 

 

ОБЗОР РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Рынок банковского кредитования представляет собой экономическое пространство, в котором 

происходит предоставление займов на условиях срочности, возвратности и платности. Финансовый 

рынок постоянно пополняется новыми игроками, которые год за годом все активнее теснят 

традиционных участников. Различные компании, предлагающие услуги по кредитованию или приему 

платежей, постепенно стали представлять серьезную конкурентную опасность для банков и финансовых 

корпораций.  

В данной статье рассмотрено современное состояние организации кредитования в банках 

Республики Башкортостан. [1] 

УРАЛСИБ БАНК. БАНК УРАЛСИБ – один из крупнейших российских банков, имеющий 

представительства в 51 регионе страны. Согласно рейтинговым исследованиям, УРАЛСИБ занимает 

ведущие позиции среди российских банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным 

кредитам и депозитам. По данным РБК рейтинг на 1 июля 2010 года БАНК УРАЛСИБ вошел в ТОР-10 

самых крупных банков России по объему чистых активов, поднявшись за первую половину 2010 года с 

13-го места на 10-е. Размер чистых активов Банка на 1 июля 2010 года составляет 461 млрд. рублей. 

Кроме того, БАНК УРАЛСИБ вошел в «десятку» банков-лидеров по объѐму кредитов, выданных 

физическим лицам, а также по объему депозитов физических и юридических лиц. В соответствии с 

рейтингом журнала «Профиль» БАНК УРАЛСИБ занимает 6-е место по объему кредитов, выданных 

частным лицам, и 7-е место - по объему привлеченных депозитов от частных лиц. По остаткам на счетах 

корпоративных клиентов Банк находится на 9-м месте, и на 11-м месте по прибыльности. [2] 

СОЦИНВЕСТБАНК. Социнвестбанк - один из крупнейших и системообразующих банков 

Республики Башкортостан, средний по основным показателям среди всех кредитных организаций 

России. На рынке банковских услуг работает с 1990 года. Ключевое направление деятельности - 

http://www.asconf.com/
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кредитование преимущественно юридических лиц. По ключевым показателям, а также по количеству 

точек обслуживания и продаж (72 подразделения, в том числе открытый в 1993 году филиал в Москве) 

Социнвестбанк является одним из крупнейших банков Республики Башкортостан. [2] 

РОСГОССТРАХ БАНК. РОСГОССТРАХ БАНК (ранее – Русь-Банк) основан в 1994 году. В 

настоящее время является универсальным коммерческим банком, входящим в число 45 ведущих банков 

России. Основными видами деятельности организации являются кредитование предприятий малого и 

среднего бизнеса, а также представление банковских услуг для частных клиентов. Банк является 

участником Системы страхования вкладов. [2] 

РОССЕЛЬХОЗБАНК. ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» - один из крупнейших 

банков в России. Россельхозбанк занимает четвертое место в банковской системе России по объему 

активов, входит в тройку лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Кредитный 

портфель банка на 1 июля 2011 года - 742,5 млрд. рублей. Россельхозбанк является агентом 

Правительства Российской Федерации по выполнению федеральных целевых программ в аграрном 

комплексе. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. [2] 

ПРОМТРАНСБАНК. ПромТрансБанк (Промышленно-Транспортный Банк) создан в 1993 году. 

ПромТрансБанк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских 

операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление 

активами. За все годы работы на финансовом рынке ПромТрансБанк придерживается верных правил 

ведения банковского дела и продолжить стабильно развиваться, придерживаясь правила: «Ни одного 

разочарованного клиента». [2] 

СБЕРБАНК РОССИИ. Сбербанк России – один из самых крупнейших банков страны сегодня. 

Создан Банк Центральным банком Российской Федерации в форме акционерного общества открытого 

типа и зарегистрирован 20 июня 1991. Основным акционером Сбербанка России является Центральный 

банк Российской Федерации, который обладает более 60% акций. В 2006 году Европейский журнал 

«Euromoney» признал Сбербанк России лучшим банком года в стране. Из всех вышеперечисленных 

банков имеет самую низкую процентную ставку кредита на приобретение готового жилья – Сбербанк, 

которая составляет от 10,4 % годовых. 

В ипотечном кредитовании низкую процентную ставку имеют следующие банки: Тинькофф 

(10,5% годовых); Россельхоз (13,50% годовых); Уралсиб (14,25% годовых). В Тинькофф залогом 

является квартира, приобретаемая с помощью кредита, у Сбербанка – жилое помещение и залог 

кредитуемого, у Уралсиба – залог приобретаемого жилья. [2] 

Для покупки автомобиля выгоднее взять автокредит, чем взять обычный потребкредит и 

использовать его для покупки автомобиля. Автокредит  будет дешевле на 3 – 7% по ставке, в 

зависимости от программ банка. Выгоднее приобретать автомобиль по целевой программе – по 

автокредиту, потому что ставки по этой программе гораздо ниже. При автокредитовании таким залогом 

является сам автомобиль, поэтому банк более застрахован от рисков, что позволяет ему снижать ставки. 

Самая низкая процентная ставка по автокредиту у Сбербанка – составляет от 20% годовых, с 

государственным субсидированием – от 15,2% годовых. Залогом является приобретенный автомобиль. 

Кредитование, тем более потребительское, сегодня пользуется особой популярностью даже при 

любых экономических волнах в стране. [3]  На сегодняшний день потребительское кредитование 

увеличило свои позиции. Низкие процентные ставки: у Сбербанка (от 22% годовых); у Уралсиба (от 

23% годовых). У Сбербанка залогом является автомобиль и объект недвижимости, у Уралсиба залогом 

является объект недвижимости. 

Наиболее интересные кредиты для юридических лиц существуют в следующих банках: 

У банка Уралсиб привлекают всевозможные кредитные программы для бизнеса. В основном,  эти 

кредиты единовременные и без обеспечения или обеспечение в виде товаров, автотранспорта, участков 

и недвижимости. 

В Россгострахбанке присутствует так называемый кредит «Предприниматель» (ставка 19% 

годовых). Залогом являются автотранспорт, недвижимость, земельные участки, оборудование, товары в 

обороте, сырье. 

В Россельхозбанке привлекают следующие кредиты: 

«Беззалоговый» (ставка от 20 до 24% годовых). Не требует залога, но присутствует 

поручительство физического или юридического лица. 

«Надежный клиент» (ставка 24% годовых, для граждан ведущих ЛПХ (личное подсобное 

хозяйство) – 23% годовых. Обеспечение: поручительство физического и юридического лица и возможно 

частичное обеспечение поручительством гарантийного фонда (50% - 70% от суммы основного долга). 

В ПТБ интересна кредитная программа «ПАРТНЕР», где обращается внимание на клиента, 

которому раннее Банк предоставлял кредиты. Процентные ставки такому кредиту ниже на 2% годовых, 



98 

чем клиенту, которому раннее не предоставлял кредита. Залогом является объект недвижимости, 

транспортные средства, оборудование и товары. 

В Сбербанке кредитные программы индивидуальны. Залогом могут являться транспортные 

средства, оборудование, объекты недвижимости, ценные бумаги. 

Актуальные направления решения проблем в кредитовании на сегодня: 

1. Необходимо создать для заемщиков наиболее привлекательные условия для приобретения 

товаров в кредит. 

2. Расширить работу по возможности расплатиться по кредиту раньше срока, сэкономив при 

этом на процентах. В случае невозможного своевременного погашения продлить сроки без начисления 

пеней и других штрафных санкций. 

3. Усилить работу отдела по безопасности во избежание случаев неуплаты кредита. 

4. Развивать рекламную сеть через все средства массовой информации. Готовить рекламный 

материал для клиентов банка в целом и его филиалов. 
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INCOME TAXES IN UKRAINE: BASIC PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 

 

Taxes on income in most developed countries in the world have both fiscal and regulatory capacity. 

While the fiscal and regulatory effects of income taxes are basically balanced, income taxes in Ukraine have 

long been considered only in the case of the reaching of their fiscal capacity. This practice has led not only to a 

loss of regulatory capacity of income taxation, but to a gradual reduction in the tax base. It has affected the 

fiscal capacity of income taxation badly. Nowadays the government is stating a need to improve the country's 

tax system, and I agree with this idea. However, such improvements should not simply copy the successful 

experience of foreign countries. The government must take into account the economic and psychological 

backgrounds of tax reform. Only in this case is there a chance that the reforms will work to the benefit of 

society. 

Income taxes worldwide are generally divided into current income tax and tax on accumulated income 

(property taxes, wealth, inheritance). In Ukraine, taxing accumulated income is in a developmental stage, and to 

assess their fiscal and regulatory impact is quite difficult. In this article I will focus on the current income tax 

situation. Three taxes on current income are levied in Ukraine: corporate income tax, personal income tax and a 

single (flat) tax. 

Corporate income tax. The fiscal capacity of corporate income tax is sufficient for Ukraine at present. 

Its share of revenue was about 20% in 2002, but gradually it decreased to 16% in 2010, and was down to 10% in 

2014. The decline in the share of corporate income tax can be measured in two ways. On the one hand, the 

reduction of corporate income tax would show a reduction of capital available to a business, which should 

contribute to its development. That is, an increase in corporate income tax regulatory effects should be expected. 

Is this really true in Ukraine? 

The high tax burden on the profits of companies over a long period of time has become one of the key 

motifs of income tax evasion. This is evidenced by the large share of unprofitable enterprises in the economy of 

Ukraine. 

Taxpayers are used to working in the shadows. Moreover, Ukrainian business even cannot be called 

100% shadow. There is a hybrid phenomenon taking place, where officially registered enterprises concurrently 

operate in both the formal sector of the economy and in the shadow sector. These working conditions are so 

familiar and comfortable to taxpayers that the way out of the shadows, in fact, is contrary to the taxpayers' 

interests. Therefore, a reduction of tax rates or the introduction of additional benefits will not affect taxpayers' 

behavior. They will enjoy a reduced tax rate on the profits calculated officially, and will still continue to 

conduct business in the shadows as well. This is the situation when fiscal and regulatory capacities of corporate 

income tax were blocked by the negative effects of the shadow economy. 

It doesn't mean that corporate income tax payment mechanisms should continue unchanged. Also, I 

don‘t approve of the idea of raising the tax rate on profits. Further reform of the corporate income tax should be 

implemented in the case of tax harmonization with the European Union. The government has to take steps that 

would enable a business to exit the shadow sector of the economy. Economists in recent years have made 

http://www.banki.ru/
http://www.sravni.ru/
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popular certain ideas about the need for guaranteeing property rights, the development of partnerships between 

the fiscal service and taxpayers, etc. I support these ideas too.  

Personal income tax. This is a very important tax for the government. Its share of tax revenue is 20% on 

average. This figure is consistent with international practice. However, there are a number of problems that the 

government has been trying to solve for more than a decade. One of these challenges is how to increase the 

fiscal capacity personal income tax. Statistics show that positive changes in economic dynamics are not 

conducive to an equivalent growth in personal income tax revenue. Replacement of progressive taxation with a 

flat tax, and then a subsequent return to a progressive scale have not seen a growth in the tax base. In fact, 

reducing the tax burden on individuals was equal to reducing tax revenues. At the same time regulatory 

incentives, such as social benefit taxes and tax credits, were increased, there was practically no effect on the tax 

base. As in the case of corporate income tax, the main reason is the high share of shadow incomes declared by 

individuals. 

Single (flat) tax. Single tax is a hybrid of income tax and sales tax. It is paid by taxpayers who chose an 

alternative ordinary (simplified) system of taxation, instead of paying income tax. The rest of its attributes 

characterize this tax as sales (turnover) tax. The single tax was introduced into domestic business practice in 

1999. The basic idea was inspiring small business development and employment. However, in addition to the 

regulatory effect, a fiscal effect was achieved too. At the beginning of the simplified system of taxation 

implementation, tax service officers strongly "encouraged" loss-making enterprises to go on a single tax 

payment mode. As a result, the share of unprofitability in the years 1999-2000 was decreased. At the initial 

stage of the introduction of the simplified system of taxation, it had a significant positive impact on the 

development of small businesses and the economy as a whole. However, in the long run period, such a tax 

regime cannot be effective. 

A few years later, a simplified tax system became one of the most common tools for building tax 

evasion schemes. The government actually had not taken any significant steps over ten years to change this 

mode of tax payment. That is why the idea of reform in 2010 sparked mass protests. Relatively large-scale 

reform of the single tax was implemented by the government only in 2011. In fact, the simplified tax system has 

already exhausted its regulatory capacity, but never implemented a fiscal, primarily because of its use in tax 

minimization schemes.  

To resolve this problem, the government has decided gradually to oblige single tax payers to use cash 

registers. This will make it possible to control the circulation of cash and reduce the possibility of using single 

tax payers in tax evasion schemes. Such a decision is generally consistent with the norms of civilized society, 

especially according to the declaration of European values support (countries of the European Union lacking 

cash registers is an exception, all calculations are executed with clients are documented even if a cash register is 

absent). In general the adoption of such a decision by the government is an example of group thinking. When 

members of the group agree on most issues, it produces a strong tendency to suppress any dissent. This group 

initially focuses on harmony, then it waits for it and anticipates it. If all agree and meet, nobody wants to hear a 

contrary view. This psychological effect can cause great harm, because team members refuse to listen to all 

points of view, which are often made unilaterally, and the result is illconsidered decisions [1, p. 50]. However, 

once it is time to apply that rule in practice, mass protests start. It should be noted that the single taxpayers knew 

about that rule 6 months before its implementation, but did not take any steps. On the one hand, this can be 

explained by the expectation that the government would change its decision. Such expectations can be justified, 

because the government sometimes changes its decisions. But in this case, the government decided not to cancel 

anything. 

As a result, on the eve of the introduction of cash registers for single taxpayers, protests were started. As a 

result of that, the government agreed not to allow using cash registers by those taxpayers who have income of 

less than 1 million UAH per year. This reaction can be explained as a desire by the government to lessen social 

tension in the society. On the other hand, this is a classic example of group polarization. 

Thus, further reforms in the field of taxation should take into account the following aspects:  

1. The continued growth of income taxes fiscal capacity should not be at the expense of increasing the 

tax burden, and due to the growth of the tax base.  

2. Growth in the tax base should occur at the expense of the shadow sector of economy decrease and the 

growth of business activity. 

3. A reduction in the shadow sector of the economy should take place through a combination of 

administrative and economic methods. Economic methods should prevail. The purpose of their use is to make 

work in the informal sector less profitable.  

4. Improving the efficiency of income tax regulatory capacity can be achieved provided that the 

behavioral aspects of taxation are considered. First of all, the government must change its behavior from short-

term to a long-term orientation. This will allow a regaining of taxpayer trust and making their behavior more 

predictable. 
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УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КАПІТАЛОМ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 
В сучасних умовах нестабільності і підвищення рівня волатильності глобального руху капіталів, 

питання забезпечення фінансової стійкості банківської системи України нині є вкрай актуальним. 

Зважаючи, що одним із головних факторів ефективної діяльності банківських установ є наявність 

надійної ресурсної бази, складовою частиною якої є капітал банку, то управління капіталом банків має 

здійснюватися в контексті антикризового управління. 

Світова фінансово-економічна криза 2007-2008рр. стала каталізатором роботи над ключовими 

положеннями «Базель III», основною метою якого є протидія можливим негативним процесам в 

банківській сфері і виникненню системних криз. 

Згідно з рекомендаціями Базельського комітету визначено, що основною метою антикризового 

управління у сфері банківського нагляду є: сильний регулятивний капітал, підвищені стандарти 

ліквідності, удосконалення системи управління ризиками, корпоративної організації й контролю в 

банках та сприяння прозорості діяльності банківських організацій [3] 

Новацією «Базеля ІІІ» є докапіталізація, що за спланованими етапами запровадження стандартів 

має відбутися до 2019 р., під час якої сума основного капіталу банків повинна збільшитися майже втричі 

[4]. Проте, зважаючи на загальносвітові тенденції діяльності банківських установ, Базельським 

комітетом було повідомлено про перенесення термінів введення нормативів з 2015 р. на 2019 р. задля 

уникнення погіршення кредитування і не перешкоджання відновленню економіки. НБУ також 

впровадив відповідні заходи, так, згідно з постановою від 17.11.2014 р., мінімальний розмір 

регулятивного капіталу банків, що отримали банківську ліцензію до 11.07.2014 р., має становити: з 

11.07.2017 р.– 150 млн грн і в подальшому з 11 липня кожного року його значення повинне 

підвищуватися на 50 млн грн, досягнувши в підсумку 500 млн грн. [1].  

Світова фінансова криза 2007-2008 рр. та кризові явища 2014-2015 рр. негативно вплинули на 

показники банківського капіталу. Норматив достатності капіталу по всій банківській системі за жовтень 

2015р.  збільшився з 7,09% до 9,9% (не виконується нормативне значення), а якщо не враховувати 

неплатоспроможні банки, то 11,7% (рис. 1). На покращення нормативу вплинуло збільшення 

регулятивного капіталу. За жовтень  регулятивний капітал в цілому по системі банків збільшився на 27.8 

млрд. грн. за рахунок  виходу з банківської системи ПАТ "Дельта банк"  та збільшення внесків за 

незареєстрованим статутним капіталом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

 
 Рис. 1. Показники банківського капіталу України 
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Проте, слід зазначити, що норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу, який 

визначений НБУ на рівні не менше 10% є навіть є жорсткішим, ніж зазначений у вимогах «Базеля ІІІ» 

(8%). Варто додати, що відповідно до статистичних досліджень Світового банку показник капіталізації 

банківської системи України є одним із найвищих поміж країн СНД [2]. 

В цілому, НБУ засвідчив, що динаміка нормативів вказує на початок стабілізації банківського 

ринку. Крім того, очікується, що до кінця 2015 р. низка банків з першої двадцятки, діагностика яких 

показала недостатність капіталу, має затвердити план врегулювання ситуації.Ситуація залишається 

непростою, проте поступове покращення достатності капіталу та ліквідності – позитивний сигнал [5]. 

НБУ слід й надалі проводити політику «очищення та зміцнення» банківської системи шляхом 

підвищення капіталізації, проведення процесів реорганізації,  консолідації та гармонізації діяльності у 

відповідності до світових  і міжнародних стандартів банківської справи. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У 

СТРАХУВАННІ 

 

На сучасному етапі важливе місце відводиться реформуванню вітчизняної податкової системи, яка є 

основним механізмом залучення грошових коштів до державного бюджету. Головну роль у цих 

реформах відведено формуванню ефективного механізму управління і контролю за сплатою податків 

суб‘єктами господарювання вцілому і страховими компаніями зокрема. Розроблення практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності податкового менеджменту у страхуванні неможливе без 

їхнього  поглибленого теоретико-методологічного обґрунтування.  

Незважаючи на існування різноманітних методологічних підходів, дослідження вітчизняної системи 

податкового менеджменту у страхуванні доцільно здійснювати, використовуючи методологію 

системного підходу. Принцип системності передбачає представлення об‘єкта, що досліджується, як 

системи, яка характеризується складовими елементами та їхніми функціональними взаємозв‘язками, 

законами розвитку та єдністю внутрішнього і зовнішнього середовища системи. Отже, якщо прийняти 

податковий менеджмент за цілісну систему, то податковий менеджмент у страхуванні є одним із 

елементів цієї системи, тобто підсистемою. 

Першим кроком ідентифікації категорії «система податкового менеджменту» є визначення змісту та 

структури цієї системи. На думку вітчизняних вчених А. Крисоватого та А. Кізими, «податковий 

менеджмент слід розглядати у трьох аспектах: як систему управління податками; як визначену 

категорію людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу з управління податками; як форму 

підприємництва, що стосується корпоративного і персонального податкового менеджменту» [1]. Таким 

чином, податковий менеджмент вченими трактується як система управління податками. Водночас, 

визначення податкового менеджменту як  «категорії людей, соціального прошарку», що здійснюють 

роботу з управління податками не є коректним.  Система податкового менеджменту є складною 

ієрархічною системою, однак суспільство по відношенню до неї виступає надсистемою, а до складових 

елементів можна віднести сукупність підсистем, які відображають людські, матеріальні та нематеріальні 

компоненти. Дещо невпорядковано викладено сутність податкового менеджменту у зарубіжній 

літературі [2], де зазначено, що податковий менеджмент включає в себе вироблення правових засад 

оподаткування на основі історичного досвіду, сучасних досягнень науки і практики та забезпечення 

умов функціонування конкретного податкового механізму, його елементів (планування, регулювання і 
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контролю), і створення аналітичних, звітних правил, документів тощо. Слід зауважити, що по-перше, 

функціонування системи податкового менеджменту забезпечується такими складовими елементами як 

право, наука, освіта, культура та інші; по-друге, незрозуміло, якій зміст автор вкладає у поняття 

«податковий механізм»; по-третє, податковий менеджмент тільки опосередковано може впливати на 

формування звітності, правил, документів.  

Заслуговує на увагу позиція М. Скворцова [3], який трактує податковий менеджмент як складовий 

елемент державного управлінського менеджменту, визначає його специфічні функції щодо організації 

податкової системи й діяльності по збору податків, відтворенню і розширенню податкової бази. Однак, 

на нашу думку, доцільніше було б податковий менеджмент ідентифікувати як підсистему податкової 

системи, а державний управлінський менеджмент - як складовий елемент системи державного 

управління. Вітчизняний вчений О. Тимченко [4] цілком справедливо наголошує на соціальному 

спрямуванні  податкового менеджменту та його впливі на розвиток виробництва. 

Зарубіжні вчені [5] акцентують увага на тому, що податковий менеджмент являє собою систему 

принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов‘язаних із вибором податкової 

системи, розрахунком податкових платежів, постійним контролем за їхнім здійсненням.  З точки зору 

системного підходу, потребують розмежування внутрішні та зовнішні системоутворюючі складові 

податкової системи та системи податкового менеджменту, а саме їхні принципи, функції та властивості. 

Ряд науковців [6; 7] мають дещо вузький підхід до теоретико-методологічного обґрунтування сутності 

податкового менеджменту і зводять його до управління податковою роботою, правового 

регламентування, інструктивно-методичного забезпечення та до управління різними видами ресурсів.  

Водночас, цікавою є позиція вітчизняного вченого О. Воронкової [8], яка визначає податковий 

менеджмент як сукупність прийомів і методів цілеспрямованого керуючого впливу держави на процес 

оподаткування з метою забезпечення реалізації завдань податкової політики. Автор також зауважує, що 

об‘єктом, на який спрямований податковий менеджмент, є процес оподаткування, який в свою чергу 

являє собою процес виконання податками їхніх функцій. Звідки витікає основне завдання податкового 

менеджменту – забезпечення повного та ефективного виконання податками об‘єктивно покладених на 

них функцій, і насамперед фіскальної і регулюючої.  

Поглиблене вивчення теоретико-методичних основ податкового менеджменту та використання 

інструментарію системного підходу дозволили зробити висновок, що система податкового менеджменту 

є цілісним системним утворенням, що складається із сукупності елементів (підсистем), які пов‘язані 

функціональними зв‘язками між собою та  із зовнішнім середовищем. Таким чином, одним із складових 

елементів системи податкового менеджменту є підсистема податкового менеджменту у страхуванні, яка 

має свої специфічні функціональні та інституціональні характеристики та принципи. У свою чергу, 

підсистема податкового менеджменту у страхуванні має складну внутрішню структуру, яка включає в 

себе широкий спектр взаємопов‘язаних елементів. Зв‘язки між структурними елементами підсистеми 

податкового менеджменту у страхуванні здійснюються на основі  сукупності прийомів і методів 

податкових відносин між платниками податків - страховими компаніями та державою з метою 

забезпечення формування доходної частини бюджету та впливу на розвиток виробництва і соціальної 

сфери.  

 Таким чином, іманентною рисою підсистеми податкового менеджменту у страхуванні є її динамічність 

та тісний взаємозв‘язок із соціальною системою. Прогресивний економічний і соціальний національний 

розвиток неможливий без підвищення ефективності системи податкового менеджменту у страховій 

діяльності. 
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МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФУ ЗІ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

На сьогодні в умовах посилення конкурентної боротьби на страховому ринку особливого 

значення набувають питання розширення клієнтської бази, що перш за все можливе за рахунок 

підвищення якості вже існуючих послуг або розробка якісно нових. Враховуючи той факт, що туризм є 

однією з найбільш перспективних та динамічних галузей економіки постає необхідність формування 

системи захисту майнових інтересів туристів та інших суб‘єктів туристичної діяльності від 

непередбачуваних подій. Отже, розробка продуктів з туристичного страхування є вкрай важливим для 

страхової компанії з точки зору нарощення обсягу страхових премій та диверсифікації страхового 

портфелю [2,3]. У той же час, вітчизняними страховиками необхідно окрему увагу звертати на 

формування тарифної ставки як базового елементу визначення ціни на продукти зі страхування 

туристичних послуг. 

На нашу думку, визначення тарифної ставки на послуги, пов‘язані з туристичною діяльністю, 

передбачає реалізацію наступних кроків. По-перше, оцінювання ризику реалізації туристичних послуг (

TPR ) як нелінійної функції двох змінних: ймовірності (співвідношення кількості несприятливих подій 

(виникнення ризику реалізації туристичних послуг) до усієї кількості подій (укладених договорів 

туристичного страхування) та коефіцієнту сподіваних збитків (обсяг премій по відношенню до їх 

середнього значення) настання ризику реалізації туристичних послуг [5]. 

По-друге, визначення форми залежності між досліджуваними параметрами, тобто специфікація 

нелінійної функції залежності кількісної оцінки ризику реалізації туристичних послуг від двох змінних. 

По-третє, математична формалізація тарифної ставки для страхування послуг пов‘язаних з 

туристичною діяльністю ( БCT ). 
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де ПК  - показник збитковості (відношенням суми страхового відшкодування до страхової суми); 

11b  - значення бінарного показника, який приймає одиничне значення у випадку прийняття 

показником ймовірності настання ризику реалізації туристичних послуг низького рівня; 

21b  - значення бінарного показника, який приймає одиничне значення у випадку прийняття 

показником ймовірності настання ризику реалізації туристичних послуг високого рівня; 

12b  - значення бінарного показника, який приймає одиничне значення у випадку прийняття 

показником коефіцієнт сподіваних збитків настання ризику реалізації туристичних послуг низького 

рівня; 

22b  - значення бінарного показника, який приймає одиничне значення у випадку прийняття 

показником коефіцієнт сподіваних збитків настання ризику реалізації туристичних послуг високого 

рівня; 
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22 ) – сума бінарних показників за розглянутими вище 

коефіцієнтами. 

TP  - величина коригування навантаження тарифної ставки в страхуванні туристичних послуг, 

яка приймає додатне значення і відповідно збільшує тарифну ставку у випадку перевищення попиту над 
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пропозицією, та від‘ємне значення і відповідно зменшує тарифну ставку у випадку перевищення 

пропозиції над попитом; 

TPtD  - попит на страхування туристичних послуг; 

TPtS  - пропозиція страхування туристичних послуг; 

T

D
t

TPt

 - середнє значення (середня арифметична проста) попиту на страхування туристичних 

послуг; 

T

S
t

TPt

 - середнє значення (середня арифметична проста) пропозиції страхування туристичних 

послуг; 

Т – загальна кількість років дослідження; 

TPtTPt
t

SD ;max  - максимальна величина між попитом і пропозицією на страхування туристичних 

послуг за t-ий рік досліджуваного часового діапазону. 

Таким чином, розроблений науково-методичний підхід до формування тарифної ставки в 

страхуванні послуг, пов‘язаних з туристичною діяльністю дозволить сформувати менеджментом 

страхової компаній раціональний підхід до формування ціни страхової послуги, оскільки враховує 

рівновагу попиту та пропозиції на даний вид послуг на ринку. Використання даного науково-

методичного підходу  на практиці створить необхідні умови для формування оптимального страхового 

портфелю з точки зору його ризикованості та недопущення невиконання зобов‘язань перед 

страхувальниками у випадку настання страхових випадків.  
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СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Перехід України до ринкової економіки зумовлює підвищення важливості ролі страхового 

ринку, визначає необхідність створення ефективного механізму страхового захисту з метою можливості 

покриття непередбачених втрат та збитків підприємства, а також окремих громадян з мінімальною 

участю залучення державних коштів. 

У національній економіці країни страхування виступає важливим чинником, який забезпечує 

економічну стабільність країни, сприяє розвитку підприємництва, має дієвий захист від різних 

природних, техногенних та інших ризиків. В сучасних умовах страхування повинно розвиватися досить 

інтенсивно, але існують певні проблеми, які потрібно вирішувати.  

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних 

осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) 

та доходів від розміщення коштів цих фондів [1]. 

Страхування класифікується за багатьма ознаками, зокрема можна виділити такі: за об‘єктами 

страхування, за формами проведення страхування, за сферами діяльності або спеціалізацією страховика, 
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Класифікація страхування за об'єктами  

Майнове 

страхування: 

- страхування майна 

юридичний осіб; 

- страхування майна 

фізичних осіб. 

Особисте 

страхування: 

- страхування 

життя; 

- страхування 

від нещасних 

випадків; 

- медичне 

страхування. 

Страхування 

відповідальності: 

- страхування 

цивільної 

відповідальності; 

- страхування 

заборгованості.  

за родом небезпеки страхових ризиків, за статусом страхувальника, за статусом страховика.  

Розглянемо класифікацію страхування за об‘єктами, оскільки вона є найбільш поширеною та 

узагальненою (рис 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Класифікація страхування за об‘єктами 

Страховий ринок є частиною фінансового ринку, об‘єктом купівлі-продажу якого є страховий 

захист, формується попит та пропозиція на нього. 

Динаміка кількості страхових компаній (СК) в Україні у 2010-2015 роках наведена в табл.1. 

Таблиця 1 Кількість страхових компаній в Україні 

Кількість страхових компаній 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 І кв. 2015 

Загальна кількість 456 442 414 407 382 385 

в т. ч. СК ―non-Life‖ 389 378 352 345 325 330 

в т. ч. СК ―Life‖ 67 64 62 62 57 55 

Узагальнено автором за джерелом: [6]. 

 

Статистика свідчить, що кількість страхових компаній починаючи з 2011 року, має тенденцію до 

зниження, але найбільший пік скорочення припадає на 2013-2014 роки. Таке зменшення можна 

пояснити, економічною та політичною кризою в країні, зменшенням доходів юридичних та фізичних 

осіб, та, відповідно, зниженням попиту на послуги страхових компаній, банкрутством банків, та, 

відповідно, пов‘язаних з ними страхових компаній, а також політичними причинами, що відбулися в 

Україні (втрата Криму, бойові дії на Сході України). 

Так, станом на 31.03.2015 загальна кількість страхових компаній становила 385, у тому числі СК 

"life" (страхові компанії, що здійснюють страхування життя) – 55 компаній, СК "non-life"(страхові 

компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя) – 330 компаній.  

У відповідному періоді попереднього року (станом на 31.03.2014) кількість компаній була 

більшою – 404 компанії, у тому числі СК "life" – 61 компанія, СК "non-life" – 343 компанії) [6].  

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських 

фінансових ринків.  

Характерною особливістю вітчизняного ринку страхових послуг є те, що 85 % займають СК 

―non-Life‖, а частка страхування життя становить лише 15%.  

Також в країні існують загальні проблеми, що гальмують розвиток страхового ринку в країні, 

зокрема це: 

1) нерозвинутість інфраструктури страхового ринку; 

2) відсутність широкомасштабного роз‘яснення з питань страхування серед населення країни; 

3) недосконалість законодавства у сфері страхування; 

4) відсутність загальної стратегії подальшого розвитку; 

5) низький рівень надання страхових послуг з боку страховиків; 

6) низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній [4]; 

7) зростання різних видів шахрайства та тіньових економічних операцій у сфері страхування; 

8) низький рівень довіри населення до страхових компаній [5, с. 88], тощо.  

Для удосконалення та подальшого ефективного розвитку страхового ринку в Україні необхідно 

ввести в дію ряд заходів:  
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1) підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх фінансову стійкість, плато- і 

конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість [2, с. 313];  

2) забезпечити прозорість страхового ринку в країні, шляхом достовірної та регулярної фінансової 

звітності;  

3) сприяти удосконаленню інфраструктури страхового ринку;  

4) сприяти розвитку страхового посередництва;  

5) забезпечити перекваліфікацію працівників;  

6) привести законодавство України із страхування до норм країн ЄС з метою гармонічної співпраці 

вітчизняного страхового ринку із світовим [3]; 

7) підвищити прозорість учасників страхового ринку. 

Страховий ринок України на даний час знаходиться на етапі розвитку, але він не став фактором, 

що має можливість забезпечити економічну стабільність в країні. З кожним днем значення страхування 

в Україні стає більш важливим сегментом ринкових економічних відносин. 

На страховий ринок на сучасному етапі розвитку значний вплив має політичний фактор, а також 

ряд інших чинників, які вище перераховані. Через вплив зазаначених факторів ринок переживає не 

найкращі часи. Однак, динамічний розвиток страхового ринку в країні є запорукою соціальних гарантій 

в суспільстві, забезпечення добробуту, економічної безпеки, стабільності та рівня життя населення. 

Отже, потрібне подальше вивчення та дослідження даної теми, а також пошук нових способів вирішення 

проблем. 
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EXTERNAL STATE DEBTS AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL SECURITY 

 

Theses are devoted to problem of state debts growing and their impact on financial stability, and 

explains the channels through which the two are interlinked. 

The current stock of debt is often a consequence of past monetary and fiscal policies. It is not under the 

control of debt managers or part of their responsibilities but rather an important input to their mandate. [4] 

The existence of state debts is objectively conditioned phenomenon for countries with market 

economies. If state tries to enhance the business activities and try to raise additional capital, it will lead to 

arising of state debts And major case of their growth - the inability to use the raised financial resources 

effectively. [3] 

The debt problem is not only important for the state as a whole, but also for ordinary citizens, because as 

long as the government does not pay the national debt, it will not be able to put more money into the social 

sphere: in education, in health care, in social protection and support etc.  

State debt is a mechanist to cover the budget deficit. State debt consists of the debt of the central 

government, regional and local authorities, as well as all the debts of state corporations. The allowed amount 

state debts is regulated by law in the most of countries. [2] 

Gross external debt includes all total debts on all existing obligations that have to be paid by the 

debtorsresidents of national economy to non-residents. In other words, it is the total debt of the country on 

foreign loans and unpaid interest on them. [4] 

http://rada.gov.ua/
http://nfp.gov.ua/
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Existing of external or foreign debt became normal international practice. Large-scale borrowing can 

lead the country to dependence on creditors and even to default. [3] 

Good public debt management can help reduce borrowing cost in many ways. A welldesigned and 

implemented borrowing program can give confidence to investors and thus reduce the lending spread. [4] 

Next methods of state debts management offered by modern economic theory at the following: 

1) Conversion is a change in the yield loans. It is carried out in case of unfavorable changes at financial 

market or worsening of the financial situation in the state; 

2) Consolidation is the transfer of previously issued bonds into new prolonged bonds; 

3) Unification of loans is accumulation of several loans into one. Unification can be done either 

separately or together with the consolidation; 

4) Exchange the bonds of previous loans on new bonds with regression to reduce the state debt means 

that state partially failures of it‘s debts; 

5) Deferral of repayment - is the postponement of the debts paymants; 

6) Restructuring - is the application of all or some mentioned above methods; 

7) Cancellation of debt means the total failure of the state from its debts and default. [2] 

As we can see, external debts increased from 2011 to 2015 more than twice (Fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1 - Dynamics of total debt of Ukraine, th. USD [1] 

 

Dynamics of GDP and Gross external debt of Ukraine is given at Fig. 2.  

Gross external debt (GED) was equal to 25, 56% GDP in 2011, and in 2015 it increased to 39, 06 % 

GDP. But problem is not only GED growing by itself, but accompanying it GDP decreasing. In such situation 

Ukraine and other countries, which are strongly dependent from American dollar and euro, have to be careful 

with external debts to keep economic safety. 

Total debt less than 60% GDP used to consider as economically secure for state.  

External debts have double impact on financial security of the state. From one side, if state receives 

resources in amount less than required or later than required, it may cause to breaking of budget programs, 

decline of payment balance etc. From other side, amount of external debts is a risk factor for national economy 

and it‘s unreasonable increasing is dangerous. [3] 

But burden of external debts on State budget in Ukraine always have been high, as budget and tax 

systems are ineffective and big part of economy is in the shade. So external debts are served only by resouces, 

which pass through taxation. 

One of the main tasks of the Ukrainian economy at present is to reduce indebtedness and improve the 

system of internal and external debt management. 



108 

 
Fig. 2 Dynamics of GDP and Gross external debt of Ukraine, th. USD [1] 

Debt management policy should be focused on the following issues: 

1) To form the debt strategy aimed at ensuring the stability and validity of state debts; 

2) To achieve a balanced debt structure; 

3) To save potential refinancing of debt when the opportunistic markets; 

4) Performance targets over the cost of debt service and an acceptable level of risk; 

5) Keep the level of debts in the economically reasonable level. [2] 

Understanding the risks and the channels of their transmission to financial stability is an essential 

element of formulating appropriate policies for strengthening domestic and international financial stability. 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті аналізується Податковий кодекс України та проект Закону України «Про створення 

конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні», визначаються 

його основні позитивні та негативні сторони, а також аргументується необхідність подальшої роботи з 

його вдосконалення.  

 Сьогодні в Україні діє податкове законодавство, яке по своїй структурі відповідає податковому 

законодавству країнам Європейського Союзу. Проте, на відміну від розвинених європейських країн, 

податкова система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави та не 

сприяє зростанню фінансово-економічної активності суб‘єктів господарювання. 

Тому проведення податкової реформи має бути комплексним та включати фундаментальні зміни 

в правилах та структурі оподаткування, аби знайти правильний баланс між інтересами держави та 

бізнесу. 

 Вагомий внесок у дослідження питань теорії та практики функціонування податкової системи, 

вирішення проблеми розробки та реалізації політики оподаткування зробили А.І. Крисоватий, Н.М. 

Костіна, Л.П. Максимова, В.Л. Смагін, А.М. Соколовська, Г.М. Фадєєвата ін. [2].  

http://index.minfin.com.ua/index/infl/
http://www.un.org/esa/ffd/events/2008debtworkshop/papers/Balino-Sundararajan-paper.pdf
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Однак наявність невирішених проблем у сфері оподаткування, зокрема, завищення ролі 

фіскальної функції податків, неефективність деяких із них та неврегульованість питання надання пільг 

зумовлює необхідність дослідження проблемних питань у функціонуванні податкової системи нашої 

держави. 

 Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже саме податки є тим 

джерелом надходження коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити процвітаючу та 

стабільну країну [3].  

Вже п‘ять років як діє Податковий кодекс України в якому чітко визначені загальнодержавні 

податки та збори, але проблемні питання, які виникають у функціонуванні всієї податкової системи 

залежать від надання пільг певним суб‘єктам господарювання. Тому у проекті Закону України «Про 

створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» 

пропонуються такі зміни: (табл.1) 

При цьому змін у місцевому оподаткуванні  не передбачено, тобто як і раніше до місцевих 

податків належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів - збір за місця для 

паркування транспортних засобів, туристичний збір. Податок на майно складається з податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. 

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз загальнодержавних податків та зборів [4,5,6] 

Чинна система Майбутня система 

Податок на прибуток підприємств 

Податок на доходи фізичних осіб 

Податок на додану вартість 

Акцизний податок 

Екологічний податок 

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України 

Плата за користування надрами 

Плата за землю 

Плата за землю (фізичні особи) 

Фіксований сільськогосподарський податок 

Державне мито 

Рентна плата 

Податок на прибуток 

підприємств 

Податок на доходи фізичних 

осіб 

Податок на додану вартість 

Акцизний податок 

Екологічний податок 

Рентна плата 

Мито 
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Але податкова реформа передбачає однакові ставки за основними податками.(рис.1) [4] 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Ставки податків після податкової реформи. 

Якщо, порівняти чинну та майбутню систему оподаткування, можна побачити як позитивні, так і 

негативні для суб‘єктів господарювання сторони після реформування податкової системи України. Так, 

наприклад, податок на прибуток буде мати таку порівняльну характеристику (табл..2) 

Крім того, непрямі податки дають можливість державі здійснювати контроль над споживанням 

тих чи інших товарів і послуг, наприклад - скорочувати споживання товарів, шкідливих для здоров‘я і 

моральності населення. Водночас, за допомогою непрямих податків держава має змогу впливати на 

розвиток конкретних напрямів виробництва та послуг. 

Податкова реформа має бути комплексною та включати фундаментальні зміни в правилах та 

структурі оподаткування з тим, аби знайти правильний баланс між інтересами держави та бізнесу. Крім 

цього, має забезпечити нейтральність для всіх галузей та уникати спеціальних податкових привілеїв або 

пільг, а також спеціальних вузькогалузевих податкових режимів.  

 

Податок на прибуток 

20% 

ПДВ 

20% 

ПДФО 

20% 

ЄСВ 

20% 

Податкова реформа 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dohodi-fizichnih-/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/rentna-plata-/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/rentna-plata-/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/rentna-plata-/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/plata-za-koristuvannya-nadr/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/plata-za-zemlyu/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/plata-za-zemlyu--fizichni-oso/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/fiksovaniy-silskogospod/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/mito/
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/rentni-plat/
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Таблиця 2 - Порівняльна характеристика податку на прибуток 

Чинна система Нова система 

1. Ставка: 

а) 0% для компаній з оборотом менше 

3 млн. грн.. на рік 

б) 18% для решти компаній 

1. Ставка: 

20%  (на 2п.п. вище від чинної) 

 

2. База: 

Розрахована на основі ПСБО, або 

МСФЗ (для публічних компаній, або за 

вибором) 

2. База: 

Розрахована на основі ПСБО, або МСФЗ (для публічних 

компаній, або за вибором) 

 3. Інвестиційний податковий кредит: можливість 

спрямування частини нарахованої суми податку на 

прибуток на інвестиції в нове обладнання, нове 

виробництво, нові технології 

3. Кількість платників: 523,6 тис. 4. Кількість платників: 685,3 тис. (за рахунок переходу 

платників єдиного податку на загальну систему) 

 

Система оподаткування має включати лише мінімально необхідні податки, ставки. 

 Правила оподаткування повинні бути чіткими для розуміння та не мати подвійного трактування.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В процессе настоящего исследования было выявлено несколько основных тенденций развития 

ипотечного кредитования в России. На основании представленных в аналитической части результатов 

исследования, а также, указанных там проблем ипотечного кредитования, представим ряд направлений 

развития этой части банковского дела.  

Общая тенденция 2014-2015 годов позволила наблюдать множественные изменения на ипотечном 

рынке России. Изменения были вызваны не только рыночными факторами, но и в большей степени 

политическими потрясениями, последовавшими за кризисом международных экономических отношений 

России и других стран мира. Введение экономических санкций повлияло, прежде всего, на устойчивость 

национальной валюты. Удешевление рубля привело к возникновению паники на финансовом рынке, 

быстром изменении темпов инфляции и росту ставок по всем видам кредитов.  

Как рассматривалось выше, Правительство РФ осуществило разработку плана антикризисного 

управления на финансовом и кредитном рынках. Мероприятия по выходу из кризиса в целом не 

отразились коренным образом на всей банковской сфере. Однако, стоит заметить, что многие из 

направлений совершенствования ипотечного кредитования, реализуемые органами исполнительной 

власти и ответственным федеральным агентом в последние 2 года, позволили максимально мягко 

осуществить переход к антикризисным мерам.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2009/88.pdf
http://dtkt.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/


111 

Особая позиция федеральных властей в области широты поддержки заемщиков, оказавшихся в 

сложной социальной ситуации, после рыночного коллапса, вследствие изменения уровня жизни и не 

способности покрывать долги по ипотечному кредитованию, все же носит несколько избирательный 

характер.  

В целях комплексного представления о существующих направлениях совершенствования 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, представим их в виде логической 

модели.  

Представленная в общем виде стратегия совершенствования ипотечного кредитования, 

демонстрирует  связь всеми ведущими участниками ипотечного рынка. Разделяя на три направления: 

нормативное, рыночное и локальное, заметим: все части регулятивной системы взаимосвязаны. Однако, 

ведущую роль в развитии ипотечного кредитования играет совершенствование нормативно-правовой 

базы.  

После принятия эффективных и актуальных поправок в существующее законодательство, могут 

быть подключены рыночные регуляторы. При этом каждый из участников ипотечного рынка 

осуществляет свои функции. Целесообразно различать регулятивные функции финансовых институтов 

федерального уровня (Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, уполномоченное агентство – 

ОАО «АИЖК»), контролирующие и координирующие изменения ведущих макро индикаторов (учетной 

ставки, ставки рефинансирования, уровня инфляции и т.п.). Ещѐ одной функцией федеральных 

финансовых институтов является эмиссия ипотечных ценных бумаг.  

Также к рыночным регуляторам можно отнести органы региональной и муниципальной власти, 

способные разрабатывать собственные целевые программы и проекты поддержки ипотечного 

кредитования. Согласно этому подходу (принятому в европейских странах), региональная власть 

является активным участником рыночного пространства, поскольку способна субсидировать часть 

ипотечных кредитов, для граждан, имеющих повышенный спрос, но не обладающих необходимым 

уровнем платежеспособности. Вмешиваясь в процесс ценообразования на ипотечном рынке, путем 

предоставления субсидированных кредитов, органы власти создают стимул для совершенствования 

коммерческих предложений банков.  

Не стоит забывать и о самих банках, в ведении которых разработка и предложение на рынок новых 

ипотечных продуктов, а также создание эффективных сетей партнерских связей.  Здесь особое место 

занимают связи банков с аккредитованными и потенциальными партнерами, а также условия 

заключения партнерских соглашений. Тут важен контакт с застройщиками, страховщиками, риелторами 

и оценщиками.   

Согласно второму подходу к классификации направлений совершенствования ипотечного рынка, 

традиционному для российской научной школы, существует два ведущих вектора: государственное и 

рыночное регулирование.  

Опишем каждое из них подробно, с учетом последних изменений 2014 – начала 2015 года. Выделим 

основные тенденции, тренды, а также предложим некоторые собственные направления повышения 

эффективности российского ипотечного рынка.  

В части государственного регулирования:  

1. В настоящий момент уже принят ряд поправок в федеральные нормативные акты.  

1.1. В конце 2013 года принят ряд федеральных законов:  №379-ФЗ и №367-ФЗ, вступивших в 

силу с 1 июля 2014 года. Основная цель данных законопроектов – расширение возможностей выпуска 

ипотечных ценных бумаг.  Помимо указания новых видов банковских счетов, таких как «экроу» и 

«номинальные счета», принят регламент деятельности новых специализированных юридических лиц 

типа СФО и СОПФ.  

СФО – специализированные финансовые общества, основная задача - выпуск облигаций, 

обеспеченных денежными требованиями и/или движимым имуществом (предмет залога). Таким 

образом, СФО – являются эмитентами ипотечных ценных бумаг.  

СОПФ – специализированные общества проектного финансирования, особый вид хозяйственного 

общества,  основной деятельность которых является долгосрочное финансирование капитальных 

инвестиционных проектов, путем приобретения денежных требований, обеспеченных имуществом, а 

также эмиссия ипотечных облигаций.  

1.2. В принятых новых федеральных законах, регулирующих ипотечное кредитование, 

отменен ряд обязательных требований к ипотечным агентам, а также разрешено регистрировать их в 

форме Обществ с ограниченной ответственностью. Расширен перечень разрешенных для них видов 

деятельности в области страхования сделок.  

2. Необходимо внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее ипотечное 

кредитование в РФ. Такими изменениями могут стать:  
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2.1. Полный запрет на возможность заключения договоров о валютной ипотеке. В период 

кризиса курса национальной российской валюты, разразившегося во второй половине 2014 года, стало 

понятно: главными не плательщиками ипотечных кредитов стали кредиторы валютных ипотек. Такой 

вид займа, по мнению Президента РФ, не эффективен и даже опасен для граждан РФ. Он подвержен 

максимальному количеству рисков и не способствует усилению российской банковской системы. 

Согласно данным, представленным на сайте Государственной Думы, готовится  законопроект о запрете 

такого вида жилищного ипотечного кредитования и обязательном кредитовании российских граждан в 

национальной валюте.  

2.2. Возможность установления регулированной учетной ставки кредита. В настоящий 

момент законодатель не ограничивает коридор возможного уровня процента по кредиту. Подобная мера 

может быть реализована путем привязки максимальной процентной ставки в государственных и 

коммерческих банках к уровню инфляции в стране на плановый период. Например, не выше, чем в 2 

раза от планируемого уровня инфляционных ожиданий (источником может стать прогноз 

Минэкономразвития о «социально-экономическом развитии страны»). Этот метод позволит банкам в 

жестких конкурентных условиях разрабатывать максимально эффективные банковские продукты 

ипотечного кредитования. В свою очередь подобное ограничение банковского сектора даст возможность 

потребителю ипотечных кредитов ориентироваться в коридоре ценообразования данной банковской 

услуги.  

2.3. Обязательным к исполнению банками должна стать мера указания в договоре ипотечного 

кредитования максимальной суммы к возврату, с учетом всех сопутствующих банковских услуг. В 

настоящий момент, согласно закону «О потребительском кредите (займе)», полная стоимость кредита на 

первой странице договора. Однако, законодатель при внесении данной меры не указал, какие именно 

пункты расчета должны быть суммированы. Банки получают возможность самостоятельно определять 

методику расчета. В таком случае, некоторые кредитные институты не указывают, например, на 

стоимость банковской страховки, или услуги по банковскому  обслуживанию кредита. В результате 

необходимо доработать текст действующего закона.  

3. Информационная поддержка возможностей использования механизма ипотечного жилищного 

кредитования для населения со стороны государства.  

Эта мера достаточно важна, поскольку позволяет повысить уровень доверия населения к 

использованию данного механизма в процессе улучшения жилищных условий. Уровень недоверия 

населения к ипотеке в 2015 году по оценке экспертов журнала «Эксперт РА» составляет более 47%. 

Повышение прозрачности и доступности информационного пространства – это задача, выполнимая в РФ 

только с участием государственной поддержки.  

В целях реализации данной задачи необходимо:  

 создать электронный информационный ресурс, содержащий информацию о банках, ипотечный 

калькулятор, экспертные мнения о решении спорных вопросов, а также советы и инструкции, 

контактную информацию консультационного центра для потенциальных и реальных заѐмщиков; 

 увеличить количество репортажей в СМИ о состоянии и развитии ипотечного кредитования;  

 распространить в коммерческих банках информацию о существующих программах 

государственной поддержки ипотечного рынка.  

4. Формирование эффективных целевых программ государственной поддержки ипотечного 

кредитования.  

4.1. В формате существующей системы целевых программ  необходимо провести анализ мер 

поддержки и оценить необходимость их продолжения в условиях ипотечного кризиса 2015. Подвергнуть 

анализу необходимо в первую очередь такие проекты, как:  

 выплаты по материнскому капиталу;  

 программа «Арендное жильѐ»; 

 программа «Стимул»; 

 программа «Жильѐ для российской семьи»; 

 программа «Военная ипотека» и др.  

4.2. Особое значение принимает интеграция федеральных, региональных и муниципальных 

целевых проектов. Необходимо стимулировать разработку целевых программ поддержки в регионах. А 

также предложить максимально обширную социальную ориентацию и разнообразие в проектах 

региональной поддержки. Например, совместно с Министерством труда изучить рынок труда и 

определить потребность в редких профессиях на местах, с предложением для специалистов этих 

профессий рабочих мест и гарантированных улучшенных условий ипотечного кредита.  

К рыночным регуляторам ипотечного рынка следует отнести:  

1. Разработку новой рыночной стратегии развития ОАО «АИЖК».  
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Основной целью данной стратегии в современных рыночных условиях должны стать: развитие 

рынка ипотечных ценных бумаг, рефинансирование ипотечных долгов и выкуп их у коммерческих 

банков, содействие развитию ФЖС (фонда жилищного страхования), рефинансирование кредитов по 

социальной ставке 12% у населения, рефинансирование оставшихся валютных ипотек, выкуп в 

государственную и муниципальную собственность объектов залога по просроченным кредитам.  

2. Антикризисные меры по поддержке ипотечных заемщиков, принятые Правительством РФ в 2015 

году:  

 ЦБ для целей конвертации валютной ипотеки предложил специальный курс (официальный курс 

национальной валюты на 1 октября 2014 года). Однако это не обязательная мера. После конвертации 

валютных ипотек также предложено установить новые ставки кредита,  соизмеримые с рублевыми 

ипотечными банковскими продуктами; 

 для участников программы «Жильѐ для российской семьи» провести рефинансирование 

кредитов в рамках социального стандарта по льготной процентной ставке для физических лиц в размере 

12%. 

 продолжить снижение ключевой ставки до уровня 10% в периоде до 2018 года. 

3. Для целей развития ипотечного жилищного кредитования необходимо также осуществить 

разработку мер по инфраструктурной и отраслевой поддержке строительного бизнеса.  

Государство, безусловно, принимает ряд мер по стимулированию рыночной активности реальных 

застройщиков. Однако необходимо принять ряд решений в области:  

 субсидирование застройщиков при условии строительства социального жилья; 

 обязательное страхование участников долевого строительства; 

 разработки специальных кредитных продуктов для реальных застройщиков; 

 совершенствование системы оценки коммерческой стоимости построенного жилья. 

Описанная система регулирования подразделяет направления совершенствования ипотечного 

жилищного кредитования на рыночные и государственные. В большей степени такой подход описывает 

тенденции рынка с позиции макроэкономического анализа.  

Однако улучшение состояния ипотечного рынка невозможно без участия реальных организаторов 

ипотечного кредитования, т.е. коммерческих банков. В настоящий момент, каждый из банковских 

продуктов, разрабатываемых в контексте принятой корпоративной стратегии развития банковских 

услуг, способен повлиять на рынок всего ипотечного кредитования.  

Особенностями банковской деятельности по развитию ипотеки, являются: региональная адаптация 

проектов ипотечных банковских продуктов; пересмотр методик ценообразования рублевых кредитов; 

широкое применение программ рефинансирования; автоматизация процесса расчетов суммы кредита, 

простота и доступность для клиента; совершенствование работы с ипотечными агентами и многое 

другое. 
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ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Однією із найважливіших проблем, які стоять перед підприємством, незалежно від його форми 

власності, є проблематика формування фінансових ресурсів щодо його функціонування. Перед 

керівництвом постає  низка завдань, першочерговими з яких є побудова оптимальної структури джерел 

фінансування діяльності підприємства. Для цього необхідно детально вивчити ефективність управління 

джерелами фінансування, зокрема особливу увагу звернути на пошук шляхів збільшення власного 

капіталу та залучення позикового капіталу. Дана проблематика набуває надзвичайної актуальності в 



114 

період посткризового стану вітчизняної економіки. Тому для забезпечення ефективної діяльності 

підприємства, вважаємо за доцільне проаналізувати способи та джерела формування фінансового 

капіталу з метою пошуку способів вдосконалення та оптимізації його структури.  

Зауважимо, що за умов ринкової економіки та високого рівня конкуренції, кожне підприємство 

прагне зберігати фінансову стабільність, що є важливою передумовою успішного господарювання. Вона 

досягається налагодженням ритмічної і ефективної роботи підприємств, вмілого управління 

виробничими ресурсами і джерелами їх формування. Цьому сприяє розробка економічно обґрунтованих 

бізнес-планів і нормативів, ресурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення та 

ефективне використання власного і залученого капіталу, досягнення належної оптимальності 

управлінських рішень, всебічний аналіз і об'єктивне оцінювання фінансового стану за даними розвитку 

обліково-аналітичного процесу, застосування конкретних заходів для стабілізації фінансово-

господарської діяльності тощо.  

Фінансування господарської діяльності підприємства здійснюється насамперед за допомогою 

власного капіталу, проте, ефективна фінансова діяльність неможлива без постійного залучення 

позикових коштів. Вони надають змогу суттєво розширити обсяг господарської діяльності підприємства, 

забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових 

фінансових фондів та підвищити ринкову вартість підприємства. Таким чином, застосування 

комбінованих джерел фінансування підвищує результативність діяльності підприємства. Групування 

основних джерел фінансування діяльності підприємства проведено нами у схематичному вигляді (рис. 

1.).  

 
Рис.1. Джерела фінансування діяльності підприємства  

Необхідно наголосити, що важливого значення набуває вибір оптимальної структури фінансових 

джерел діяльності підприємства. Структура джерел фінансування діяльності підприємства залежить від 

багатьох факторів, до яких можна віднести: вид оподаткування доходів підприємства; темпи зростання 

реалізації товарної продукції та їх стабільність; структура активів підприємства; стан ринку капіталу; 

відсоткова політики комерційних банків; рівень управління фінансовими ресурсами підприємства тощо.  

Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел фінансування. 

Необхідно врахувати, що фінансування за рахунок власного капіталу не призводить до виникнення 

зобов‘язань, а фінансування за рахунок позичкового капіталу утворює фінансові зобов‘язання 

підприємства. Водночас, треба мати на увазі, що за всі зовнішні фінансові ресурси підприємства 

необхідно сплачувати відсотки.  

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування фінансових ресурсів 

господарюючих суб‘єктів необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й організаційно-правового 

статусу використовували не тільки власні фінансові ресурси, a й кошти, які пропонує фінансовий ринок. 

На нашу думку, найсприятливішим для ефективної діяльності підприємства є формування комплексного 

підходу до вибору джерел фінансування господарської діяльності на засадах їх диверсифікації та 

оптимізації.  
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КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА МІСЦЕВИХ 

ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Зміни бюджетної політики та бюджетного законодавства, які відбуваються за умов 

реформування місцевого самоврядування й децентралізації бюджетної системи України посилюють 

місце та роль контролю за дотриманням бюджетного законодавства, змінюють його форми, методи, 

систему. Тому в теперішній час постало завдання підвищити ефективність контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства в місцевих фінансових органах та органах місцевого самоврядування. 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, як і контроль на підприємстві, є видом 

управлінської діяльності, що забезпечує керівництву місцевих фінансових органів та органів місцевого 

самоврядування підтвердження щодо вірності його управлінських рішень, а також щодо здійснених ним 

поточних коректив. 

Необхідність контролю зумовлюється: 

- змінами  в бюджетній політиці та в бюджетному законодавстві й необхідністю реагування на ці 

зміни; 

- вадами в організаційній роботі, що гальмує соціально-економічний розвиток відповідної 

місцевості через недоотримання надходжень до місцевого бюджету та неефективне, непрозоре 

витрачання бюджетних коштів; 

-  неможливість достовірно визначити планові та прогнозні показники доходної і видаткової 

частин місцевого бюджету з абсолютною точністю; 

- необхідністю проведення ефективної бюджетної політики на місцевому рівні. Оцінюючи рівень 

виконання бюджету, керівництво має можливість визначити, де воно добилось успіху, а де потерпіло 

невдачу. Аналогічно,  оцінюючи ефективність використання коштів бюджету, керівництво має 

можливість визначити наявність ефекту від використання бюджетних коштів і прийняти відповідні 

заходи; 

- необхідністю запобігання кризовим ситуаціям. Криза, якими б причинами – зовнішніми чи 

внутрішніми – вона не народжувалася, явище небажане. Її насування виявляється контролем, який і дає 

змогу прийняти запобіжні заходи. 

Під контролем за дотриманням бюджетного законодавства місцевих фінансових органів та 

органів місцевого самоврядування розуміється проведення внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту. Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення 

дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів 

відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її 

підвідомчих установ. Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній 

установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, 

неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших 

недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення 

внутрішнього контролю.  

На сьогоднішній день посилюється роль внутрішнього аудиту бюджетних установ, спрямованого 

на надання керівникові об‘єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо ефективності 

функціонування внутрішнього контролю, ефективності планування і виконання бюджетних програм, 

якості надання послуг, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і 

бюджетної звітності.  

Основним суттєвим недоліком контролю за дотриманням бюджетного законодавства в місцевих 

фінансових органах та органах місцевого самоврядування є дублювання видів, функцій, форм, об‘єктів 

контролю з іншими учасниками бюджетного процесу (органами Казначейства, органами Державної 

фінансової інспекції, органами Державної фіскальної служби України і т.д.). Дане положення є 

правильним, оскільки контроль має супроводжувати процес руху бюджетних коштів, проте, з іншого 

боку, такий контроль є неефективним і економічно невигідним через значні витрати робочого часу та 

людських ресурсів. 

Зарубіжний досвід розвинених світу свідчить про застосування у бюджетному процесі практики 

управління бюджетами, запозиченої з приватного бізнесу – розрахунку показників продуктивності праці 
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на одного робітника. Суть даної методики полягає в тому, щоб виміряти обсяг бюджетних витрат на 

одного працюючого і співставити цей обсяг з продуктивністю його роботи. Для того, щоб виміряти 

продуктивність праці, необхідно визначити обсяг вигід (ефектів), отриманих в результаті виконання 

поставлених завдань місцевим фінансовим органом та органом місцевого самоврядування  і порівняти 

цей показник з кількістю працюючих. Як правило, в бюджетних установах продуктивність праці не 

виправдовує обсяги витрат на одного працюючого. Таким чином, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування мають сприяти усуненню дублювання контрольних функцій органів 

фінансової системи за дотриманням бюджетного законодавства, з тим щоб контроль залишався 

ефективним і прозорим. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ КРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

На сучасному етапі господарювання державний борг розглядають як об‘єктивно існуюче 

джерело покриття бюджетного дефіциту. Державні боргові зобов‘язаннятрадиційно використовуються 

урядами багатьох країн для фінансування дефіциту бюджету, забезпечення довгостроковими 

матеріальними ресурсами великих інвестиційних проектів національного масштабу, а також для 

створення на внутрішньому фінансовому ринку орієнтира – боргових цінних паперів з максимальним 

рівнем надійності. 

Враховуючи важливість державних боргових зобов‘язань, проблеми, пов‘язані з управлінням 

державним боргом, є актуальними для більшості держав. Вивчення питань управління державним 

боргом приваблює увагу учених-економістів в усьому світі через значні обсяги державної 

заборгованості і високий рівень витрат на її погашення та обслуговування як в абсолютному, так і у 

відносному вираженні, якими характеризується боргова ситуація багатьох держав. 

Дослідження проблем управління державним боргом розглядається у багатьох наукових працях 

зарубіжних і вітчизняних науковців. Становлення теоретичних основ державного боргу, його вплив на 

економіку пов‘язані з працями класиків економічної теорії: Дж. Кейнса, М.К. Маркса, Д. Міля, Д. 

Рікардо, Ж. Сеєма, А. Сміта. Значний науковий та практичний інтерес в частині вивчення проблем 

управління державним боргом являють собою роботи сучасних учених:Г. В. Кучер, Л. М. 

Під‘яблонської, А. З. Селезньова. 

З огляду на характерні тенденції в сфері боргової політики країн світу, не завжди досконала 

система управління зовнішнім боргом здатна забезпечити ризики в сфері боргової політики. Виникнення 

кризових явищ може бути наслідком не стільки боргової політики, скільки неправильного управління 

складових економічної політики - бюджетно-податкової, грошово- кредитної та валютної політик. З 

виникненням диспропорцій в одній з названих складових розпочнеться так званий «ефект доміно» 

інших -  в сфері управління зовнішнім боргом, зокрема. 

Тенденція до зростання державного боргу України (табл.1) простежується упродовж вже 

декількох останніх років, її визначають високі валютні ризики зовнішньої заборгованості, нестабільна 

ситуація з рефінансуванням боргів попередніх років, а також тиск боргових виплат на державні фінанси.  

           Впродовж 2014 року обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс з 584,4 млрд грн 

(40,2 % ВВП) у 2013 році до 1100,8 млрд грн (70,7 % ВВП) у 2014 році, перетнувши граничний рівень 

індикатора боргової безпеки держави в 60 % ВВП. а державного боргу – з 480,2 млрд грн (33,0 % ВВП) 

до 947,0 млрд грн (60,8 % ВВП) відповідно. 

          Впродовж 2014 року обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс з 584,4 млрд грн 

(40,2 % ВВП) у 2013 році до 1100,8 млрд грн (70,7 % ВВП) у 2014 році, перетнувши граничний рівень 

індикатора боргової безпеки держави в 60 % ВВП. а державного боргу – з 480,2 млрд грн (33,0 % ВВП) 

до 947,0 млрд грн (60,8 % ВВП) відповідно. 
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80


117 

Таблиця 1 Динаміка загальної суми державного боргу та гарантованого державою за період 2011-2014, 

(млрд. грн.) 

№ Показник 2011 2012 2013 2014 
Т емп зростання, % 

2012 2013 2014 

1 Загальна сума державного та гарантованого державою боргу 473,12 515,51 584,37 1087,9 8,96 13,36 86,17 

2 Державний борг 357,27 399,22 480,22 911,23 11,74 20,29 89,75 

2.2. внутрішній борг 161,47 190,3 256,96 436,9 17,85 35,03 70,03 

2.2. зовнішній борг 195,81 208,92 223,26 474,35 6,70 6,86 112,47 

3 Гарантований державою борг 115,85 116,29 104,15 176,72 0,38 10,44 69,68 

3.1. Гарантований державою внутрішній борг 12,24 16,21 27,13 39,5 32,43 67,37 45,60 

3.2. Гарантований державою зовнішній борг 103,61 100,08 77,02 146,22 -3,41 -23,04 89,85 

 

          Необхідно зауважити, що український державний борг є «дорогим» в обслуговуванні. 

Необхідність фінансування бюджетного дефіциту при відсутності доступу до дешевих фінансових 

ресурсів на фінансових ринках, змушувала брати кредити під високі відсотки. Тому протягом 2013-2014 

років відбулось значне зростання вартості обслуговування державного боргу (рис. 2). Якщо відношення 

платежів з обслуговування державного боргу до обсягу доходів державного бюджету в 2013 році 

складало 9,3 %, то в 2014 році ця величина збільшилась до 13,4 % (відношення вартості обслуговування 

державного боргу до обсягу видатків державного бюджету склало в 2014 році 11,2 %). Необхідність 

збільшення видатків на обслуговування державного боргу з 31,7 млрд грн в 2013 році до 48,0 млрд грн у 

2014 році суттєво зменшила можливості фінансування інших статей та ефективність видаткової частини 

державного бюджету загалом. 

Впродовж 2014 року в Україні відбулось стрімке зменшення обсягу міжнародних валютних 

резервів до 7,5 млрд дол. США на кінець року. А подальше скорочення золотовалютних резервів до 

рівня 5,6 млрд дол. США станом на 01.03.2015 є анти-рекордом з червня 2003 р., в той час як 

мінімальний норматив золотовалютних резервів (покриття обсягу імпорту протягом трьох місяців) має 

становити близько 23 млрд дол. США. 

Така ситуація знижувала можливості для погашення зовнішнього боргу 

і зумовлювала погіршенням оцінок кредитного рейтингу України 

Отже, для удосконалення управління державним боргом в Україні необхідно: 

1. В переговорах щодо реструктуризації не концентруватись лише на пролонгації боргу і 

зниженні купону. 

2. Запропонувати кредиторам можливість негайного погашення деякої частини боргу, наприклад, 

до 10-15 % його номінальної суми.  

3. Здійснити операцію із зворотного викупу облігацій після проведення реструктуризації. 

4. Посилення взаємодії України з іншими міжнародними фінансовими інститутами та урядами.  

5. Активізація структурних реформ у секторі загальнодержавного управління, спрямованих на 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, переходу від пасивного залучення коштів на 

фінансування дефіциту бюджету до системного управління боргом. 

6. Посилення прозорості державних фінансів за рахунок введення паралельного обліку операцій та 

боргових зобов‘язань установ, дефіциту бюджету за касовим методом та методом нарахувань для 

сектора загальнодержавного управління, законодавчого уточнення сутності видів та обліку 

квазіфіскальних операцій, що здійснюються в цьому секторі. 

7. Вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні шляхом встановлення верхньої 

межі відповідальності Уряду при настанні гарантійного випадку та кількісних обмежень їх обсягу. 

8. Підвищення рівня координації у сфері боргової безпеки між Урядом, Національним банком 

України, Міністерством фінансів України, Державною службою фінансового моніторингу України. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РАЗРОХУНКУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НА РОЗДРІБНИХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

  

До формування доходів роздрібних фармацевтичних підприємств застосовуються методичні 

підходи, наповнюють кожну із чотирьох основних груп, а саме - методи екстраполяції, методи 

експертних оцінок, статистичні методи і методи моделювання. Такі методи достатньо описані у 

методичних довідниках [1-2] і ін.  і тут за сутністю не розглядаються. Особливе місце займають методи 

впорядкування статистичних відомостей, що є функціональними за змістом використання. Їх безліч. 

Застосування методу має на меті виявлення закономірностей розвитку досліджуваного об'єкта або 

процесу на деякій ретроспективній ділянці. І якщо модель побудована правильно й адекватно 

відображає зв'язки й властивості реального об'єкта, то вона може служити засобами для екстраполяції, 

тобто для перенесення деяких висновків про поведінку моделі на об'єкт, що рухається у майбутньому. 

Це в роботі і сприймається як етап формалізації і прогнозуванням поведінки об'єкта на основі 

екстраполяції закономірностей і перенесення тенденцій на об‘єкт дослідження, що виявляються на 

моделі. З іншого боку, безпосередньо клас методів, заснованих на екстраполяції, це не що інше, як 

використання теоретичних або емпіричних моделей для знаходження змінних поза відрізком 

спостереження за даними про залежності між змінними усередині досліджуваного відрізка. Тобто 

застосування екстраполяції завжди припускає використання яких-небудь проміжних моделей, тобто 

моделювання є основою для екстраполяції. Отже, між названими групами методів дослідження є 

внутрішні зв'язки й перетинання, але основою їх використання виступає модель аналізу і синтезу 

досліджуваного процесу явища. Клас фактографічних методів, приміром, поєднує такі підкласи, як 

статистичні методи, методи аналогій, що випереджають методи і т. ін. Для формування доходів 

роздрібних фармацевтичних підприємств така група методів доступна, але наукова їх корисність 

невелика, бо методи аналогій в ній відсутні і не є інформативним. 

Статистичні методи поєднують сукупність методів обробки кількісної інформації про об'єкт 

прогнозування за принципом виявлення математичних закономірностей, що містяться в ній, розвитку, 

математичних взаємозв'язків і характеристик, щоб одержати найпростішу прогнозну модель за 

принципом подоби. На такому принципі ґрунтується безліч методів порівняння, які спрямовані на 

виявлення подібності в закономірностях розвитку різних організаційних і економічних процесів. До 

цього класу відносяться також і широко розповсюджені методи математичних й історичних аналогій, які 

в дослідженні використані в процесі співставлення розвитку роздрібних фармацевтичних підприємств 

на окремих етапах історичного розвитку. Фізично методи математичних аналогій як аналог для об'єкта 

прогнозування використовують об'єкти іншої фізичної природи, які запозичені із суміжної галузі науки 

або галузі техніки, і які мають математичний опис процесу розвитку, що збігається із сутністю об'єкта 

прогнозування. В той же час методи історичних аналогій на відміну від попередніх як аналог 

розглядають процеси однакової фізичної природи, які передували розвитку об'єкта прогнозування в часі. 

Наведене дозволяє розповсюджувати саме статистичні методи для оцінки явищ, що відбуваються в 

роздрібних фармацевтичних підприємствах. 

По суті всі математичні методи повинні бути випереджальними й заглядати в майбутнє. Такі 

випереджальні методи прогнозування засновані на певних принципах спеціальної обробки науково-

технічної інформації, що реалізують у прогнозах її властивість випереджати розвиток науково-

технічного прогресу. До них ставляться методи дослідження динаміки науково-технічної інформації, що 

використовують побудову кількісно-якісних динамічних рядів на базі різних видів науково-технічної 

інформації, аналізу і прогнозування на їхній основі розвитку відповідного об'єкта. Розвиток роздрібних 

фармацевтичних підприємств або заздалегідь відомий, або не відбувається. Якщо віднести методи 

дослідження й оцінки рівня розроблювальної техніки, про спеціальні методи аналізу кількісної і якісної 

науково-технічної інформації для визначення характеристик рівня якості існуючої і проектованої 

техніки, то таке ще більше звужує використання відповідних методів у роздрібному фармацевтичному 

підприємстві. 

Експертні методи, про які говориться повсюдно і вони поступово витісняють всі інші через 

простоту одержання даних про розвиток події, поділяються на два підкласи: прямі і зі зворотним 

зв'язком. Підклас прямих експертних оцінок будується за принципом одержання й обробки незалежної 

узагальненої думки колективу експертів, або одного з них, при відсутності впливів на думку кожного 

експерта думки іншого експерта й думки колективу; підклас експертних оцінок зі зворотним зв'язком 
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втілює принцип зворотнього зв'язку шляхом впливу на оцінку експертної групи, або одного експерта, 

думкою, отриманою раніше від цієї групи або від одного з експертів. Експертні методи в прогнозуванні 

застосовуються переважно в наступних випадках: коли відсутня доволі представницька й достовірна 

статистика, що характеризує об'єкт; коли виявляється велика невизначеність у середовищі 

функціонування об'єкта; при середньо-  і довгостроковому прогнозуванні розвитку об'єктів, що піддані 

значному впливу нових відкриттів і в умовах дефіциту часу або неординарного розвитку екстремальної 

ситуації. Така перевага дозволяє ефективно застосовувати експертні методи і при формуванні доходів 

роздрібних фармацевтичних підприємств для загальної оцінки любого досліджуваного явища чи 

процесу. 

Повноцінне поширення одержують інформаційно-довідкові системи для вирішення проблем 

поточного планування, розподілу ресурсів і управління. Однак схема дослідження зберігається і у 

такому разі.  

Формалізувати досліджуваний процес формування доходів роздрібних фармацевтичних 

підприємств можливо на умові дотримання ряду вимог методичного характеру [3-7]. В їх перелік, окрім 

зрілості економіки і належного матеріального рівня населення, включається негаразди, протиріччя і 

ускладнення, що виникають на стадії виробництва, насичення ринку товарами масового споживання, 

зростання споживчого попиту і поширення науково-технічного прогресу, змін у системі поділу праці і 

реформування штучних умов утримання державою відносно оптимального функціонування ринку 

послуг, переформатації структурної і регіональної збалансованості попиту і пропозиції, а за цим і 

процеси, що тим чи іншим чином сприяють більш-менш інтенсивному формуванню ринку фінансових і 

матеріальних ресурсів, які активізують середовище інтелектуальної праці і т. ін. Таке поєднує окремі 

групи математичних методів опису явища чи процесу, що є традиційними, і факторіальний засіб їх 

відтворення за елементами моделі, що являє собою нейронечітку мережу [8]. Така нейронна мережа є 

багатошаровим персептроном з кількома внутрішніми шарами, а її вхідні, проміжні і вихідні параметри 

незалежно від своєї природи розглядаються як лінгвістичні дані, що задані на своїх універсальних 

множинах і оцінюються за допомогою нечітких термів. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ПОДАТОК ЧИ ЦІЛЬОВИЙ ПЛАТІЖ? 

 

Сильна армія – основа незалежної і суверенної держави. Нинішня ситуація на сході України й 

проблеми фінансування державою військової сфери не можуть залишитися поза увагою дослідників.  

Збільшення фінансування Міністерства оборони України та Збройних Сил України не стало 

вирішенням проблем, які існують у військовому секторі держави, а кошти, які надаються та збираються 

через систему податків і зборів, не використовуються в повному обсязі та за призначенням. На жаль, 

сьогодні забезпеченням військовослужбовців більше переймається населення, аніж держава.  
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Перші згадки про податок для військових цілей держави з‘явилися ще у 1874 році, коли в Іспанії 

протягом Третьої карлістської війни було введено воєнно-податкові марки (поштові марки з надписом 

«Військовий податок»). Їх наклеювали на конверти  додатково до звичайних поштових марок за рахунок 

відправника, а всі кошти, що надходили від їх оплати йшли на озброєння армії. Згодом такий податок 

був введений у Великій Британії та її колоніях, Канаді, Новій Зеландії, Австралії та інших державах [3]. 

З часом кошти для військових потреб почали стягуватися через впровадження військових податків. Так, 

17 серпня 1917 року в Канаді було введено воєнний податок [4].  

В УРСР у часи Другої Світової війни військовий податок був введений з початку 1942 року 

Указом Президії Верховної Ради СРСР замість надбавок до прибуткового та сільськогосподарського 

податків. Його сплачували всі особи, які досягли повноліття. Цей податок не сплачували: 

військослужбовці всіх родів військ; члени сімей військослужбовців; жінки від 55, а чоловіки від 60 і 

старше; пенсіонери. Військовий збір перераховувався в таких розмірах до бюджету, що він перевищував 

усі інші податкові платежі. За роки війни до бюджету було перераховано 721 млн. радянських рублів. 

Скасовано податок було 6 липня 1945 року [5].   

У незалежній Україні військовий податок встановлено вперше. Щоб сформувати 

обороноздатність держави і фінансування армії тимчасово з 3 серпня 2014 р. до 1 січня 2015 р. було 

введено військовий збір, ставка якого складає 1,5% від об‘єкта оподаткування. Але Законом України від 

28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015 р., 

оподаткування військовим збором подовжено до набрання чинності рішення Верховної Ради України 

про завершення реформи Збройних Сил України  [1; 2]. 

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, і їхній перелік не змінився 

порівняно із 2014 р.: 

- фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і 

іноземні доходи; 

-  фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 

- податковий агент – до яких віднесено юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені 

підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів – юридичних осіб, інвесторів (операторів) 

за угодою про розподіл продукції, які виплачують доходи фізичним особам. 

Об‘єктом оподаткування резидента, відповідно до п. 163.1 ПКУ, є: 

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 ПКУ); 

- доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 

нарахування, виплати, надання (пп. 163.1.2 ПКУ); 

- іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані із джерел за межами України (пп. 

163.1.3ПКУ). 

Об‘єктом оподаткування нерезидента, згідно з п. 163.2 ПКУ, є: 

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його походження в Україні (пп. 

163.2.1 ПКУ); 

- доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх 

нарахування, виплати, надання (пп. 163.2.2 ПКУ). 

Для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, оподатковуваним доходом 

вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими 

витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. 

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету 

податку з доходів у вигляді заробітної плати є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь 

платника податку. 

На нашу думку, податкове законодавство в частині регулювання справляння військового збору 

повинно бути переглянутим в найближчий час. У переліку загальнодержавних податків і зборів 

військовий збір не зазначається. 

Стягування з громадян 1,5% збільшує прибутковий податок до 21,5%, але ж існуючий 

військовий збір призначений для цільового використання, тобто потрібно створити фонд воєнного 

призначення для того, щоб громадськість та суспільство бачили, куди витрачаються кошти. Окрему 

уваги слід приділити обліку й звітуванню щодо витрачання коштів військового збору. Наприклад, 

забезпечити прозору щомісячну звітність щодо витрачених та отриманих коштів з державного бюджету.  

Удосконалення законодавства стосовно військового збору є актуальним, а дослідження природи 

та механізму справляння цього платежу дозволить більш чітко визначити вузькі місця в чинній правовій 

базі та можливі шляхи вирішення проблемних питань. Історичний досвід свідчить, що певна частина 

бюджету держави обов‘язково повинна перераховуватися на утримання військової сфери.  
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Вступ. Сучасний період розвитку України передбачає, що фінансова система – це невід'ємна 

частиною держави адже за її допомогою держава нагромаджує та використовує кошти для утримання 

свого апарату, а також спрямовує їх на виконання своїх функцій.  Основна мета економіки – це 

забезпечення суспільства предметами споживання, в тому числі такими , які створюють умови для 

безпеки населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науці фінансової системи як об'єкта моделювання 

та прогнозування досліджували такі відомі українські науковці як О.Д. Василик, В.М. Опарін, М. В. 

Романовський, А. Я. Кузнецова, С. І. Берлін, О. М. Вільчинська та інші. Однак, у зв'язку із 

впровадженням і удосконаленням фінансової системи доцільно звернути увагу на прогнозування 

Мета статті. Розглянути фінансову систему як окрему складову та дослідити основні методи 

прогнозування. 

Результати дослідження. Керування довільною системою реалізується як процес, який 

підпорядковується певним закономірностям. Знання цих закономірностей допомагає визначити умови 

необхідності та достатності успішного відбуття досліджуваного процесу. Для цього Якість економіко-

математичної моделі Ступінь адекватності моделі Ступінь стійкості моделі Ступінь корисності моделі 

Погодженість моделі з вхідною інформаційною базою Здатність моделі досягнути прогнозних 

розрахунків при певних деформаціях початкових умов Властивість моделі досягнути поставленої мети 

Максимальний облік інформації про об‘єкт при ідентифікації моделі Наявність функціональних 

характеристик оптимальних розв‘язків Наявність змінних, які дають можливість сформулювати питання 

та інтерпретувати складові моделі всіх параметрів, що характеризують процес і зовнішні умови, повинні 

бути кількісно визначеними. Отже, методи математичного моделювання – кількісне обґрунтування 

прийняття рішень відносно організаційного керування [1].  

Сучасна економічна наука як на мікро-, так і на макрорівнях у своїх прикладних дослідженнях 

широко використовує наявний інструментарій математичних методів для формалізованого опису 

існуючих стійких кількісних характеристик та закономірностей розвитку соціально-економічних систем. 

Основними методами дослідження системи являється метод моделювання, тобто інструмент 

теоретичного аналізу та практичних дій, спрямований на розробку, вивчення та використання моделей. 

Одним із прикладів макроекономічних моделей є теорія економічних циклів (хвиль). Вона 

виявляє циклічні коливання в економіці, які мають різну 14 періодичність і викликані інвестиційною 

активністю, технічним прогресом, нормою прибутку капіталовкладень і продуктивністю праці. Такі 

моделі можуть служити для виявлення довготермінових тенденцій і прогнозів. У даному класі моделей 

досліджуються різноманітні припущення стосовно залежності властивостей елементів моделі від часу та 

поєднання самих елементів [2].  

Моделі міжгалузевого балансу, шляхом групування підприємств за галузевими та регіональними 

ознаками, зменшують діапазон різноманітності в економічному просторі [1]. 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dohodi-fizichnih-/listidps/180040.html
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dohodi-fizichnih-/listidps/180040.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://wartimecanada.ca/document/world-war-i/taxation/income-tax-1917
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Моделі динамічної ринкової рівноваги дозволяють вивчити взаємний вплив попиту, пропозиції 

певного ресурсу чи товару на різних ринках і цін на них. Такі моделі дають можливість також оцінити 

вплив податкової та бюджетної політики на інфляцію та стимуляцію чи на стримування економічного 

росту. Знання згаданих залежностей допомагає спрогнозувати розвиток ситуації при тих або інших діях і 

намірах уряду. Наприклад, при формуванні бюджету [3]. 

Разом з тим необхідно звернути особливу увагу на дві основні особливості фінансової системи як 

об'єкта моделювання:  по-перше, у фінансовій системі неможливі моделі подібності, які з великим 

успіхом використовуються в техніці; по-друге, у фінансовій системі дуже обмежені можливості 

локальних експериментів, оскільки всі її складові тісно взаємопов‘язані між собою, і як наслідок, 

―чистий‖ експеримент неможливий.  

У такому випадку прогнозний розвиток та передбачення його наслідків можливі лише на основі 

концептуальних моделей функціонування фінансової системи, які в свою чергу складають фундамент 

математичного моделювання.  

Процес розробки математичних моделей досить трудомісткий, але ще важче досягти високої 

степені адекватності об‘єкта дослідження та моделі.  Розглянемо особливості математичного 

моделювання фінансових процесів: 

По-перше, математичне моделювання як методологія наукових досліджень поєднує в собі досвід 

різних галузей науки про природу та суспільство, а саме: прикладної математики, інформатики та 

системного аналізу для вирішення фундаментальних проблем, які мають важливе макроекономічне 

значення. Математичне моделювання об‘єктів складної природи – єдиний замкнутий цикл розробок від 

фундаментального дослідження проблеми до конкретних числових розрахунків показників ефективності 

функціонування об‘єкта. Результатом розробок може бути система математичних моделей, які описують 

якісно різноманітні закономірності функціонування об‘єкта та його еволюцію в цілому, як складної 

фінансової системи в різних умовах. Розрахункові експерименти з допомогою математичних моделей 

дають вихідні дані для оцінки показників ефективності функціонування об‘єкта [3]. Тому математичне 

моделювання, як методологія організації наукової експертизи великих проблем, є незамінним при 

розробці макроекономічних рішень.  

По-друге, за своєю суттю математичне моделювання є методом розв‘язку нових складних 

проблем, тому дослідження відносно математичного моделювання повинно бути упереджуючим: слід 

завчасу розробляти нові методи та готувати спеціалістів-аналітиків, які вміють зі знанням справи 

використовувати ці методи для розв‘язання нових прикладних задач.  

По-третє, ті, від кого залежить розподіл фінансових ресурсів, ще не повністю усвідомили, що 

методи математичного моделювання мають велике прикладне значення і від їх розвитку залежить 

розвиток соціально- економічного та науково-технічного прогресу країни. Досвід показує, що відносно 

компактні, але добре структуровані математичні моделі дають можливість отримувати нетривіальні 

розв‘язки складних економічних програм.  

У залежності від можливостей і ступеню впливу випадкових некерованих факторів, розрізняють 

такі види постановок задач, розв‘язок яких знаходимо з допомогою кількісних методів:  

- детерміновані, в яких випадкові фактори відсутні чи настільки незначні, що ними можна 

знехтувати;  

- стохастичні, розв‘язок задач яких знаходиться з урахуванням випадкових факторів. Умови 

розв‘язку цих задач вимагають урахування некерованих збурень, при умові, що відомі стохастичні 

закони розподілу цих випадкових впливів;  

- задачі, в яких рішення приймаються в умовах невизначеності. У даному випадку ймовірності та 

стохастичні характеристики збурюючих некерованих впливів невідомі.  

У теперішній час за оцінкою спеціалістів нараховується більш 150 методів прогнозування, хоча 

реально на практиці використовується 15-20. Для вибору певного методу необхідна наукова 

класифікація їх. Пропонуються різноманітні ознаки для класифікації економічних прогнозів. 

Зупинимося на трьох: ступінь формалізації, загальний принцип дій методів прогнозування і спосіб 

отримання початкової інформації. 

За ступенем формалізації методи економічного прогнозування поділяються на такі як: інтуїтивні 

та формалізовані. 

Інтуїтивні методи ґрунтуються на здагадах, доводів та інтуїції, не слідують строгим правилам і 

спрямовуються на неформальні міркування експерта. З їх допомогою встановлюється ступені складності 

і актуальності проблеми, види основної цілі та критерії., виявляються найбільш важливі фактори і 

взаємозв'язок між ними, вибираються альтернативи, яким надають більші переваги [2]. 

В свою чергу формалізовані методи випливають з правом у яких формалізовано взаємовідносини 

між досліджуваними показниками. До групи формалізованих методів входять методи моделювання та 

акстрополяції і тенденції на основі одновимірного часового ряду [2]. 
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Відповідно до сучасних наукових уявлень системи розроблення і сприйняття господарські 

рішення повинні суміщати формалізовані і неформалізовані методи прогнозування, що взаємодіють 

взаємодоповнюють один одного. 

Формалізовані методи є перш за все засобом науково-обгрунтованої підготовки матеріалу для 

дій моделі в моделі дають змогу одержати комплексний прогноз, сукупність цільових позиків на 

наступний інтервал за допомогою статистичних даних, наявних на момент прогнозування. Така 

постановка задачі відповідає меті короткострокового прогнозування, оскільки дозволяє виявити дійсну 

тенденцію розвитку контрольованих процесів [3]. 

Задача прогнозування розв'язується в постійному режимі, тому  з появою нових даних необхідно: 

перевірити якість попереднього прогнозу та застосування наявних моделей для подальшого 

прогнозування у разі задовільної якості прогнозів; за незначного погіршення точності прогнозування 

скоригувати з урахуванням нової інформації коефіцієнтів попередньої моделі без зміни структури; у разі 

істотного відхилення результатів прогнозування побудувати нову модель (корекція структури і 

параметрів). 

Висновок. Отже, можна сказати, що моделювання фінансових процесів використовується як для 

оцінки статики чи порівняльної статики, так і для аналізу та прогнозу їх динаміки на короткострокові та 

довгострокові перспективи. Разом з тим потребує подальшого розвитку концепція побудови моделей 

прогнозування, що визначають правила руху фінансових ресурсів в державі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ 

 

Криптовалюта – вид цифрової валюти, емісія і облік якої ґрунтується на криптографічних 

методах, наприклад, асиметричному шифруванні, а функціонування системи відбувається 

децентралізовано в розподіленій комп‘ютерній мережі. У криптовалюти, за замовчуванням, не 

передбачено примусового повернення платежів, однак існує можливість угоди за участі посередника, 

коли для завершення чи відміни угоди необхідно погодження всіх сторін. Гроші не можуть бути 

примусово заморожені або вилучені без доступу до приватного ключа власника, проте учасники угоди 

можуть добровільно на певний час взаємно блокувати свої кошти в якості завдатку. 

Bitcoin – криптовалюта, яка створюється шляхом автоматичного рішення рівнянь за рахунок 

комп‘ютерних потужностей. В її основі закладено алгоритм, який одночасно ускладнює код з кожною 

новою випущеною монетою і таким чином обмежує загальний обсяг грошей в системі [1].  

Bitcoin створюються за допомогою складного алгоритму. До 2140 року їх може бути створено 

тільки 21 млн. Програмне забезпечення в комп‘ютері може створити bitcoin, але на даний момент 

вартість електрики і часу на створення йде більше, ніж його реальна вартість (зауважимо, що на 

створення одного bitcoin може піти близько п‘яти років). 

Системa Bitcоin (BTC) використовує розподілену в мережі єдину бaзу дaних, яка включена в 

децентралізовану однорангову мережу, використовує електронно-цифровий підпис і підтримується 

протоколом prоof-of-wоrk для забезпечення безпеки та легітимності наявних в обігу коштів. Бaза даних 

публічно зберігає інформацію про всі транзакції в незaшифрованому вигляді, проте з використанням 

підпису, що зашифрований за алгоритмом SHA-256. Для зменшення розміру бази даних 

використовується деревовидне хешування. 

Криптовалюти за своєю суттю позбавлені можливості виникнення інфляції, оскільки їх кількість 

є обмежена алгоритмом. Щоби створювати нові bitcoin, необхідно затратити час та енергію, саме тому 

вони мають таку ж цінність, як і золото. Тому, як і у випадку з золотом, коли більша частина монет буде 

добута, ціна почне зростати. Це може відбутися тільки у випадку визнання bitcoin у всьому світі, коли у 

все більшої кількості людей виникне потреба у цьому виді валюти [3].  
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Bitcoin має ряд переваг, особливо при покупках в Інтернеті, для громадян, які не довіряють 

банкам. Це досить нова технологія, яка містить багато нововведень у фінансовій сфері в цілому. Хоча 

вона все ще знаходиться в ранній фазі розвитку, тим не менше, вона може вирішити багато проблем, з 

якими сьогодні стикаються онлайн-платежі. Наприклад, заморожені рахунки, про які ми чуємо від 

PayPal, повільні операції при простих банківських переказах, високі внески. Це дійсно світова валюта. 

Вона не має жодних кордоні і тому торговці можуть отримати нових клієнтів, до яких вони раніше не 

мали доступу. 

При використанні bitcoin в першу чергу слід звертати увагу на такі переваги [2]: 

- Анонімність. Порівняно з національними валютами перекази криптовалюти неможливо 

контролювати. 

- Децентралізація. Bitcoin – це справжнісінька мережева валюта, заснована на криптографічних 

технологіях. Вони базуються на надійних механізмах шифрування, які використовуються у банківських 

мережах. У жодного з нині існуючих у світі комп‘ютерів не вистачить потужності для зламу такої 

системи. Файли валюти розподілені по величезній кількості вузлів, кожен з яких діє незалежно. 

- Відсутність інфляції. Це незаперечний плюс. Кількість «біткоінів» штучно обмежена, а сама 

валюта, незважаючи на нестабільний курс, непідвладна інфляції. В якості емісії запускається так званий 

процес майнінгу, що в буквальному розумінні означає «видобування». Швидкість і дешевизна 

транзакцій. Зазвичай процес переказу займає кілька хвилин, що є відмінною альтернативою як 

банківським SWIFT-переказам, що займають кілька днів, так і миттєвим системам грошового переказу, 

адже вартість будь-якої транзакції становить 0,0001฿ (฿ – офіційний знак валюти Bitcoin). 

- Поширення. Незважаючи на те, що далеко не кожен чув про «біткоіни», вони вже порівняно 

широко використовуються, а кількість мерчантів, що приймають оплату за допомогою цієї валюти, 

наполегливо зростає. Так, сьогодні у західних країнах за bictoin можна купити їжу, техніку, одяг, будь-

які товари на Ebay і навіть квиток на суборбітальний рейс від VirginGalactic. 

- Нові можливості для бізнесу. Крім стандартної торгівлі на біржі, Bitcoin відкривають нові 

можливості для інвесторів і власників бізнесу за рахунок надзвичайно низької вартості транзакції. Така 

незначна комісія робить мікроперекази рентабельними. 

В Україні теж вже стали приймати біткоіни. Зараз це роблять такі IT-компанії, як Ukrainian 

iPhone Service, Yaware, Fruitwallet. 

Звичайно, суперечки про плюси та мінуси нової валюти тривають і досі, а в деяких країнах або 

ще зовсім не розуміють потенціалу системи, або просто бояться втратити монополію на випуск грошей, 

а отже, і на владу. 
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АНАЛІЗ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Банківська система є однією з головних складових, що забезпечує функціонування будь-якої 

країни. Саме вона є сигнальним елементом, оскільки процеси, що відбуваються в ній, можуть свідчити 

про загальний стан економіки країни та напрям її розвитку. Водночас, правильним є і зворотне 

твердження – характеристики політичних, соціальних та економічних трансформацій впливають на стан 

банківської системи в цілому та розвиток МКР, зокрема. 

Наразі банківська система України перебуває в кризовому стані, обумовленому як реалізацією 

політичних, соціальних, економічних загроз, так і неподоланими внутрішніми дисбалансами, 

накопиченими в попередні періоди. Про величину банківської кризи яскраво свідчать ті факти, що лише 

за 2014 рік було позбавлено ліцензії 17 банків, а з початку 2015 року до 01.11.2015 – ще 37. Обсяги 

збитків по банківській системі України  на 01.01.2015 становить 53,0 млрд. грн., що є рекордним 

показником за всю історію її функціонування.  

Складні умови зовнішнього середовища та високий рівень банківських ризиків мають прямий 

негативний вплив на стан МКР України, що формується під їх впливом та достатньо оперативно реагує 

на них. 

http://uipservice.com/
http://uipservice.com/
http://ru.bitcoinwiki.org/
https://bitcoin.org/ru/
http://habrahabr.ru/post/114642/
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Аналізуючи МКР України, можна зробити висновок про циклічність його розвитку (таблиця 1). 

Так, порівняно з 2007 роком обсяг кредитів, наданих на МКР України, збільшився майже в 2,2 раза та 

склав на 01.01.2009 1141860 млн. гривень, що відповідало фазі кредитного циклу – «кредитний бум».  

Таблиця 1 – Обсяги міжбанківських кредитів (на початок періоду), млн. грн.  

Показник 
Період 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього 

міжбанківських 

кредитів,  

1214493 687710,7 694897 1091921 1211151 993547,9 1685894,8 

у % до поперед-

нього року 

224,2 56,6 101 157,1 110,9 82 169,7 

у тому числі 

міжбанківські 

кредити 

комерційних 

банків 

1141860 596378,7 616247 1013699 1128630 910738,9 1559795,8 

у % до поперед-

нього року 

215 52,2 103,3 164,5 111,3 80,7 171,3 

кредити 

Національного 

банку України 

72633 91332 78650 78222 82521 82809 126099 

у % до поперед-

нього року 

673,3 125,74 86,11 99,46 105,5 100,3 152,3 

 

У 2009-2010 роках відбувся обвал обсягу кредитування, що відобразило загальну тенденцію 

розвитку кредитного ринку – «криза», що було пов‘язано, у першу чергу, зі скороченням надходжень 

кредитних ресурсів від зовнішніх кредиторів. 

Починаючи з 2010 року спостерігається пожвавлення ситуації на МКР України, що проявляється 

у зростанні обсягів кредитування, і вже станом на 01.01.2012 загальний обсяг наданих міжбанківських 

кредитів склав 1013699 млн. гривень, що на 64,5 % більше порівняно з аналогічною датою попереднього 

року. Зазначена тенденція продовжувалась і протягом 2012 року, однак, темп приросту обсягів 

міжбанківських кредитів до попереднього року був значно нижчим (на 11,3 %), а у 2013 році обсяг 

міжбанківських кредитів знову значно зменшився (на 19,3 % порівняно з попереднім роком). 

Значне підвищення обсягу операцій на МКР України спостерігалося в 2014 році, що викликано 

ускладненням ситуації на ринку роздрібного залучення коштів, а також масовим їх вилученням 

вкладниками, що спонукало банки звертатися до ресурсів міжбанківського ринку для покриття розривів 

ліквідності.    

Таким чином, Національний банк України, виконуючи функцію кредитора останньої інстанції, 

надавав банкам другого рівня кредити рефінансування. При цьому слід наголосити на тому, що його 

інструментарій та обсяги за період дослідження значно змінювались залежно від ситуації на ринку та 

потреб банків у додатковій ліквідності. 

У рамках підтримки банків Національним банком України, переважно, надавались стабілізаційні 

кредити, кредити рефінансування шляхом проведення тендера, кредит «овернайт» для збереження 

миттєвої ліквідності та операції прямого РЕПО.  

У 2014 році найбільше банки отримали кредитів рефінансування шляхом проведення тендеру 

(45,11 млрд. грн.) та стабілізаційних кредитів (28,17 млрд. грн). При цьому кредити рефінансування 

шляхом проведення тендерів надавалися весь рік, в той час як інші – лише в певні періоди. Так, 

наприклад, кредити для збереження ліквідності активно надавалися у березні та квітні. Операції прямого 

РЕПО здійснювались у січні, лютому та грудні.  

На нашу думку, використання рефінансування банків на сучасному етапі має двозначний 

характер, оскільки, як свідчить практика, рефінансування проблемних банків не вирішує проблем, а 

лише на незначний час подовжує їх функціонування з неминучим майбутнім банкрутством. Цей факт 

вимагає особливої уваги та контролю з боку НБУ при здійсненні політики рефінансування банків.  

Отже, розвиток МКР України на сучасному етапі розвитку здійснюється під впливом складних 

та важкопрогнозованих процесів у політичному та економічному середовищі, що, в підсумку, має 

негативний вплив на кредитоспроможність банків. 
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КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ 

 

Вступ. Сучасний період розвитку України передбачає вирішення проблеми активізації 

інвестиційної діяльності, направлений на поступовий розвиток економіки, покращення життя населення 

країни. Вирішення цих питань визначається економічною та інвестиційною політиками, що проводяться 

державою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує чимало різних методик визначення 

інвестиційної привабливості економіки та досить багато опублікованих робіт, у яких досліджуються 

дані проблеми. Найбільшу увагу цим питанням приділено у роботах А. Гайдуцького, І.Іванова, 

С.Козьменко, І.Кредит, О.Носової. 

Метою статі є вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки і регіонів полягає в 

забезпеченні диверсифікації їх діяльності, особливо у сфері реального інвестування. 

Результати дослідження. На сьогодні в Україні триває криза, яка охопила усі сфери суспільного 

життя: політичну, економічну, соціальну, та призвела до погіршення потенціалу країни. У руслі 

означених тенденцій Україну зараховано до слаборозвинених країн, де виробництво потребує високого 

рівня матеріальних, трудових та енергетичних затрат. Тому для покращення стану, в якому існує країна, 

потрібні значні інвестиції, як зовнішні, так й внутрішні[1].  

Завдяки припливу додаткового капіталу на будь-якому рівні економіки можна забезпечити 

економічне зростання шляхом впровадження новітніх технологій, оновлення економічної бази, 

відтворити оптимальні структурні пропорції в економіці країни та її регіонів і як наслідок забезпечити 

повноцінне функціонування господарчих суб‘єктів, підвищити конкурентоспроможність національного 

виробництва. У зв‘язку з цим однією з важливіших проблем є створення політико-економічних умов для 

впровадження інвестиційних проектів та адекватне оцінювання інвестиційних об‘єктів.  

Залучення інвестицій в українські підприємства пов'язане з інвестиційною привабливістю об'єкта 

інвестування. Саме тому першим кроком під час прийняття інвестиційного рішення є оцінка 

інвестиційної привабливості потенційного об'єкта інвестування. У сучасній літературі існує багато точок 

зору на визначення інвестиційної привабливості.  

Розглядають інвестиційну привабливість підприємства, галузі, території. Інвестиційна 

привабливість країни (чи її регіонів) — це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, 

екологічних та економічних умов функціонування регіону, що забезпечують стабільність інвестиційної 

діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів [2]. 

Аналіз наявних науково-практичних методик щодо оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів дозволив визначити такі фактори та коло економіко-статистичних показників, що їх 

характеризують:  

1. Загальноекономічний розвиток регіону (обсяг валового регіонального продукту на душу 

населення, частка регіону у валової доданої вартості країни; обсяг виробленої промислової продукції на 

душу населення; обсяг виробництва сільськогосподарської продукції на душу населення; кількість 

зайнятих економічною діяльністю; обсяг капітальних інвестицій на душу населення).  

2. Розвиток ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону (частка компаній 

недержавних форм власності у загальній кількості виробничих підприємств регіону; кількість спільних 

компаній і фірм із зарубіжними партнерами; кількість банківських установ, страхових компаній та 

товарних бірж на території регіону).  

3. Розвиток інвестиційної інфраструктури регіону (виробництво енергетичних ресурсів на душу 

населення; кількість залізничних шляхів сполучення у розрахунку на 100 км2 території; щільність 

автомобільних шляхів з твердим покриттям на 100 км2 території).  

http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=14549388&cat_id=37650
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=14549388&cat_id=37650
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4. Демографічна характеристика регіону (кількість населення; загальні коефіцієнти приросту 

(скорочення) населення; співвідношення міських і сільських жителів в регіоні).  

5. Рівень криміногенних, екологічних та інших ризиків (рівень економічної злочинності в 

розрахунку на 100 тис. жителів; частка підприємств зі шкідливими викидами, що перевищують 

гранично допустимі норми, в загальній кількості промислових підприємств; частка незавершених 

будівельних об‘єктів у загальній кількості розпочатих будівельних об‘єктів за останні 3 роки).  

Означені показники максимально відображують інвестиційну привабливість регіону та 

відповідають принципам достатності (всебічно характеризують регіони), припустимої 

мультиколінеарності (небажане дублювання показників), достовірності вихідної інформації 

(використання статистичних даних).  

Кожний синтезований показник оцінюють за сукупністю аналітичних показників, що входять до 

його складу. Кількісну оцінку кожного синтезованого показника отримують підсумовуванням рангових 

значень (у системі регіонів), що входять до складу аналітичних показників. 

За значенням розрахованого інтегрального показника визначають конкретне місце регіону щодо 

інвестиційної привабливості у загальному складі регіонів країни[3]. 

Для того, щоб визначити кількісний взаємозв‘язок інтегрального показника оцінки інвестиційної 

привабливості регіонів з ефективністю інвестицій, для кожного регіону аналізують наявний показник 

цієї ефективності. Таким показником є рентабельність власного капіталу. 

Щоб визначити сукупний інвестиційний потенціал регіону застосовують таку формулу: 

ІП=ВФпот+СЕпот+ПРпот-Ф 

де, ІП - сукупний інвестиційний потенціал регіону; 

ВФ - виробничо-фінансовий потенціал регіону; 

СЕ - соціально-економічний потенціал регіону; 

ПР - природно-ресурсний потенціал регіону; 

Ф - фактори, що негативно впливають на інвестиційну привабливість регіону. 

На основі отриманих результатів оцінювання всі регіони країни можна  згрупувати в кілька груп: 

1) регіони пріоритетної інвестиційної привабливості - ефективність на 35-40 % вища, ніж по 

країні в цілому; 

2) регіони досить високої інвестиційної привабливості - ефективність на 15-20 % вища, ніж 

по країні в цілому; 

3) регіони середньої інвестиційної привабливості - ефективність на рівні показника по 

країні ; 

4) регіони низької інвестиційної привабливості - ефективність на 20-30 % нижча, ніж по 

країні в цілому[4]. 

Висновок. Таким чином, на сьогодні не існує дешевої універсальної методики оцінки 

інвестиційної привабливості регіонів, яка б дозволила оцінити велику кількість факторів, що впливають 

на інвестиційне середовище та врахувати регіональні особливості. 

Можливим розвитком досліджень в галузі оцінки інвестиційної привабливості регіонів можуть 

стати: 

1. Побудова економетричної моделі на основі узагальнення динаміки груп показників методами 

факторного або ж кластерного аналізу. 

2. Побудова моделі динаміки груп показників на основі нейромереж. 

У першому випадку необхідно вирішити ряд проблем, що зменшують точність економетричних 

досліджень: 

Вирішення проблеми постійності моделі (економетрика оперує постійними моделями, у той же 

час економічна ситуація постійно змінюється). 

Вибір необхідної кількості показників, достатньої для визначення функціональних зв'язків між 

змінними. 

Вирішення проблеми помилкової регресії, коли статична модель показує зв'язок між змінними, 

які між собою не зв'язані. 
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА, ЯК ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН ТА ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ 

 

Як продукт історичного розвитку суспільства та важлива  складова економіки, фінансова 

система має особливий вплив на добробут країни.  Віддзеркалюючи діяльність фінансового 

господарства, вона розглядається як «…вся сукупність фінансового устрою та заходів 

держави». [1].  

Досить численно та іноді суперечливо, трактування вченими суті, структури та інших 

ознак фінансової системи свідчать про різноманітність визначень та підходів до її розуміння. 

Цим можна й пояснити багатогранність предмета дослідження, який за своїми ознаками 

охоплює всю економічну систему та категорію «фінанси». 
Проблемою фінансової системи займалися такі відомі українські науковці як: М.І. Крупка, Б.А. 

Карпінський, Л.Л. Лабезник, В.В. Опарін, О.Р. Романенко, О.В. Герасименко, О.Д. Василик, П.І. 

Юхименко, та  інші.  

Метою дослідження є теоретичні та адекватні розуміння суті, структури та принципів побудови 

фінансової системи. Адже, лише системний підхід до організації фінансів може забезпечити їх 

відповідність вимогам та потребам економічних суб‘єктів, що в умовах сьогодення зазнають постійних 

змін. 

Без фінансової системи людське суспільство не можливе, як не можливе воно без матеріального 

виробництва. Від ефективності її діяльності залежать стабільність держави, збалансованість державних 

фінансів, добробут громадян та економічне зростання у країні. Тому держава та її фінансова система, як 

всеохоплююча організація, покликана відображати і забезпечувати загальні інтереси і потреби. [3, с. 20]. 

Сутність фінансової системи полягає у тому, що вона є тією базовою основою, яка забезпечує 

діяльність та функціонування економіки країни як в цілому, так і в окремих її проявах. Ефективна 

фінансова система є тією рушійною силою, яка рухає життя не тільки країни, але і кожного її жителя. 

Недаремно, громадяни, не залежно від своєї національності, в першу чергу прагнуть жити у економічно-

розвиненій  державі. Адже фінансовий розвиток сприяє скороченню бідності, підвищенню якості та 

рівня життя населення, його кваліфікації та працевлаштуванні.   

Вона підтримує баланс, який забезпечує динамічний розвиток усіх сфер та ланок господарства 

країни, а також підтримує виконання соціального захисту на необхідному рівні через діяльність певних 

інститутів. [2] 

Дослідження питань взаємозв'язку рівня розвитку фінансової системи та економічного 

добробуту дозволяє сформулювати основне положенння: ефективність фінансової системи має прямий 

зв‘язок з темпами економічного зростання, тому в цілому, вона є чинником економічного зростання.  

До числа найважливіших чинників сталого економічного зростання можна віднести, як 

капіталовкладення, так і створення нових технологій, підвищення рівня освіти населення, включення в 

систему міжнародного поділу.  

При цьому існує ряд фінансових проблем, які розглядаються як стійкі відхилення динаміки 

фінансових змінних від їх довгострокових або економічно обґрунтованих тенденцій, які призводять до 

порушень у функціонуванні фінансової системи в цілому. До основних проблем нестійкості фінансової 

системи України  можна віднести: відсутність належного державного контролю - дефіцит належного 

контролю призвів до зловживань та порушень у сфері фінансових відносин; недосконалість діючих 

нормативно-правових документів та розміру штрафів за незаконне або нецільове використання 

бюджетних коштів; великий податковий тиск на суб‘єкти підприємництва; неефективна система 

державного регулювання, що унеможливлює сталість її розвитку; незбалансованість у видатках та 

доходах бюджету, а також значне зростання державної заборгованості та нераціональне використання 

державних кредитів. Негативний вплив на загальнодержавний фінансовий клімат чинить також складна 

соціально-економічна ситуація на Сході країни. 

За рахунок неефективної роботи фінансової системи, на сьогоднішній день, відбувається не 

повне акумулювання фінансових ресурсів держави та нераціональний їх перерозподіл між різними 

сферами. У результаті чого гальмуються надходження інвестицій в країну, а в деяких напрямках взагалі 

призупиняються у зв‘язку з високим фінансовим ризиком, але вони є важливо-необхідними для сталого 

економічного розвитку та стабільного функціонування держави. 
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Основними сферами фінансової системи України є державні фінанси, фінанси підприємств і 

населення, міжнародні фінанси та фінансовий ринок.  

На сьогодні, кожна ланка фінансової системи України має певне цільове призначення в 

регулюванні ринкових відносин, свої, властиві лише їй функції та визначену законодавством 

самостійність, яка має стати надійною основою економіки та забезпечити життя населення на 

належному рівні.  

 Мобілізуючи доходи до бюджету, держава впливає на фінансові можливості господарських 

структур і громадян, використовуючи насамперед податковий механізм, фінанансуванням операцій 

інших ланок, а також створюючи сприятливий інвестиційний клімат для залучення зовнішніх джерел 

фінансування для їх розвитку. 

Підприємства у процесі своєї діяльності вступають у взаємовідносини з іншими суб‘єктами 

господарювання, з фізичними особами, з різними ланками фінансової системи. Фінанси 

підприємницьких структур пов‘язані з розподіль- ними і перерозподільними відносинами. Прикладом 

таких відносин є обмін товарів і послуг на грошові еквіваленти. 

Домогосподарства ж, отримують кошти з бюджету та від господарських структур у вигляді 

оплати праці та одержання безоплатних послуг від держави. Зі свого боку, домогосподарства вносять 

платежі до бюджету та централізованих фондів, беруть участь у формуванні і використанні страхових 

фондів, є суб‘єктами фінансового ринку. До видатків домогосподарств належать витрати на придбання 

споживчих товарів, оплату наданих послуг і виконаних робіт, купівлю цінних паперів та інші витрати, 

що безумовно впливають на функціонування фінансового ринку. 

Розглядаючи проблему цілісності фінансової системи, слід розпочинати з формування та 

осмислення принципів її побудови, що дозволить вирішувати загальнодержавні фінансові, а з ними і 

інші проблеми економіко-соціальних сфер народного господарства.   

Головними принципами побудови фінансової системи є: 

1) єдність, обумовлюється тісною взаємодією усіх ланок, розглянотою вище. 

2) функціональне призначення ланок: виражається особливими фінансовими методами, в кожній 

із них, існування відповідних фондів грошових коштів, апарат управління. 

3) демократична децентралізація, тобто значна автономія усіх ланок системи. Нині в Україні 

відбувається поступове збільшення масштабів фінансів місцевого господарства, діяльність якого 

трактується чинним законодавством України, зокрема Конституцією України, законами України «Про 

місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації» а у сфері фінансової діяльності їх 

компетенцію встановлює, в першу чергу, Бюджетний кодекс України та інші періодичні акти про 

бюджет місцевих органів.  

4) національна політика, сьогодні вона спрямована на розвиток міжнаціональних та міжетнічних 

відносин, інтеграцію країни до Европростору. 

Як відомо, саме через фінансову систему відбувається перерозподіл фондів грошових коштів, що 

обслуговують економічні відносини в країні, починаючи від створення валового внутрішнього продукту 

і закінчуючи економічними відносинами підприємств і населення. [4] Тому для того, щоб краще 

зрозуміти як всетаки фінансова система впливає на добробут та економічне зростання країни, 

варто виділити такі її основні функції:  

- забезпечення здійснення контролю всіх економічних процесів, важливих для підтримання 

життєдіяльності і розвитку суспільства; 

- забезпечення ризикованої, але дуже потрібної суспільству економічної діяльністі; 

- наявність зручних способів здійснення розрахунків, які б стимулювали обмін товарами, 

послугами, активами; 

- можливость кредитування та мобілізації коштів для виконання суспільно важливих, 

економічно вигідних проектів; 

- забезпечення широкого фінансового інформування для прийняття оптимально-ефективних 

рішень різними суб'єктами економіки; 

- можливість легкої зміни форми фінансового активу залежно від пануючої ситуації і потреби; 

- накопичення багатства та заощаджень тим суб'єктам господарської діяльності, які ефективно 

працюють; 

-  використанням фінансових важелів з метою макрорегулювання національної економіки. 

Вибір тих чи інших функцій економікою обґрунтовується рівнем соціально-економічного 

розвитку країни, враховуючи циклічність економічних процесів. Функції фінансової системи нашої 

держави ще раз підтверджують важливість функціонування ефективної фінансової системи, яка зможе 

керувати та забезпечувати нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також забезпечить 

здійснення усіх необхідних фінансових процесів та операцій.              
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Варто зазначити, що фінансова система України за останні 10 років зазнала істотних змін, але 

нині вона потребує кардинальних змін, оскільки особливості її функціонування не відповідають 

загальноприйнятим цивілізованим нормам і стандартам. 

Ефективна ж фінансова система базується на таких складових, як: загальні підходи до розвитку 

економічного механізму, історичні традиції управління,   домінуючі теорії економічної політики і 

практики її застосування,  підходи до ролі держави в досягненні суспільного добробуту.  

На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні, об‘єктивно необхідним, є 

проведення моніторингу рівня збалансованості фінансової системи країни за її окремими сферами, що 

дозволить своєчасно та ефективно коригувати негативні відхилення. Контроль виконання бюджету, 

управління цільовими фондами, організація та регулювання діяльністі фінансових органів та інститутів 

держави. Важливим також є забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, для чого 

необхідно забезпечити достатньо-високий рівень інституційних перетворень системи державних 

фінансів. Перегляд ключових напрямків стабілізаційної політики: розвиток пенсійного забезпечення, 

медичного обслуговування, фінансування для отримання вищої освіти сприятиме удосконаленню 

функціонування фінансової системи країни. 

Отже, фінансова система,  будь-якої, економічної структури  повинна являти собою  

впорядковану сукупність складових, яких пов'язує цілісність, єдність, відкритість, ефективність, 

динамічність,  гнучкість,  та інші не менш важливі принципи. Дотримання яких забезпечить стійкість, 

надійність та безпеку як фінансової системи, так і загальної економічної ситуації. Адже, саме 

стабільність у фінансовому секторі держави виступає важливою передумовою її економічного розвитку 

та зростання суспільного добробуту. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОСТІ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ 

ПОСЛУГ ЦСЄ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Банківські системи перехідних економік Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) впродовж 

останніх двадцяти років зазнали значних трансформацій. Одним із важливих чинників, що 

безпосередньо впливають на трансформацію фінансової системи, була консолідація банківської системи 

у формі злиттів та поглинань. Відповідно, змінилася структура ринку банківських послуг, рівень 

концентрації та конкуренції в банківському секторі. 

Найчастіше для оцінки ринкової концентрації використовується коефіцієнт концентрації CR5, 

який являє собою суму ринкових часток п'яти провідних банків. Якщо його значення перебуває у межах 

70%<CR5<100%, ринок характеризується високим ступенем концентрації; якщо 45%<CR<70%, ринок 

оцінюють як помірно концентрований; якщо CR<45%, ринок є низько концентрованим [2, с. 36]. 

Аналізуючи показник концентрації банківського сектору СR5 для країн країн ЦСЄ – нових 

членів ЄС, можна зауважити декілька особливостей. По-перше, існує значна варіація цього показника в 

межах групи: від найнижчого у Польщі − 48,3%, де функціонує 68 банківських установ та 14117 філій, 

до найвищого рівня концентрації в Естонії − 89,9 %, де кількість банків не перевищує 30 (122 філії) 

(табл. 1). По-друге, середнє значення цього показника є дещо вищим від середнього значення для країн 

Європейського Союзу (ЄС-28), де також спостерігаємо варіацію СR5 від 32,4% для Люксембургу до 

94,1% для Греції [4]. Досліджуючи динаміку цього показника упродовж 2010-2014 років можна 

відзначити тенденцію до його поступового зростання, за винятком таких країн як Угорщина, Словенія та 

Словаччина. Середнє значення індексу концентрації п‘яти найбільших банків складає понад 63%, тому 

для більшості країн ринок характеризується помірною концентрацією. Причому для таких країн, як 
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Естонія та Литва СR5 перевищує 85%, а отже банківський ринок цих країн характеризується високою 

концентрацією та монополістичним видом конкуренції.  

Таблиця 1 

Частка п‘яти найбільших кредитних установ у загальній вартості активів банківського сектору 

країн ЦСЄ у 2010-2014рр. 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 

Болгарія 55,20 52,60 50,4 49,9 55,0 

Естонія 92,30 90,60 89,6 89,7 89,9 

Латвія 60,40 59,60 64,1 64,1 63,6 

Литва 78,80 84,70 83,6 87,1 85,7 

Польща 43,40 43,70 44,4 45,2 48,3 

Румунія 52,70 54,60 54,7 54,4 54,2 

Словаччина 72,00 72,20 70,7 70,3 70,7 

Словенія 59,30 59,30 58,4 57,1 55,6 

Угорщина 54,60 54,60 54,0 51,9 52,5 

Чехія 62,50 61,80 61,5 62,8 61,3 

Середнє 

значення: 

ЦСЄ 62,13 63,37 63,14 63,25 63,68 

ЄС-28 63,12 63,37 59,63 60,73 61,02 

Україна 36,81 36,58 38,62 40,01 44,7 

Джерело: ECB Statistical Data Warehouse−Available at : http://sdw.ecb.europa.eu 

 

Український банківський сектор, з урахуванням значень цього показника, характеризується 

значно нижчим рівнем концентрації, порівняно із країнами ЦСЄ та середнім значенням для ЄС-28, що 

певною мірою зумовлено значною кількістю банківських установ – 182 банки (та 15245 відділень), що 

діяли на ринку банківських послуг України у 2014 році [3]. Значення індексу протягом зазначеного 

періоду мало тенденцію до збільшення, але, варто підкреслити, що банківська система України 

характеризується низькою концентрацією та наявністю конкуренції. 

Другим, більш інформативним, показником концентрації є індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ). 

Індекс є сумою квадратів ринкових часток усіх банків, причому більше значення індексу означатиме 

більш концентрований ринок [1, с.197]. Вважається, що ринок є низькоконцентрованим, якщо значення 

індексу Херфіндаля-Хіршмана є меншим за 0,1; помірно концентрованим, якщо 0,1 <ННІ< 0,18;  

висококонцентрованим, якщо ННІ > 0,18. 

Аналіз значень та динаміки індексу Херфіндаля-Хіршмана демонструють нам подібну до 

вищедосліджуваного картину як із CR5 (табл. 2). Найвище значення індексу 2014 року зафіксовано для 

Естонії (0,2445), а найнижче − Польщі (0,0656). Середнє його значення для країн ЦСЄ залишалося також 

вищим від середнього значення для ЄС-28.  

Таблиця 2 

Індекс Херфіндаля-Хіршмана для банківського сектору країн ЦСЄ у 2010-2014рр. 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 

Болгарія 0,0789 0,0766 0,0738 0,0730 0,836 

Естонія 0,2929 0,2613 0,2493 0,2483 0,2445 

Латвія 0,1005 0,0929 0,1027 0,1037 0,1001 

Литва 0,1545 0,1871 0,1749 0,1892 0,1818 

Польща 0,0559 0,0563 0,0568 0,0586 0,0656 

Румунія 0,0871 0,0878 0,0852 0,0821 0,0821 

Словаччина 0,1239 0,1268 0,1221 0,1215 0,1221 

Словенія 0,1160 0,1142 0,1115 0,1045 0,1026 

Угорщина 0,0828 0,0849 0,0873 0,0836 0,0905 

Чехія 0,1045 0,1014 0,0999 0,0999 0,0949 

Середнє 

значення: 

ЦСЄ 0,1197 0,1189 0,1052 0,1164 0,1167 

ЄС-28 0,1091 0,1095 0,1056 0,1123 0,1137 

Україна 0,0375 0,0407 0,0426 0,0470 0,0517 

Джерело: ECB Statistical Data Warehouse [Electronic resource]. − Available at : 

http://sdw.ecb.europa.eu 

 

Із вищенаведеного аналізу можна зробити висновок, що банківський сектор країн ЦСЄ - нових 

http://sdw.ecb.europa.eu/
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членів ЄС характеризується відносно вищим рівнем концентрації та відносно нижчим рівнем 

конкуренції, порівняно з розвинутими країнами Європейського Союзу. Однією з найбільш розвинутих 

країн ЦСЄ залишається Польща, де рівень конкуренції приблизно такий, як у банківських системах 

розвинутих економік.  

Щодо Украіни, то, проаналізувавши  табл. 1 та 2, можна зробити висновок, що банківський 

ринок є неконцентрованим, оскільки індекс Херфіндаля-Хіршмана є стабільно меншим 0,1, а індекс 

CR5<45%. Відповідно можна зробити висновок про перенасиченість ринку банками та наявність 

об‘єктивних підстав для консолідації банків. 

Отже, сьогодні фінансові системи ЦСЄ перебувають у процесі трансформації, ринок банківських 

послуг також зазнає змін, тому одним із пріоритетів фінансової політики має бути забезпечення рівних 

умов функціонування на ринку для усіх фінансових посередників, що забезпечить ефективний рівень 

конкуренції та розвиток банківського сектору. 

Список використаних джерел: 

1. Корецька Н. І. Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії 

позиціонування / Н. Корецька // Економічний форум. – Серія «Гроші, фінанси і кредит». – 2014. – № 1. –

С. 196 – 204. 

2. Остролуцький М. Концентрація банківського сектора: оцінка та аналіз / М. Остролуцький, Т. 

Мельник // Вісник НБУ. –2012. – № 5. – С. 35 – 39 

3. Річний звіт за 2014 рік Національний банк України [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua 

4. ECB Statistical Data Warehouse [Electronic resource]. − Available at : http://sdw.ecb.europa.eu 

 

Степанов С. Л. 

Університет митної справи та фінансів 

Науковий керівник:Міщенко Л. О., к.е.н.  

 

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СТРУКТУРИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ ЯК ФАКТОР 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Платіжний баланс має велике значення для аналізу міжнародних економічних позицій держави, 

оскільки він характеризує реальні та фінансові потоки між даною країною та світовою економікою 

загалом. У цілому зовнішньоекономічні зв'язки окремої країни можна розглядати як сукупність товарно-

фінансових потоків, які можна умовно поділити на дві групи – реальні (товари, послуги) та фінансові 

(міжнародні фінансові активи та зобов‘язання країни) потоки[2]. 

Платіжний баланс – це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього 

комплексу світогосподарських зв‘язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів[1]. 

Проведемо аналіз стану платіжного балансу України. 

Профіцит поточного рахунку в ІІ кварталі 2015 року становив 266 (в ІІІ кварталі 269 

млн.дол.США [5]) млн.дол.США, або 1.2% від ВВП, тоді як у ІІ кварталі минулого року дефіцит 

становив 759 млн. дол. США, або 2.4% від ВВП [5],[4]. 

Експорт товарів скоротився на 37.8%1 (за відповідний період минулого року – на 6.0%) і 

становив 8.5 млрд. дол. США. Обсяги експорту зменшилися за всіма основними групами товарів, у тому 

числі за: 

- металургійною продукцією – на 46.0 %; 

- мінеральними продуктами (у тому числі рудами) – у 2.3 раза; 

- продукцією машинобудування – у 2 рази; 

- продовольчими товарами – на 16.1%[6]. 

Імпорт товарів зменшився на 40.2% (за відповідний період минулого року – на 18.5%), його 

обсяги становили 8.9 млрд. дол. США. Енергетичний імпорт знизився на 38.3%, неенергетичний – на 

41.0% у річному вимірі, у тому числі: 

- продукції машинобудування – на 41.9 %; 

- продукції хімічної промисловості – на 29.9%; 

- продовольчих товарів – на 48.6 % [6]. 

Профіцит рахунку операцій з капіталом становив 156 млн.дол.США (в ІІІ кварталі – 55 

млн.дол.США[5]), у т. ч. за рахунок прощення боргу банківського сектору (за відповідний період 

минулого року сальдо становило 350 млн.дол.США завдяки отриманню допомоги від Європейського 

Союзу). 

Приплив коштів за фінансовим рахунком (чисті запозичення) становив 219 млн.дол.США 

(порівняно з 404 млн. дол. США у ІІ кварталі 2014 року [5],[4]) і сформувався насамперед унаслідок 
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залучень Уряду (у т.ч. ОЗДП на суму 1 млрд.дол.США та кредиту від Єврокомісії на суму 250 млн. 

євро). В ІІІ кварталі 2015 року профіцит фінансового рахунку склав 975 млн.дол.США. 

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 641 млн. дол. США (у ІІ кварталі 2014 року 

зведений платіжний баланс був близьким до нуля). Формування профіциту зведеного балансу дало 

змогу збільшити міжнародні резерви до рівня 10.3 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування 

імпорту майбутнього періоду протягом 2.2 місяця [6]. 

Таблиця Динаміка зведеного платіжного балансу України[3],[6] 

Показники, 

млн.дол.США 
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

A. Рахунок поточних 

операцій 
-3016 -10233 -14335 -16518 -4596 266 

B. Рахунок операцій з 

капіталом 
188 101 40 -60 400 156 

C. Фінансовий рахунок -7859 -7677 -10120 -18601 9111 -219 

D. Зведений баланс (= A + 

B - C)  
5031 -2455 -4175 2023 -13307 641 

*два квартали 

 
Рисунок 1 – Динаміка зведеного платіжного балансу України та основних його статей з 2010 по 

ІІ кв. 2015 року, млн.дол.США 

Загалом, протягом останніх років для України традиційним стало негативне сальдо у торгівлі 

товарами та позитивне сальдо у торгівлі послугами. Важливим фактором, що обумовлює збільшення 

негативного сальдо у зовнішній торгівлі України, є неможливість компенсувати позитивним сальдо у 

сфері послуг негативне сальдо у сфері торгівлі товарами. 

Чітко негативне сальдо формується в сфері торгівлі мінеральними та хімічними продуктами, 

продукцією машинобудівної та транспортної галузі, водночас позитивне сальдо має торгівля металами 

та сільськогосподарською продукцією[7]. 

Які ж натомість улюблені інструменти використовує українська держава? 

Залучення іноземних кредитів для покриття пасивного сальдо платіжного балансу. Це породжує 

проблему врегулювання зовнішньої заборгованості. Державний та гарантований державою борг України 

станом на 31.03.2015 складав 65,025 млрд.дол.США (або майже 94% від ВВП). Зведене сальдо 

платіжного балансу так і залишається в «хронічному» дефіциті. Ризиком такого інструменту погашення 

дефіциту платіжного балансу, як іноземні кредити, є наростання державного боргу. 

Однією з наступних матеріальних основ регулювання в нашій країні активно виступає державна 

власність, а особливо – золотовалютні резерви. Їх надмірне і нераціональне використання призвело до 

карколомного зменшення цих резервів. З 2012 року у розмірі 31364,11 млн.дол.США вони в січні 2015 

року становили 6419,66 млн.дол.США і до листопада цього ж року підвищилися до рівня 12962,03 

млн.дол.США, використовуючи для цього все ті ж залучені за кордоном кредитні ресурси[6]. 
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МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИКЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Важную роль в экономической теории играет концепция мультипликатора. В переводе 

мультипликатор означает «множитель». Инвестиционный мультипликатор множит, усиливает спрос в 

результате воздействия инвестиций на рост дохода. Мультипликатор показывает, как влияет прирост 

инвестиций на прирост выпуска (и дохода). 

Инвестиции представляют собой весьма переменчивый компонент общих расходов, так как 

спрос на инвестиционные ресурсы по самой их природе крайне неустойчив. При появлении или 

изменении автономных инвестиций происходят изменения в величине автономных инвестиций и, как 

следствие, происходят изменения в величине равновесного национального дохода.  

Практика показывает, что прирост или сокращение дохода оказываются более значительными, 

чем вызвавшие их изменения автономных инвестиций. Также хорошо известно, что инвестиционная 

деятельность наименее стабильна, она сильнее подвержена внешним воздействиям, чем, например, 

сфера потребления. На учете действия мультипликационных связей строится экономическая политика, 

принимаются решения по регулированию экономической жизни. Понимание мультипликационных 

взаимосвязей необходимо и для уяснения особенностей экономических сдвигов в условиях переходной 

экономики. 

Некоторые аспекты оценки экономической эффективности реализуемых инвестиционных 

проектов нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых: С.С. Аптекаря, 

Н.Г. Чумаченко, В.Г. Федоренко, Д. Норкотта, Г.В. Козаченко, Ньюэлла Майкл В. и др. [1-6]. 

Последние экономические кризисы показали, что даже при больших объемах накопленных 

резервов вопрос об эффективных направлениях их использования становится определяющим. Для 

принятия сбалансированного решения требовался тщательный анализ сложившейся ситуации, а 

попытки замещения падающего спроса за счет государственных резервов были изначально обречены на 

провал. 

Термин «мультипликатор» впервые введен в 1931 году английским экономистом Р.Ф. Каном для 

обоснования организации общественных работ как средства выхода из экономической депрессии и 

сокращения безработицы [7]. Он продемонстрировал, что государственные затраты на организацию 

общественных работ не только приводят к созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение 

потребительского спроса, тем самым способствуя росту производства и занятости в целом по 

экономике. Позже учитель Р.Ф. Кана, Дж. М. Кейнс сформулировал теорию мультипликативных 

эффектов в экономике, выделив (помимо мультипликатора занятости) мультипликаторы доходов и 

инвестиций [8]. 

Суть эффекта мультипликатора сформулирована следующим образом: увеличение любого из 

компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, причем на 

величину большую, чем первоначальные затраты.  

Кейнсиансая модель мультипликатора была дополнена, в частности, предложенным Афтальоном 

и Дж. М. Кларком принципом акселерации [9]. Их модель получила название модели мультипликатора-

акселератора. В дальнейшем теорию мультипликатора развивали и другие экономисты. Наиболее часто 

встречающийся в литературе способ расчета мультипликатора основан на сопоставлении 

статистических данных о том, насколько величина исследуемого экономического показателя изменяется 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category;jsessionid=C9DF14D7D1C969539D48AF9A1458BD1D?cat_id=44464
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category;jsessionid=C9DF14D7D1C969539D48AF9A1458BD1D?cat_id=44464
http://www.bank.gov.ua/%20control/uk/publish/category?%20cat_id=58023
http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/document?id=19208291
http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/%20document?id=%2019142242
http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/%20document?id=%2019142242
http://bse.sci-lib.com/article082911.html
http://bse.sci-lib.com/article061721.html
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в зависимости от динамики другого экономического показателя. Несмотря на простоту, метод носит, 

скорее, теоретический характер.  

Задачи оценки влияния объемов производства и капитальных вложений в рамках одной из 

отраслей на все народное хозяйство в целом возникают достаточно часто. Например, при определении 

приоритетных направлений государственной поддержки в условиях бюджетных ограничений. Следует 

предположить, что задачу оценки макроэкономических последствий реализации мероприятий в области 

экономической политики желательно решать в рамках соответствующих модельных построений, 

рассматривающих экономику на разных уровнях агрегации. Явными преимуществами в данном случае 

обладают динамические модели, позволяющие не только определять основные показатели развития 

экономики, но и получать представление о том, за счет каких факторов и как будет формироваться 

траектория экономического развития. Но использование большой динамической (межотраслевой) 

модели не всегда возможно. Кроме того, в определенных условиях исследователя могут интересовать 

более узкие (локальные) вопросы. Например, оценка того, как отреагирует экономика, в условиях 

сохранения текущей структуры производства,  на увеличение выпуска в одной из отраслей.   

Для решения этой задачи можно пользоваться более простым инструментарием, позволяющим 

получать оценки воздействия развития отдельных секторов на общую экономическую динамику. 

Способ, основывающийся на расчете мультипликативных эффектов, подходит для этого как нельзя 

лучше. Приведем некоторые ключевые определения. 

Мультипликатор (в макроэкономике) - численный коэффициент, показывающий, во сколько раз 

изменятся итоговые показатели развития экономики при росте инвестиций или производства в 

анализируемом виде деятельности. В рамках макроэкономического анализа могут различаться 

производственные и инвестиционные мультипликаторы. 

Мультипликативный эффект - произведение мультипликатора на изменение объема 

производства, инвестиций и других характеристик отрасли. Отражает эффект от увеличения показателей 

в анализируемом виде деятельности с учетом его вклада в экономическую динамику. 

Из определений следует, что большая величина мультипликатора отнюдь не тождественна 

высокому мультипликативному эффекту. Отрасли экономики имеют различный вес в суммарных 

показателях валового выпуска, таким образом, при равных темпах изменениях динамики производства 

номинальные приросты выпусков в различных видах деятельности будут существенно отличаться 

(например, процентный пункт роста производства в металлургии по номинальному объему будет 

значительнее, чем в судостроении). Это означает, что вид деятельности, обладающий высоким 

коэффициентом мультипликатора, но при этом имеющий относительно меньший вес в экономике, 

должен обладать меньшим мультипликативным эффектом по сравнению с более значимой отраслью.  

Для определения мультипликативных эффектов от реализации инвестиционных проектов 

следует опираться на информацию из технико-экономического обоснования. В связи с этим к объему и 

качеству информации о параметрах  реализуемого проекта должны предъявляться четкие требования. А 

при проведении расчетов на региональном уровне важны региональные особенности, в том числе, 

отличия в отраслевой структуре производства и доходов. Мультипликативные эффекты на 

региональном уровне существенно зависят от этих параметров, и это должно быть учтено при расчетах. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Міжнародний кредит бере участь у регулюванні економіки. Розвиток світової економіки зумовив 

стрімке зростання обсягів міжнародного кредитування. Необхідність підвищення економічного 

зростання та макроекономічної стабілізації в країнах призводять до більшої зацікавленості в 

міжнародних кредитах. Кожна держава намагається створити умови для підвищення 

конкурентоспроможності своїх товарів. У сучасних умовах зростаючу роль у сфері розвитку 

міжнародних кредитних відносин відіграють міжнародні й регіональні фінансово-кредитні інститути. 

Саме тому твіема є актуальною, так, як кредитні інститути допомагають збільшити масштаби і форми 

кредитування зовнішньоекономічної діяльності. Кредитні відносини мають важливе значення у 

міжнародних економічних відносинах будь-якої держави. 

В умовах сталого розвитку економіки за допомогою податків та інших надходжень до бюджету 

держава отримує достатньо коштів для свого нормального функціонування. Та досить часто в період 

кризи податкових коштів недостатньо, тоді держава змушена залучати необхідні кошти ззовні. 

Здійснюючі державні позики країна має змогу використовувати додаткові можливості, що 

відкриваються перед нею. На початку розвитку кредитних відносин джерелом таких додаткових 

надходжень до бюджету були внутрішні фінансові ресурси держави: підприємства, банківські установи 

та навіть приватні особи [2, с. 21]. 

Обґрунтуванню міжнародного кредиту та його наслідків приділяли увагу такі відомі економісти 

як Р. Барро, Дж. Бьюкенен, А. Лернер, Ф. Модильяні, Т. Мальтус, Д. Юм, Д. Сей, Д. Кейнс. 

Міжнародному кредиту, відомі економісти А. Л. Смірнов і Л. Н. Красавіна дають таке 

визначення: "Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних 

відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і 

сплати відсотків. Кредиторами і позичальниками виступають приватні підприємства (банки, фірми), 

державні установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації. 

Об'єктивною основою розвитку міжнародного кредиту стали вихід виробництва за національні межі, 

посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків [1, с. 110-114 ].  

Посилення світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного поділу праці обумовили 

збільшення обсягів, подовження і диференціацію термінів міжнародного кредиту. Міжнародний кредит 

бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях:  

- при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті експорту устаткування, 

сировини, палива;  

- у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво;  

- при реалізації товарів на світових ринках.  

Тому, виходячи з вище зазначеного джерелами міжнародного кредиту є:  

- тимчасово вивільнена в підприємств у процесі кругообороту частина капіталу в грошовій формі;  

- грошові нагромадження держави й особистого сектора, що мобілізуються банками.  

Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією й укрупненням 

цих традиційних джерел за рахунок їх залучення з ряду країн. Хоча міжнародний кредит опосередковує 

рух товарів, послуг і капіталів у зовнішньому обігу, рух позичкового капіталу за національним кордоном 

є відносно самостійним стосовно товарів, вироблених за рахунок позичкових коштів [3, с.143-154]. 

Міжнародний кредит виконує певні функції, які відображають специфіку руху позичкового 

капіталу у сфері міжнародних економічних відносин (Табл.1). 

Міжнародний кредит відіграє важливу роль в сучасній економічній системі країни, зокрема: 

сприяє інтернаціоналізації виробництва та обміну; сприяє зміцненню міжнародних економічних зв'язків; 

підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі, стимулює та прискорює ріст світового 

товарообороту; забезпечує безперервність міжнародних розрахунків та прискорює обіг коштів у 

міжнародному обороті; слугує методом регулювання платіжних балансів; посилює конкуренцію між 

країнами, оскільки використовується як знаряддя конкурентної боротьби за ринки збуту. 

Загальновизнано, що міжнародний кредит - є одним із самих складних кредитів. 

Порядок надання кредитів може бути таким:  

- сума кредиту повністю зараховується на окремий рахунок на користь країни- позичальника, з 

цього рахунку проводиться оплата за поставлені товари;  
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Таблиця 1 Функції міжнародного кредиту 

Функції Здійснення функції 

Перерозподіл позичкових 

капіталів між країнами для 

забезпечення потреб 

розширеного відтворення 

Через механізм міжнародного кредиту позичковий капітал 

потрапляє в ті сфери, яким віддають перевагу еко номічні агенти з 

метою отримання прибутків. Тим самим кредит сприяє 

вирівнюванню національного прибутку в середній прибуток і 

підвищенню його маси. 

 

Економія витрат обігу у 

сфері міжнародних 

розрахунків 

Через заміну справжніх грошей кредитними, а також шляхом 

розвитку і прискорення безготівкових платежів, заміни готівкового 

валютного обігу міжнародними кредитними операціями. На основі 

міжнародного кредиту виникли кредитні кошти міжнародних 

розрахунків - векселі, чеки, а також банківські перекази, депозитні 

серти- фікати та ін. 

 

- на кредитному рахунку відображаються суми товарних поставок, тобто сума кредиту на 

рахунку зростає в міру здійснення поставок до тих пір, поки кредит не буде повністю використаний;  

- постачання за кредитом здійснюються через кліринговий рахунок по товарообігу, потім сума 

кредиту переноситься з клірингового рахунку на кредитний. Такий порядок застосовується у тому 

випадку, якщо об'єктом кредиту є товари тієї ж номенклатури, що й за поточним товарообігу; 

- кредит надається за компенсаційними угодами;  

- оформляється лізинг та ін [4, с. 8]. 

Отже, міжнародний кредит - це надання позичкових капіталів одних країн іншим у тимчасове 

користування на засадах повернення, платності та строковості, а кошти для міжнародного кредиту 

мобілізуються на міжнародному та національних ринках позичкових капіталів. Однією з 

основоположних проблем світової економіки є проблема недостатності інвестиційних ресурсів та 

боротьби за їхнє використання. Тому кожна держава змушена шукати нові методи та форми впливу на 

еко- номічне та політичне середовище задля забезпечення могутності, необхідної для реалізації 

державних інтересів. Здійснюючи міждержавні позики, країна має змогу використовувати додаткові 

можливості, що відкриваються перед нею. В умовах сталого розвитку економіки, при відсутності 

надзвичайних ситуацій за допомогою податків держава отримує достатньо коштів для свого 

нормального функціонування. За надзвичайних умов податкових коштів недостатньо. 

Література: 

1. Баєва О. І. - Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки - Галицький 

економічний вісник - Тернопіль : ТНТУ - Том 44 - 2014 - № 1. - С. 110-114.  

2. Бех М. С. - Збірник наукових праць - Випуск 37: УДК 336.71 - Чортківський інститут 

підприємництва і бізнесу - Особливості міжнародного кредитування: Міжнародний валютний фонд - 

2014 - С. 21. 

3. Вахненко Т. П. - Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі -2015 - №11 

- с.143-154. 

4. Михайлик О. М. – Особливості міжнародного кредитування: МВФ та МБРР - Збірник 

наукових праць - Ефективна економіка – Випуск №4: УДК 339.727.3 - 2015 - с. 8. 

 

УДК 336.7                        

Танчак Я. А., кандидат економічних наук, асистент кафедри економічної кібернетики  

факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені І. Франка    

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Ринок фінансових інвестицій - явище об'єктивне, він виник у зв'язку з гострою потребою в 

додатковій формі мобiлiзацiї коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави. 

Світовий досвід доводить, що причиною економічної, а нерідко й політичної кризи є слаборозвинений 

фінансовий сектор країни. Натомість фондовий ринок спроможний надати фiнансовi послуги особливим 

категоріям (підприємствам, організаціям), за допомогою яких можна швидше адаптуватися до 

негативних змін в економічному та політичному середовищі. Тому, розвиток вітчизняного ринку 

фінансових інвестицій сьогодні є одним із найактуальніших завдань для відродження української 

економіки, яка переживає не найкращі часи [1, c. 22]. 

 «Ринок фінансових інвестицій України замкнутий і спекулятивний. Наше завдання-розкрити 

його і зробити інвестиційно спрямованим» - так формулює перспективу розвитку вітчизняного 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
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фондового ринку віце-голова НКЦПФР Д. Тевелєв в інтерв'ю порталу« Інтерфакс - Україна 

». Грунтуючись на точці зору керівника державної організації, що має безпосереднє відношення до 

розвитку ринку фінансових інвестицій і думках багатьох експертів можна сказати, що залучення 

інвестицій в економіку України є найважливішою метою досліджуваного ринку, на яку повинне бути 

спрямоване його перспективний розвиток [2, c. 50]. 

Слід зазначити, що за останні роки на національному ринку відбулися якісні та кількісні зміни. 

Обсяги торгів зросли в десятки разів, з‘явилися нові інвестиційні продукти (ф‘ючерс на індекс УБ, 

опціон на цей ф‘ючерс тощо), створено такий новий технологічний продукт, як Інтернет-трейдинг – 

механізм, що надає інвестору доступ до біржової інформації в режимі реального часу, а також 

можливість власноруч здійснювати угоди на біржі [2, c. 56-57]. 

У майбутньому Українська біржа планує створити повноцінну клірингову і розрахункову 

структури, чим значно підвищить рівень сервісу. Увесь операційний цикл – від укладання угоди до 

розрахунків за нею – проходитиме на біржі, що збільшить гарантії та надійність розрахунків. Проте 

нагальною потребою є створення нових фінансових інструментів, які вже успішно функціонують на 

розвинених ринках. Насамперед слід впровадити похідні інструменти на іноземні валюти, за допомогою 

яких інвестори зможуть страхувати валютні ризики, адже, беручи до уваги динаміку коливань валютних 

курсів на світових валютних ринках, виникає необхідність убезпечити себе від потенційної небезпеки, 

пов‘язаної зі змінами курсів валют, що може призвести до збитків, які перевищать отриманий 

інвестиційний прибуток. 

Упровадження таких нових інвестиційних продуктів, як похідні на товари, створить умови для 

виходу на ринок нових учасників та додаткові можливості для існуючих. Виробники зможуть 

страхувати очікувані зміни цін на товари і планувати майбутні витрати, а інвестори матимуть 

можливість здійснювати спекулятивні операції. 

Досвід російських регуляторів стосовно інвестиційних обмежень буде корисним українським 

колегам. Наприклад, Нержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) має надати 

дозвіл інституціональним інвесторам використовувати у своїй діяльності похідні цінні папери, але 

тільки з метою хеджування портфеля, сформованого на спот-ринку (тобто строковому ринку), лише 

коротких позицій, та в такому обсязі, що з урахуванням кредитного плеча, не перевищує розмір 

сукупної позиції на ринку акцій [3, c. 137]. 

В Україні регулятор теж планує уніфікувати подачу емітентом інформації стосовно проспектів 

емісії, звітів про результати розміщення цінних паперів, річних звітів, квартальних звітів за кожен із 

перших трьох кварталів року і розширеного переліку особливої інформації в новому форматі, та 

одночасне розкриття цієї інформації в мережі Інтернет для інвесторів та інших учасників ринку в режимі 

реального часу, що значно спростить процедуру збору інформації інвесторам [4, c. 52].  

Зазначені нововведення, безумовно, покращать формування і використання інформаційного 

середовища, а національні стандарти звітності поступово наближатимуться до американських. 

Перспективи розвитку українського ринку фінансових інвестицій багато в чому будуть залежати 

від ситуації на світових фондових ринках. Однак для посилення привабливості локального фондового 

ринку для вітчизняних та іноземних інвесторів необхідно здійснити ряд кроків: сприяти надходженню 

інвестицій у реальний сектор економіки, сформувати ефективну систему захисту прав і законних 

інтересів інвесторів, активізувати процеси концентрації та централізації торгівлі корпоративними 

цінними паперами українських емітентів на організованому ринку на умовах конкуренції, погоджувати 

політику держави на ринку фінансових інвестицій із грошово-кредитною, валютною і  бюджетно-

податковою політикою. 

Таким чином, формування повноцінного ринку фінансових інвестицій в Україні є важливою 

складовою ринкових перетворень, що сприятиме оздоровленню економіки, залученню інвестицій у 

перспективні галузі та об'єкти, прискоренню процесу приватизації державного майна. 
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НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ 

СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 

 

Останні тенденції у фінансово-економічному стані України, що характеризуються падінням ВВП 

(за друге півріччя 2015 р. воно склало 14,6% [1]), обсягів реалізації основних видів продукції, значним 

зростанням як абсолютної суми державного боргу так і його питомої ваги у ВВП, посиленням 

інфляційних процесів, поглиблюють кризові явища, призводять до погіршення соціального стану та 

політичної напруженості у державі. Складність розв‘язання проблем пов‘язана із обмеженістю важелів 

впливу на фінансові відносини між сферами фінансових корпорацій, реального сектора, 

домогосподарств та державних фінансів. Нагальна потреба у формуванні наукового апарату 

обґрунтування обсягу на векторів таких взаємовідносин сприятиме оптимізації національної фінансової 

архітектури, набуттю стабільності розвитку національної економіки та підвищенню соціального 

становища у країні. 

Головною проблемою, що постає у сучасний момент, є нарощення відношення державного боргу 

до ВВП, яке за результатами третього кварталу 2015 склало 269%, а відношення зовнішнього боргу до 

ВВП – 159% (розраховано за даними [1, 2]). Ситуація не набувала б характеру патової, якщо б відсоток 

по обслуговуванню боргу був нижче, ніж щорічний приріст ВВП. Наприклад, серед світових лідерів за 

співвідношенням боргу до ВВП є Японія, Ірландія, Сінгапур, Португалія, Бельгія [3]. В той же час 

зниження ВВП у 2014 р., за даними World Economic Outlook [3], у Японії склало 0,1%, а в інших 

перелічених країнах спостерігається приріст ВВП (у Ірландії - 5,2%, Сінгапурі - 2,9%, Португалії - 0,9%, 

Бельгії - 1,1%). Відповідно, інфляційні процеси посилилися у Японії (інфляція 2,7%) та Португалії 

(інфляція 0,2%), в той час, коли країни з більш високим приростом ВВП характеризуються 

дефляційними процесами: в Ірландії дефляція склала 0,3%, в Сінгапурі  1,0%, в Бельгії 0,5%. Показовим 

є також сальдо поточного рахунку платіжного балансу, яке у відношенні до ВВП є найменшим у Японії 

(0,5 %) та Португалії (0,6%), тоді як  в Ірландії показник склав 3,6%, в Сінгапурі 19,1%, а в Бельгії 1,6% 

[3]. Разом з тим, кредитні кошти, отримані даними країнами, витрачаються з різнем ступенем 

ефективності та пропорціями на економічний розвиток, забезпечуючи приріст ВВП, формування 

стабільної доходної бази бюджету та виконання соціальних стандартів. Україна ж, залучаючи кредитні 

кошти, витрачає їх на виконання державних функцій у сфері оборони, соціальній сфері, тобто у тих 

сферах, які не впливають прямим чином на збільшення ВВП. В той же час, обмеження фінансових 

можливостей держави щодо виконання своїх функцій не залишає вибору. До того ж, політична ситуація 

на сході країни, в результаті якої значні виробничі потужності залишилися на окупованих територіях, 

негативним чином позначилася на обсягах внутрішнього виробництва, а, згодом, і на стані платіжного 

балансу. Тому, бачиться тільки два виходу із зазначеної ситуації: перший полягає у максимальному 

сприянні зростанню ВВП; другий – у відмові від зовнішніх кредитів на користь джерел внутрішнього 

запозичення. 

Розглянемо перший шлях  - можливості та передумови збільшення ВВП України. Застосування 

кореляційного аналізу дало змогу визначити, що зв'язок між розвитком добувної та переробної 

промисловості і обсягів ВВП є тісним, тому вважаємо приріст обсягів реалізації у добувній та 

переробній промисловості як фактори першого порядку, що впливають на приріст ВВП. Проте, існує 

низка факторів другого прядку, що стримують розвиток промисловості в сучасній Україні. По перше, у 

зв‘язку із погіршенням інвестиційного клімату та фактичною відсутністю у вітчизняних підприємств 

коштів для фінансування інноваційних процесів, створення сучасної виробничої бази виготовлення 

конкурентоспроможної продукції, інфляційних процесів, ускладнення зовнішньоекономічних зв‘язків із 

Росією, значно погіршився фінансовий стан окремих галузей промисловості (зокрема, галузь 

машинобудування – одна з найстабільніших галузей промисловості до теперішнього часу - 

характеризується від‘ємною операційною рентабельністю  -2,4% у 2014 р.). За структурою капіталу у 

реальному секторі переважає доля позикового, який є дорогим у використанні. До того ж, ставка за 

кредитами значно перевищує рентабельність суб‘єктів господарювання, що, за теорією ефекту 

фінансового левериджу, робить запозичення взагалі недоцільними з економічної точки зору. Отже, 

підвищення банківської ставки вимушує суб‘єктів господарювання підіймати ціну задля скорочення 

розриву між економічною рентабельністю та ставкою за кредитом (диференціал фінансового важеля). В 

результаті підвищується рівень цін в країні, що лише посилює інфляційні процеси та скорочує обсяги 

реалізації внаслідок еластичності попиту та падіння цінової конкурентоспроможності. Таким чином, 

відсоткова політика підвищення кредитної ставки поглиблює кризові явища у соціально-економічному 
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стані країни. На тлі визначеного, очевидним бачиться сприяння доступності та дешевизні кредитних 

коштів для розвитку промисловості. Роль у цьому процесі може відіграти бюджетна політика 

фінансування кредитних організацій задля покриття різниці у відсоткових ставках. Разом з тим, такі 

заходи мають ґрунтуватися на жорстокому контролі за витрачанням кредитних ресурсів. В цьому 

випадку контроль може базуватися як на цільовому використанні кредитних коштів, так і на 

відслідковуванні співвідношення приросту обсягів реалізації, виручки, прибутку до обсягу залучених 

ресурсів у кредиторів –суб‘єктів реального сектору економіки. 

Ще одним фактором, що сприятиме розвитку промисловості, є державне фінансування 

економічного розвитку. В останні роки через обмеженість коштів та перманентний дефіцит бюджету 

спостерігається скорочення державного фінансування останніми роками. Разом з тим, емпіричний аналіз 

доводить щільність зв‘язку між державними економічними витратами та обсягом ВВП, що ще раз 

підтверджує необхідність витрачання коштів, залучених державою на борговій основі, на розвиток 

реального сектору. 

В свою чергу, розвиток сільського господарства, який визначено одним з пріоритетних напрямів 

державної політики в останні роки, має середній вплив на обсяг ВВП, що пояснюється невеликою 

доданою вартістю у галузі (характерно для сировинних галузей), низькою конкурентоспроможністю 

вітчизняного виробника на європейському ринку (у багатьох країнах сільське господарство є 

субсидійованою галуззю). 

Ще одним фактором першого порядку, який має значний вплив на обсяг ВВП є розвиток 

торгівлі. Цілком закономірно, що зростання інфляції, коливання валютного курсу негативним чином 

позначаються на покупній здатності як суб‘єктів підприємництва, так і населення. Декларуючи 

підвищення середньої заробітної плати та соціальних стандартів восени 2015 р., уряд не вказує, що 

означене не покращило стану домогосподарств: індекс реальної заробітної плати за січень-жовтень 2015 

р. склав 78,2% до відповідного періоду 2014 р., а реальний наявний дохід населення України за другий 

квартал 2015 року склав 66% до відповідного періоду попереднього року [1]. Така ситуація потребує 

негайного перегляду антиінфляційної політики (зокрема, через застосування монетарно-грошових 

інструментів, залучення внутрішнього боргу у національній валюті), а підвищення соціальних 

стандартів бачиться можливим лише після стабілізації економічного стану країни через розвиток 

реального сектора та відповідного зростання надходжень до Державного бюджету.  

Платоспроможність суб‘єктів підприємництва промисловості України також значно знизилася 

через зростання поточних зобов‘язань, які на кінець 2014 р. складали 48% від всіх джерел формування 

майна, а середній коефіцієнт поточної ліквідності у промисловості знизився за 2014 р. з 1,1 до 0,98 

(розраховано за даними [1]). На тілі означених проблем у фінансовому стані як домогосподарств, так і 

реального сектора, є логічним зниження обсягів оптової та роздрібної торгівлі на -20,4% у другому 

кварталі 2015 р. [1] 

Таким чином, наявним є тісний взаємозв‘язок між обсягами ВВП та необхідністю реформування 

фінансово-кредитної, соціальної, монетарно-грошової, бюджетної політик. Пожвавлення розвитку 

національної економіки уможливлюється в результаті відмови від витрат боргових коштів на поточне 

споживання і фінансування державних функцій на користь стимулювання розвитку добувної та 

переробної промисловості, інвестиційних процесів, підвищення платоспроможності домогосподарств та 

суб‘єктів підприємництва.  
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К ИСТОРИИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

Во второй половине XX в. системы пластиковых карт США за несколько десятилетий 

превратились из систем карт, принимаемых в нескольких ресторанах, в международные структуры, 

являющиеся неотъемлемой частью современной мировой экономики.  

Создание системы почтовых переводов стало моментом появления банковских пластиковых 

карт. Это произошло в 1864 г. в Федеральной почтовой службе США. Чуть позже, в 1881 г. 
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AmericanExpress (далее - AmEx) был разработан корпоративный бланк денежного перевода, 

защищенный от подделки. Компания начала продавать собственные бланки почтовых переводов по 

более низкой, чем у конкурента, цене. Преимуществом было то, что эти переводы можно было 

обналичить в любом офисе компании. 

Сложность заключалась в том, что у AmEx не было своих отделений за границей. А потребность 

в создании дорожного чека у AmEx возникла.  Существовали большие неудобства у клиентов при 

использовании аккредитивов, деньги по которым можно было получить лишь в нескольких крупных 

зарубежных городах, где американские банки, выдававшие аккредитивы, имели свои отделения. 

Компанией AmEx были разработаны следующие элементы схем, которые привлекали клиентов 

использовать данные чеки при передвижениях: 

1. Защита от подделки: приобретая дорожный чек, клиент в присутствии сотрудника AmEx 

расписывался в левом верхнем углу чека и воспроизводил свою подпись еще раз уже при 

обналичивании чека. 

2. Защита от потери или кражи: дорожные чеки при таких ситуациях могут быть очень быстро 

восстановлены  в любом офисе AmEx или банке, практически в течение суток. 

Достаточно быстро, к 1892 году чеков было продано почти на 485 тысяч долларов США, а 

перечень учреждений, принимавших к оплате дорожные чеки, занимал 14 страниц фирменной брошюры 

AmEx. . Практически через 10 лет годовой объем продаж дорожных чеков достиг 23 млн долларов 

США. 

Основной идеей, заложенной в такой тип организации, является разделение объекта на 

инфраструктурное обеспечение и множество элементов (индивидуальных производителей, 

пользователей, систем и т.д.), использующих это обеспечение, но не предопределяемых им. Задача 

инфраструктуры - создание материальные условий и возможностей для функционирования элементов. 

Основополагающие принципы организации инфраструктуры явились основой формирования сети 

приема дорожных чеков AmEx, что позднее привело к развитию целой системы пластиковых карт, 

можно сформулировать следующим образом: 

1. Высокая автономность работы сети. Например, сеть AmEx первое время функционировала 

и могла функционировать только через структуру собственных подразделений без участия гостиниц и 

банков, которые позже стали заключать с ней договоры. А главное - подразделения AmEx выдавали и 

обналичивали чеки даже тогда, когда поток клиентов был незначителен и еще не покрывал затрат 

компании. 

2. Высокая резистентность функционирования сети. В случае отказа какого-либо из банков 

обналичить чек AmEx предъявитель чека может сделать это в другом банке, на торгово-сервисном 

предприятии или в подразделении AmEx.  

3. Высокий потенциал сети, позволяющий развивать множество других структур и систем. Так, 

изначально не предполагалось, что дорожные чеки могут стимулировать развитие гостиничного 

комплекса, сетей бензозаправок и прочих торгово-сервисных предприятий.  

4. Избыточность возможностей сети, изначально обеспечивавших страховочную функцию, а 

впоследствии - функцию развития. В случае с системой дорожных чеков AmEx этот момент стал 

основополагающим в дальнейшем развитии схемы. Поскольку система обращения дорожных чеков - это    

финансовая    инфраструктура,   то    для бесперебойности  функционирования был необходим 

определенный «страховочный» финансовый ресурс. 

5. Разделение сети на структуры коммуникации («каналы») и структуры трансляции 

(«поршни»). К первой позиции можно отнести каналы всех видов связи, почтовую связь, дорожную сеть. 

Ко второй позиции - СМИ, дистрибутивные структуры, телевизионные программы с рекламой. В AmEx 

структурами коммуникации были дорожная сеть, а также сети заправок, гостиниц и  магазинов - всех 

торгово-сервисных предприятий (далее - ТСП), где к оплате принимали дорожные чеки AmEx. А 

структурами трансляции - подразделения AmEx, в сферу задач которых, входило внедрение и развитие 

сети дорожных чеков в том или ином регионе Северной Америки, а потом и во всем мире. 

Рассмотренные особенности инфраструктурной (сетевой) организации сознательно 

использовались при организации различных сетевых структур начиная с 40-х гг. XX в. Не случайно 

последующий этап генезиса банковской пластиковой карты начался в 1949 г., который  обязан 

основанию компании DinersClub. Причиной создания этой компании послужила идея использовать 

карты в качестве средства расчетов, но специальным, новым образом. 

Самое главное, карты должны были приниматься большим количеством торговых учреждений, 

которые между собой никак не были связанны. Банки же, выступающие эмитентами карт и банки, 

обслуживавшие эти ТСП, могли даже не иметь между собой корреспондентских отношений. Кроме 

этого, создавалась новая финансовая структура, которая выпускала и распространяла эти карты, 

заключала договора с торговыми предприятиями, занималась рекламой, продвижением на рынке и т.д. 
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DinersClub возникла в 1949 г. За совсем короткий период, уже в 1953 г. система пластиковых карт 

DinersClub становится международной: ее карты принимаются во многих странах мира: Канаде, 

Мексике, Великобритании и на Кубе. А в конце 1958 г. начинается выпуск карт AmEx. В тот период 

клиенты были уже привыкли пользоваться картами, сформировался рынок, сложились основные 

правила работы на нем. И в этом же году начал эмиссию карт и BankofAmerica (г.Сан-Франциско, штат 

Калифорния), который в 1970 г. отказался от единоличного руководства созданной им системой 

BankAmeriCard. Систему возглавила ассоциация банков, взявшая на себя эмиссию этой карты. Была 

создана компания NationalBankAmeriСardInc., а в 1974 г. - InternationalBankcardCompany, которая в 1977 

г. была переименована в  уже известную нам, VISA. 

VISA - это международная ассоциация, в которой работают 19 тыс. членов в более чем 200 

странах мира. 

Эта система развивалась  за счет постепенной трансформации громоздкого объединения 

лицензиатов BankofAmerica в инфраструктуру по обслуживанию банков, что дало ей возможность стать 

сначала национальной, а затем международной. 

И позже все успешные системы карт или эволюционировали в направлении инфраструктурной 

организации, или изначально создавались как инфраструктура. 

Цель, которую ставили перед собой  при введении пластиковых карт -    сокращение доли 

наличных денег и чеков в обращении – была достигнута. В конце ХХ века в развитии платежных систем 

в мире существуют две тенденции: 

1. рост доли дебетовых карточек, которых около одного миллиарда в мире; 

2. развитие электронной коммерции.  

Розничные электронные платежи с помощью банковских карт стали преференциальным 

средством платежа, что позволило значительно сократить сложности обмена бумажных денег, 

платежных документов и доступа к товарам и услугам. Показателем развития этого служит  наличие 

личных банковских счетов у населения старше 15 лет. Во многих странах высокого развития этот 

уровень находится между 85% (Япония и Австралия) и 98% (Германия), тогда как в среднеразвитых 

странах он достигает лишь 45-55% (Аргентина, Малайзия, Южная Африка), а в развивающихся странах 

составляет всего 20% в Индии, 30% в Польше и  35% в Мексике. 
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НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО 

МІНІМУМУ В УКРАЇНІ 

 Євроінтеграційні прагнення України мають підкріплюватися існуванням низки європейських 

стандартів, зокрема розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів. Одним із таких 

базових державних стандартів є прожитковий мінімум. 

 Дослідженням прожиткового мінімуму займається ряд науковців, зокрема В. Шибко, Б. Ференс, 

Л. Новосельська, Ю. Цігуш, С. Синчук та інші.  Відомо, що прожитковий мінімум - вартісна величина 

достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його 

здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб 

особистості. У світовій практиці виділяють 6 методів визначення прожиткового мінімуму: статистичний, 

суб‘єктивний (соціологічний), ресурсний, комбінований, нормативний та відносний. 

 В Україні прожитковий мінімум визначається нормативним методом, який полягає у становленні 

вартісної величини прожиткового мінімуму через споживчий кошик, у розрахунку на місяць на одну 

особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:  

дітей віком до 6 років, дітей віком від 6 до 18 років, працездатних осіб, осіб, які втратили працездатність 

[2]. 

 Величина прожиткового мінімуму є підставою для прийняття управлінських рішень, оскільки 

чим гіршим стає рівень життя, тим важливіша соціальна роль держави та її відповідальність за соціальні 

наслідки економічної політики. В законі «Про прожитковий мінімум» вказано, що величина 
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прожиткового мінімуму залежить від вартості наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та 

послуг, але це далеко від реальності. 

 Слід зазначити, що наразі під час визначення прожиткового мінімуму керуються наборами, 

затвердженими ще у 2000 році, оскільки спроби перегляду наборів у 2005 та 2010 роках незатверджені 

Кабінетом Міністрів України, а отже не є дійсними. [3] 

 Для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про 

рівень споживчих цін центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, розраховує щомісяця фактичний 

розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних 

соціальних і демографічних груп населення. На сьогодні існує гостра необхідність удосконалення 

методу визначення прожиткового мінімуму, оскільки він не відповідає сучасним потребам населення, та 

головне – цінам на товари та послуги. Це підтверджується наведеними даними про динаміку мінімальної 

заробітної плати в Україні та ряді інших європейських країн (див. рис.1.) . 

 
Рис. 1. Динаміка мінімальної заробітної плати  (дані: Eurostat [1]) 

  

 Як видно на рис. 1 в країнах Європи мінімальна заробітна плата зростає з кожним роком, 

відповідно до потреб населення, і найвищий її показник сягає  424.26$ в Туреччині, при цьому динаміка 

мінімальної заробітної плати в Україні має тенденцію до зниження, при чому дана тенденція має 

швидкий темп на фоні інфляції, і за даними на лютий 2015 року мінімальна зарплата складала в Україні 

43,87$, що є найнижчим показником серед країн Європи. 

 Одним із показників для розрахунку інфляції є індекс споживчих цін, тому, слід враховувати і 

динаміку індексу споживчих цін в Україні та європейських країнах (див. рис. 2), без якої неможливе 

об‘єктивне визначення розміру прожиткового мінімуму у будь-якій країні.  

 Як видно з рис. 2 в європейських країнах спостерігається сталість індексу споживчих цін, 

наприклад Естонія – 0,0 %, а у деяких випадках і його пониження, наприклад Болгарія –  -1,2%; Польща 

– -0,6%; Румунія – -1,4%. В Україні ж індекс споживчих цін збільшується стрімко і за даними на 

жовтень 2015р. відносно 2014 р. складає 39,5 %-ий приріст.  Також тенденцію до збільшення індексу 

споживчих цін має Туреччина – 7,7%.   

 Як показали проведені дослідження Україні слід змінювати методи визначення прожиткового 

мінімуму, керуючись всіма затвердженими та осучасненими нормами, підвищувати величину 

мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, яка відповідатиме вартості необхідних товарів та 

послуг і споживчого кошика. 
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Рис. 2. Динаміка індексу споживчих цін (За матеріалами: Eurostat [1]) 

   

Під час реформування методів визначення прожиткового мінімуму необхідно використовувати 

позитивний та негативний як вітчизняний досвід, так і досвіди інших країн, також слід враховувати 

вихідні умови життя населення, склад і розмір життєво необхідних наборів продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг, необхідність розширення асортименту споживчого кошика та 

удосконалення його якості відповідно вимог, пропорцію між товарами та послугами, залежно від потреб 

населення, для того, щоб обрати найбільш доцільний варіант визначення прожиткового мінімуму саме 

для українського громадянина. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИК ПАРТИСИПАТИВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

В умовах глобалізації населення стає більш обізнаним і більш вимогливим до суспільних послуг 

та якості державного й місцевого управління, відповідно тиск на державу починає перевищувати її 

можливості щодо утримування старої, зношеної та неефективної моделі управління. Наразі відбувається 

впровадження ідеології місцевого розвитку, орієнтованого на участь громад, – партисипативного 

управління. Особливої актуальності даний підхід набуває для країн, що відчувають гостру нестачу 

державних фінансових ресурсів, оскільки передбачає можливість використання фінансових ресурсів як 

держави, так і місцевих громад, бізнесу, інститутів громадянського суспільства.  

Результати міжнародних досліджень свідчать про те, що для підвищення ефективності державних 

заходів варто доповнювати їх програмами за участі територіальних спільнот, різноманітних неурядових 

організацій та приватного сектору [2]. Окрім того, проекти розвитку, засновані на участі територіальних 

громад, стали одним з пріоритетних напрямів фінансової підтримки місцевого розвитку багатьох 

міжнародних організацій. Так, бюджет зазначених проектів тільки для Світового банку складає 

приблизно 7 млрд. дол. на 10 років [3]. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів розвиток, спрямований на громаду, є важливим 

підходом, оскільки він зменшує навантаження на урядові установи шляхом оптимізації використання 

місцевих фінансів, що може призвести до покращення життя значної чисельності населення. Тому 

розробка бюджетів участі (від. англ. participatory budgeting) є, з одного боку, процесом демократичного 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 01.10.2015
Болгарія Польща Туреччина Естонія 

Румунія Україна Латвія Словаччина 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


145 

обговорення та прийняття рішень, а з іншого боку, фінансовим планом, що надає жителям міста 

можливість вносити свій внесок у розгляд і прийняття фінансових рішень з пріоритетних питань.  

Вважаємо, що партисипативний бюджет як сучасна технологія залучення громадян до розробки 

державно-управлінських рішень є індикатором розвитку, орієнтованого на громаду (рис. 1). Крім того, 

як доводять зарубіжні вчені, залучення громадськості до вирішення проблем соціально-економічного 

розвитку покращує цільове спрямування проектів. У всьому світі, майже 1500 муніципалітетів 

використали технологію бюджету участі. При цьому не існує єдиної моделі партисипативного 

бюджетування – конкретні форми участі громадян у розподілі бюджетних коштів сильно варіюються 

залежно від специфіки конкретного міста і потреб його жителів. 

Можливість застосування партисипативного бюджетування в Україні, в першу чергу, залежить 

від підвищення прозорості бюджетного процесу. Наявність серйозних проблем у сфері забезпечення 

прозорості бюджету підтверджує Індекс корупції [1], за яким Україна в 2014 р. серед 175 країн посіла 

142 місце (індекс становить 26 при максимальному 100), при цьому спостерігається відсутність значних 

позитивної тенденції: в 2001 р. індекс для України становив 21. Відповідно до Індексу відкритості 

бюджету в 2015 р. Україна належить до групи країн, які надають лише часткову інформацію про 

бюджетний процес: індекс складає 46 балів із 100 [4].  

 

 
Рис. 1. Основні умови залучення громадян до розробки державно-управлінських рішень 

 

В процесі прийняття політичних рішень і, в особливості, в процесі участі громадян у розробці та 

затвердженні бюджетів можна виділити чотири різні групи зацікавлених осіб: громадяни, члени місцевої 

адміністрації, політики і представники бізнесу. На нашу думку, підхід, орієнтований на участі громади у 

процесі розробки державно-управлінських рішень, дозволяє підвищити якість соціальних та 

підприємницьких послуг, раціонально використовувати наявні  ресурси, підвищити безпеку та якість 

життя населення. Громада самостійно приймає рішення щодо спрямування коштів, допомагає у 

реалізації проектів, несе відповідальність за них. Такий спосіб фінансування мотивує громаду до 

самоорганізації, ініціативної діяльності та співпраці з владою. 
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Підхід до місцевого розвитку за участі територіальних спільнот передбачає: 
 

спрямованість на громаду (а саме на громадську організацію або представницький 

місцевий орган територіальної громади); 
 

спільну відповідальність громади за планування проекту та його складових 

(громада самостійно обирає найбільш нагальну проблему для вирішення); 
 

трансфер ресурсів до громади й подальший громадський контроль за ресурсами; 

включення громади у процес упровадження проектів або прямо, або 

опосередковано через управління та спостереження за підрядниками чи 

операційними та експлуатаційними функціями; 
 

використання громадської оцінки та моніторингу. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Поняття «екологічні податки» в законодавстві зарубіжних країн має розгорнутий характер. 

Досвід європейських країн засвідчує, що під екологічними податками, які з року в рік являють собою все 

більш значну частину бюджетних ресурсів цих країн, розуміють податки на небезпечні для 

навколишнього природного середовища види господарської діяльності. Основною метою їх 

впровадження, принаймні декларативною, є досягнення так званої «інтерналізації» зовнішніх витрат 

виробника відходів. Тобто збитки від утворених відходів, які раніше несло суспільство, перекладаються 

на самого виробника відходів через систему обов‘язкових платежів [1, с. 57]. 

Екологічні податки, що застосовуються у розвинутих зарубіжних країнах, відповідно до бази 

оподаткування, можна поділити на дві великі групи: – податки за забруднення; – податки на продукт. 

Податки за забруднення є платежами за кожну фізичну одиницю забруднення, що потрапляє у довкілля. 

Наприклад, в Україні стягується плата за кожну тонну відходів, що захоронюється на сміттєзвалищах 

(полі гонах твердих побутових відходів). При цьому враховуються не лише маса, але й інші 

характеристики відходів – їх небезпечність, характер розташування та обладнання полігону твердих 

побутових відходів тощо. Податками на продукт називають податки, що стягуються з одиниці готової 

продукції, яка на одному з етапів свого життєвого циклу призводить до забруднення довкілля. Податки 

на продукт стягуються з автомобільних шин, батарейок та акумуляторів, миючих засобів, пластикової 

упаковки та багатьох інших товарів [1, с. 57–58]. 

В умовах подальшої глобалізації економіки та розвитку науково-технічного прогресу проблема 

створення національної системи екобезпеки в контексті сталого розвитку суспільства набуває особливої 

актуальності. Серед першочергових завдань Законом України [2] визначено: технологічне 

переоснащення виробництва, спрямоване на енерго та ресурсозбереження; розвиток відновлюваних та 

альтернативних джерел енергії; зменшення питомого споживання земельних ресурсів, води; 

забезпечення більш якісного та комплексного перероблення сировинних ресурсів; удосконалення 

технологій очищення атмосферного повітря, водних об‘єктів, мінімізації утворення відходів. 

Необхідно зазначити, що Європейська комісія неодноразово піднімала питання щодо 

гармонізації екологічних податків країн-членів ЄС, оскільки існують значні розбіжності у структурі і 

методах застосування національних екологічних податків, що суттєво впливає на умови економічної 

конкуренції. Ефективність економічних механізмів регулювання природоохоронної діяльності значною 

мірою залежить від функціонування цілісної системи, що охоплює контроль за справлянням екологічних 

платежів та зборів, реформування системи спеціальних фондів охорони навколишнього середовища, 

удосконалення методологічних підходів при визначенні шкоди, заподіяної внаслідок порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та погіршення якості природних 

ресурсів. Важливим напрямом фінансового забезпечення природоохоронних заходів є створення 

системи екологічних податків акцизного типу на товари і послуги з високих рівнем екологічного ризику 

та спрямування коштів на відповідні технологічно-організаційні заходи щодо їх усунення. Так, в 

Німеччині введено збір на продукти, виробництво або споживання яких забруднює довкілля у вигляді 

надбавки до ціни. Відповідно, у Польщі – плату за продукцію, що не відповідає екологічним стандартам, 

а у Латвії – плату за продукцію, яка шкодить довкіллю [3]. В Україні відсутні екологічні податки 

зазначеного виду. Водночас упровадження податків акцизного типу на товари і послуги з високих 

рівнем екологічного ризику є одним із можливих шляхів не тільки підвищення свідомості населення, але 

й акумулювання коштів для вирішення нагальних проблем, пов‘язаних з утилізацією та переробленням 

побутових відходів, очищенням стічних побутових вод тощо. 

Таким чином реформування екологічного оподаткування в Україні повинно: 

- зменшити забруднення навколишнього середовища та використання природних ресурсів; 

- стимулювати структурну перебудову вітчизняної економіки; 

- стимулювати залучення новітніх ресурсоощадних технологій; 

- зменшити витрати енергоносіїв; 

- сприяти покращенню торгівельного балансу України; 

- сприяти підвищенню еколого-економічній безпеці Украни. 
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

 

На сьогоднішній день страхування є одним з найголовніших процесів в житті людей та являється 

однією з найпотужніших галузей економіки. Воно створює передумови для нейтралізації або 

згладжування наслідків дії небажаних випадків на основі визначення типів та розмірів ризику та 

передачі його від страхувальника до страховика. Сьогодні ринок страхових послуг – сектор фінансового 

ринку України, що зростає найдинамічніше. 

В Україні відповідного до чинного законодавства страховиками визнаються фінансові установи, 

утворені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою 

відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей 

страхового законодавства. 

Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Законодавство із страхування передбачає 

також можливість утворення державних страхових організацій, а також товариств взаємного 

страхування. 

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування 

і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

Страховики мають право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензії[1] 

Таблиця 1 

Види страхувань лайфових страхових компаній 

Ризики часового терміну-до 1 року Довгострокове страхування - більше 10 р 

Страхування життя (на рік) 
Страхування життя (захист здоров‘я + фінансове 

забезпечення) 

Автострахування (КАСКО, автоцивілка, зелена 

карта, нещасний випадок ) 

Медичне страхування (в тому числі і страхування 

здоров‘я на випадок хвороби та страхування від 

нещасних випадків) 

Страхування аграрних ризиків (страхування 

посівів сільськогосподарських культур на 

період перезимівлі, майбутнього врожаю на 

період весна-літо, багаторічних насаджень, 

тварин, тощо) 

Страхування кредитів, інвестицій, фінансових 

ризиків, судових витрат, медичних витрат та інші 

види страхування. 

 

Страхування відповідальності (перед третіми 

особами, нотаріусів, митних брокерів, власників 

зброї , власників собак ) 

 

На страхових компаніях, як правило, зосереджено достатньо майнових інтересів багатьох 

страхувальників – юридичних та фізичних осіб. Банкрутство або фінансові негаразди на фірмі можуть 

призвести до серйозних фінансових негараздів тисяч клієнтів компанії. Для того, щоб запобігти таким 

подіям одним із нововведень в аудиторській діяльності стало стрес-тестування. Нацкомфінпослуг «Про 

затвердження вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття 

інформації про ключові ризики та результати проведення стрес-тестів» від 13 лютого 2014 року.  

Стрес-тестування (stress testing) – метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні 

величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни 

зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення 

про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними 

припущеннями [2]. 

Перевірка за допомогою стрес-тестування ґрунтується  здійснюється за спеціально розробленою 

методологією. 
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Рис. 1 Порядок проведення стрес-тестування в організації *складено автором за даними [3,4] 

 

Слід відзначити, що стрес-тестування не є альтернативою іншим методикам оцінки. На відміну 

від них цей метод дозволяє розрахувати оцінку максимальних можливих втрат, але в умовах ринку, який 

знаходиться в шоковому стані, тобто стресі. 

До переваг стрес-тестування можна віднести наступні: 

1) можливість розглядати будь-які сценарії; 

2) стрес-тестування дозволяє виокремити вплив окремих факторів; 

3) стрес-тестування відповідає на запитання, яке залишається за інших методик кількісної оцінки 

ризику 

 Недоліками стрес-тестування є: 

1) сценарії погано обґрунтовані, суб‘єктивні; 

2) сценарії визначаються складом портфеля, не враховуються ризики, які можуть бути 

присутніми портфелю зі зміненою структурою; 

3) стрес-тестування оцінює лише розмір втрат, не враховуючи їх імовірності; 

4) стрес-тестування не повністю враховує кореляцію, оскільки розглядаються сценарії граничних 

відхилень параметрів. Тому стрес-тестування погано підходить для аналізу великих портфелів з великою 

кількістю факторів ризику. 

Стрес-тестування являється інструментом управління страховими ризиками. Під час його 

проведення виявляються слабкі сторони та проблеми на які слід звернути увагу керівникам. Як зазначає 

Нацкомфінпослуг , затверджені стрес-тестування враховують останні напрацювання Європейського 

комітету з нагляду за страхуванням та пенсійним забезпеченням. Тому важливість проведення таких 

заходів є показником наближення до європейських стандартів та є визнанням провідних країн світу.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасний етап розбудови інфраструктурного забезпечення фінансового ринку тісно пов‘язаний 

із процесами фінансової глобалізації. Глобалізаційні процеси впливають на тенденції розвитку 

національних фінансових ринків, змінюючи передусім їх інфраструктуру з урахуванням вимог часу. 

Глобалізація генерує нові можливості та ставить фінансові системи перед новими викликами, такими як 

поглиблення фінансових криз та збільшення частоти їх виникнення. Все це висуває якісно нові вимоги 

до модернізації інфраструктури фінансового ринку. 

Реалії розвитку фінансового ринку засвідчують, що технічний прогрес нині дає можливість 

укладати міжнародні угоди в режимі реального часу. З однієї сторони це зменшує витрати на укладення 

та реалізацію таких угод, але з іншої – суттєво підвищує ризик шахрайських операцій. Це вимагає 

підвищення рівня ефективності функціонування інфраструктури фінансового ринку в частині 

моніторингу і попередження шахрайських операцій, а також операцій, пов‘язаних із відмиванням 

коштів, здобутих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Модернізація інфраструктури 

фінансового ринку у цьому контексті має бути спрямована на розробку дієвої системи індикаторів та їх 

коригування при зміні вимог зовнішнього середовища. 

Незважаючи на поширену думку, що сучасні інформаційні технології дають можливість 

ефективно управляти ризиками фінансових ринків, диверсифікувати їх, своєчасно уникати ризиків, 

переміщуючись на інші ринки, періодичність та глибина фінансових криз не стала меншою. Більше того. 

кожна наступна фінансова криза є глибшою за попередню і причиною її розвитку часто є саме 

неефективне управління ризиками, їх ігнорування, можливість приховування реальної ситуації завдяки 

використанню гібридних фінансових інструментів. Виникнення нових фінансових послуг, застосування 

нових фінансових інструментів, поширення операцій сек‘юретизації призводить до того, що за 

візуальним зображенням фінансової операції чи фінансового інструменту важко розгледіти її реальну 

сутність та своєчасно вжити заходів щодо управління ризиками. З цієї точки зору інфраструктурні 

компоненти фінансового ринку повинні бути здатними швидко ідентифікувати приховані ризики та 

попереджати власників фінансових активів про можливі наслідки. Це дасть можливість уникати 

глибоких і болючих крих у майбутньому та стабілізувати макроекономічному ситуацію загалом. 

Глобалізація фінансових ринків створює не тільки додаткові можливості для провадження нових 

фінансових послуг, швидкого здійснення фінансових операцій, застосування нових фінансових 

інструментів, але і породжує новий рівень конкуренції між учасниками фінансового ринку, що може 

генерувати додаткові ризики монополізації. Міжнародні інвестори й позичальники стоять сьогодні 

перед вибором між ринками, фінансовими продуктами, валютами, ризиками тощо. Глобальні акціонерні 

товариства знаходять на глобальних фінансових ринках нових інвесторів. Активні учасники одержують 

додатковий огляд ринків, продуктів, потоків капіталу й конкурентної ситуації. Глобальний прес 

конкуренції також змушує підтримувати темп введення інновацій, звичайно більш високий, чим на 

ринку, захищеному національною протекціоністською політикою [1]. Виникнення інновацій на 

фінансовому ринку створює нове поле для ризикової діяльності, гра на якому може як забезпечити 

великий та швидкий виграш, так і спричинити шалені збитки, і не лише одному учаснику фінансового 

ринку, а сім пов‘язаним з ним особам. Як свідчить історія фінансових криз у Мексиці, Аргентині, 

іпотечної кризи в США, наслідки інновацій можуть бути катастрофічними не тільки для локальної 

економіки, але і вражати світовий фінансовий ринок. 

Ризики монополізації зростають у періоди кризи та депресії, коли багато фінансових установ 

змушені об‘єднуватися з колишніми конкурентами для того, щоб вижити. В умовах кризи кількість 

операцій злиття-поглинання на фінансовому ринку зростає. З одного боку такі операції дають 

можливість придбати дешево необхідні активи, з іншої – зростає ризик купівлі «хворих» активів. 
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Наслідки такої операції будуть відчутними для всього ринку. якщо операції здійснюють крупні гравці 

фінансового ринку. Монополістичні тенденції також підкріплюються інтернаціоналізацією бізнесу, що 

посилює інтеграційні процеси у фінансовій сфері. Небезпека монополії на фінансовому ринку криється, 

передусім, у зростанні вартості капіталу, що негативно позначається на розвитку не фінансового сектору 

економіки та гальмує вихід із кризи. З цієї точки зору функціонування інфраструктури фінансового 

ринку має бути направлене також на попередження монополістичних тенденцій та оптимізації вартості 

капіталу.  

Ряд реформ, які проводяться у країнах із середнім та низьким рівнем розвитку, створюють 

сприятливий клімат для інвесторів та переливання капіталу між фінансовими ринками. У той же час 

ризики негативних процесів у фінансовій сфері також підсилюються завдяки глобалізаційним 

тенденціям. Передусім це позначається на вимогах до регулювання фінансових ринків. На перший 

погляд вимоги до якості регулювання посилюються, однак в умовах глобалізації технічно важко 

утримувати якість регулювання на високому рівні. Крім того, процеси консолідації міжнародних ринків 

висувають нові умови до регуляторних процесів – а саме їх координацію і гармонізацію із 

регуляторними діями членів інтеграційного об‘єднання. 

Таким чином, в умовах глобалізації модернізація інфраструктури фінансового ринку має бути 

направлена, передусім, на забезпечення її гнучкості та швидкої адаптованості до викликів, які 

обумовлюються змінами глобального фінансового середовища. 
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Ключовим питанням розвитку національної економіки на сучасному етапі є структурна 

модернізація реального сектора, насамперед промисловості. У  найближчі роки цей процес проходитиме 

в складній економічній ситуації: посиленні глобалізаційних тенденцій, загостренні міжнародної 

конкуренції, обмеженості власного капіталу підприємств для реалізації інвестиційних проектів. 

Більшість промислових підприємств не мають можливості збільшити власний капітал за рахунок 

нагромадження частини доданої вартості (нерозподіленого прибутку) через збитковість і низьку 

рентабельність операційної діяльності. Так, за останні три роки (2013-2015) у промисловості України 

чисті збитки перевищували чисті прибутки в 4-5 разів, а рентабельність операційної діяльності в галузі 

коливалася в межах 1,6-3,4%. В умовах глобалізації основою інтенсивного нагромадження власного 

капіталу мають стати зміни в організаційній структурі уже існуючого і функціонуючого капіталу 

шляхом укрупнення (консолідації, злиття, приєднання) і формування різного роду інтегрованих 

структур. Це відкриває можливість використання переваг, пов‘язаних з інтеграційними процесами, що 

сприяють переливу капіталу у пріоритетні сфери (драйвери росту). Головна мета створення сучасного 

інтегрованого об‘єднання полягає не тільки у встановленні прямих зв‘язків між учасниками, усуненні 

посередницьких ланок, скороченні витрат і збільшенні прибутків, а й у забезпеченні фінансової сталості 

його учасників (подолання диспаритету цін), визначенні об‘єктивного підходу до розподілу прибутку, 

особливому режимі оподаткування економічної діяльності. 

На сучасному етапі визначальною тенденцією процесу укрупнення капіталів підприємств у 

розвинених країнах є формування вертикально інтегрованих структур, що являють собою об‘єднання на 

фінансово-економічній основі технологічно близьких або технічно зв‘язаних чи схожих за напрямом і 

способом використання продукції. Такі структури створюються з метою забезпечення економічного 

зростання і підвищення конкурентоспроможності країни. Вертикальна інтеграція дозволяє  отримати 

синергетичний ефект за рахунок зменшення трансакційних витрат, зниження податкового навантаження 

в результаті звільнення від ПДВ окремих переділів і зменшення податку на прибуток у разі сплати 

консолідованого податку, застосування трансфертних цін тощо. 

Сьогодні характерною ознакою інтеграції капіталу у світі є поглиблення спеціалізації: 

зосередження основних ресурсів компаній на обмеженій кількості  перспективних напрямів і відмова від 

непрофільного бізнесу. Європейська модель створення інтегрованих структур передбачає послідовне 

просування від консорціумів (м‘яких форм угод між суб‘єктами господарювання) до більш жорстких 

форм – побудови промислових об‘єднань на базі спільних стандартів і технологій і далі – до створення 
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концернів як найбільш гнучкої форми інтеграції. Фінансові операції переміщення пакетів акцій 

дозволяють концерну не тільки охопити різні ланки технологічного процесу і встановити контроль над 

найважливішими елементами витрат виробництва, а й підпорядкувати йому нові напрями виробничої 

діяльності шляхом переливу капіталів. Реалізація цієї моделі потребує тривалого часу і значних 

фінансових ресурсів для технічного і технологічного переозброєння підприємств, а також уніфікації їх 

стандартів, технологій, виробництва тощо. 

Вітчизняна практика формування інтегрованих структур відрізняється від класичних моделей. 

На цей процес суттєво вплинули трансформації, що відбулися в країні протягом ринкових реформ: 

приватизація, первинне нагромадження капіталу, розподіл і перерозподіл державної власності. На 

початку 1990-х років в Україні почали формуватися бізнес-групи, в які входили здебільшого компанії, 

що не мали ні технологічного зв‘язку, ні цільової єдності, ні єдиної інвестиційної політики і належали до 

різних видів економічної діяльності. Деякі з цих груп діють і дотепер. Основу таких груп  становлять 

проміжні виробництва, що мають рентні джерела отримання прибутку. Рентна мотивація великого 

бізнесу завдає суттєвої шкоди розвитку економіки України. Саме вона обумовлює сировинну орієнтацію 

вітчизняного виробничого сектору та інвестування у реіндустріалізацію галузей третього технологічного 

укладу замість розвитку наукоємних виробництв. 

Незважаючи на неефективність  подібних інтегрованих структур є намір  Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України створити холдингову компанію, в яку б увійшли стратегічні 

підприємства державної власності різних видів економічної діяльності: енергетичної, машинобудівної, 

хімічної, харчової  промисловості, транспорту (морські порти), теле- і радіокомпанії. Доцільність 

створення такої інтегрованої структури, на наш погляд, сумнівна, оскільки створення такого об‘єднання 

не пов‘язується з програмою структурної модернізації реального сектора економіки. Сьогодні 

актуалізується проблема створення вертикально інтегрованих об‘єднань як ефективної форми 

господарювання, особливо для високотехнологічних галузей, де потребує розширення виробнича ланка 

ланцюга «наукові дослідження-наукова лабораторія- виробництво- споживач». Цей процес до цього часу  

залишається некерованим з боку держави. Державному регулюванню підлягають концентрації, що 

здатні посилювати монопольну владу підприємства на релевантному ринку. Антимонопольний механізм 

являє собою систему засобів тестування концентраційної угоди щодо її відповідності умовам 

конкуренції в економіці загалом і на релевантному ринку зокрема.  Вертикальна інтеграція не становить 

загрози для конкуренції, оскільки в результаті глобалізаційних тенденцій теоретичне уявлення про 

конкуренцію суттєво трансформувалось. Сучасна конкуренція, як зазначає група російських учених, - це 

суперництво компаній у рамках вузького кола стандартів, встановлених державою. Суттю сучасної 

міжнародної конкуренції є боротьба стандартів розвинутих країн [1]. Досвід вертикально-інтегрованих 

нафтових копаній  в країнах Заходу вказує на те, що лише надприбуткові сфери, де створюється значний 

обсяг доданої вартості, потребують контролю рівня концентрації капіталу, моніторингу конкуренції, 

якщо отримані прибутки не реінвестуються в модернізацію, створення інноваційного продукту. 

Водночас вертикально інтегрована концентрація капіталу, що відповідає економічній політиці держави, 

є суспільно значущою формою концентрації і потребує державної підтримки. Механізм підтримки 

суспільно значущої концентрації капіталу передбачає більш широкий підхід до регулювання цього 

процесу, що базується на здатності концентрації забезпечувати позитивний ефект щодо реалізації  

суспільних інтересів. 

У розвинених країнах в період структурної перебудови економіки процеси укрупнення  капіталу 

отримували  особливу підтримку з боку держави. Завдання і механізми державного стимулювання 

створення вертикально інтегрованих об‘єднань на  основі світового досвіду такі: 

1) спрощення адміністративних процедур щодо оформлення       вертикально інтегрованих 

об‘єднань;  

2) запровадження механізмів державно-приватного партнерства; 

3) надання державної допомоги. 

Суб‘єктами стимулювання у розвинених країнах є окремі компанії (національні чемпіони), які 

визначаються на основі високого рівня технологічної досконалості в певних товарних нішах, 

підприємства, які реалізують інвестиційні проекти, що відповідають цілям державної промислової 

політики [2]. Адресний підхід до стимулювання створення вертикально інтегрованих структур слід 

реалізувати і в Україні. Крім того, важливим завданням держави в Україні є сприяння реструктуризації 

бізнесових структур конгломератного типу і на їх основі створення вертикально інтегрованих об‘єднань. 
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АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

Муниципальные финансы - это совокупность денежных средств, которыми располагает орган 

местного самоуправления для решения возложенных на него задач. 

Европейская Хартия местного самоуправления, раскрывая в ст. 9 финансовые ресурсы органов 

местного самоуправления, указывает, что органы местного самоуправления имеют право, в рамках 

национальной экономической политики, на обладание достаточными собственными финансовыми 

ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий. 

В состав муниципальных финансов входят средства местного бюджета, внебюджетные фонды, 

финансовые ресурсы муниципальных предприятий и учреждений, ссуды, займы, средства от продажи 

муниципальной собственности, ценные бумаги и т.д. Основу муниципальных финансов составляет 

местный бюджет. Ранее местные бюджеты были частью единого государственного бюджета. В связи со 

становлением местного самоуправления в настоящее время формирование, утверждение и исполнение 

местных бюджетов, контроль за их исполнением должны осуществляться органами местного 

самоуправления самостоятельно. 

Финансовые ресурсы местного самоуправления могут классифицироваться по различным 

признакам: 

- бюджетные и внебюджетные: 

- налоговые и неналоговые (например, доходы от использования муниципальной собственности 

и предоставления услуг): 

- собственные и заемные: 

- законодательно закрепленные и полученные от государства в порядке бюджетного 

регулирования (регулирующие), либо целевым назначением для выполнения отдельных 

государственных полномочии и программ: 

- средства собственно муниципального образования и средства муниципальных предприятий и 

учреждений 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в главе V11 так же закрепляет финансово-экономическую основу местного самоуправления. 

Направления использования финансовых ресурсов местного самоуправления также могут 

классифицироваться по различным признакам. Наиболее существенные из них: 

- на текущие нужды (бюджет текущих расходов) и на финансирование капитальных расходов, 

т.е. инвестиционной и инновационной деятельности (бюджет развития): 

- на решение вопросов местного значения и на выполнение органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

С целью отражения всех аспектов финансовых отношений между субъектами муниципальной 

экономики представляется целесообразным сформулировать следующее определение местного 

бюджета. Местный бюджет - это система экономических отношений между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти, хозяйствующими субъектами муниципального 

комплекса, населением в процессе воспроизводства с целью формирования и использования фонда 

денежных средств, являющегося финансовой основой местного самоуправления. 

Выделение различных типов муниципальных образований возможно на основе сочетания трех 

основных характеристик: административное подчинение, численность населения, экономический 

профиль. С целью содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, 

стимулирования экономических преобразований в муниципальных образованиях представляется 

целесообразным формирование в составе бюджетов субъектов Фонда развития муниципальных 

финансов (ФРМФ). 

Участие в конкурсе на получение субсидий могут принимать все муниципальные образования, 

имеющие собственный бюджет. Для участия в конкурсе они должны представить в финансовый орган 

администрации субъекта в установленный срок Программу развития муниципальных финансов. В 

качестве основы Программы рекомендуется использовать финансовую стратегию, разрабатываемую 

администрацией муниципального образования. По результатам конкурса право на получение субсидий 

ежегодно предоставляется трем пяти муниципальным образованиям, программы которых имеют лучшие 
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итоговые показатели. Результаты конкурса доводятся до сведения участников в течение месяца после 

даты завершения приема программ. 

Размер Фонда развития муниципальных финансов в большинстве субъектов, по мнению 

экспертов, может составлять не более 20% от общего объема финансовой помощи местным бюджетам. 

Источником средств Фонда развития муниципальных финансов являются установленные в процентах 

отчисления от неналоговых доходов, в частности отчисления от доходов от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, и доходов от предпринимательской деятельности. В 

зависимости от уровня собираемости указанных доходов и потребности муниципальных образований, 

претендующих на получение средств, процент отчислений может быть принят на уровне 10%.  

Реализация мероприятий по оздоровлению централизованных и децентрализованных финансов 

за счет средств Фонда развития муниципальных финансов обеспечит рост бюджетных, а также ряда 

социально-экономических показателей. Разрабатывая свою финансовую политику, планируя доходы и 

расходы бюджета, муниципальное образование может ставить перед собой следующие цели: 

- обеспечить объем текущих расходов бюджета, необходимых для достижения качества жизни 

населения на уровне не ниже, а по возможности выше минимальных государственных социальных 

стандартов; 

- обеспечить формирование бюджета развития; 

- обеспечить через субъект Федерации финансирование отдельных государственных 

полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, а также финансирование выполнения 

федеральных и региональных законов;  

- обеспечить обслуживание и погашение долговых обязательств; 

- иметь сбалансированный бюджет. 

Для реализации этих целей муниципальное образование заинтересовано в разумном, не 

подавляющем деловую активность на территории увеличении доходов бюджета и экономном, 

эффективном расходовании бюджетных средств. 

Увеличение доходов местного бюджета может происходить за счет внешних поступлений 

(увеличение размеров отчислений по регулирующим налогам, дотации, субвенции, финансирование 

участия в федеральных и региональных программах развития) и за счет внутренних источников. 

Возможности увеличения внешних источников достаточно ограничены. Здесь главным 

направлением политики муниципальной власти является грамотное обоснование потребности в 

бюджетных средствах как на решение вопросов местного значения, так и на выполнение 

государственных полномочии и зашита этой потребности перед субъектом РФ- При этом всегда 

желательно сокращение встречных финансовых потоков. Не-редки случаи, когда субъект РФ оставляет в 

распоряжении муниципального образования малую долю собираемых на его территории налогов и в то 

же время дотирует это муниципальное образование. Такой политике можно противостоять 

объединенными усилиями муниципальных образований региона. Внутренними источниками увеличения 

доходов бюджета могут быть: 

- увеличение налогооблагаемой базы (налогового контингента) за счет поддержки развития 

промышленности и малого бизнеса на территории муниципального образования: 

- повышение эффективности использования муниципальной собственности, включая 

собственность на землю и иные природные ресурсы. В качестве регуляторов могут выступать ставки 

арендной платы за землю, нежилые помещения и другое имущество, их умелая дифференциация в 

зависимости от местоположения, инфраструктурной обеспеченности, вида деятельности; 

- использование в отдельных случаях заемных средств. 

Серьезной проблемой для обеспечения доходов местных бюджетов является собираемость 

налогов. Для ее повышения органы местного самоуправления взаимодействуют с территориальными 

налоговыми органами, оказывают содействие в их работе, осуществляют взаимообмен информацией. 

Важным инструментом муниципальной финансовой политики является мониторинг финансового 

положения муниципального образования и прогнозирование на его основе финансовых потоков в 

зависимости от изменения отдельных факторов.  
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МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРСІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Вступ. Інвестиційний ринок пропонує безліч можливостей як для потенційних інвесторів, так і 

для компаній, які бажають отримати інвестиції. Відповідно це зумовлює появу багатьох інвестиційних 

проектів. Завданням компанії в даному випадку є вибір найбільш оптимального із них за допомогою 

використання математичної моделі конкурсів інвестиційних проектів.    

Досліджування авторів. Даній тематиці присвячено низку наукових праць як зарубіжних, так і 

вітчизняних авторів. Зокрема це праці таких науковців як Бурков В.Н., Новіков Д.А., Вітлінський В.В., 

Довгий С.О., Савенков О.У., Бідюк П.У., Іващук О.Т. та інші.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності методу моделювання конкурсів інвестиційних 

проектів.  

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 розкрити поняття інвестиційного проекту; 

 визначити види інвестиційних проектів; 

 визначити та позначити основні величини необхідні для побудови математичної моделі. 

Основна частина. Розвиток економіки будь-якої країни базується на реалізації інвестиційних 

проектів, які забезпечують процес розширеного відтворення, створюють нові робочі місця, новий 

виробничий і споживчий потенціал.  

Інвестиційний проект – це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і 

робіт, фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом – нові або 

реконструйовані основні фонди (комплекси об‘єктів), або придбання та використання фінансових 

інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи соціального ефекту [4].  

Найчастіше інвестиційний проект – це об‘єкт реального інвестування, який може бути 

представленим у вигляді інвестицій: 

1. У підвищення ефективності виробництва. Їх метою є, насамперед, створення умов для 

зниження витрат фірми за рахунок удосконаленішого обладнання, навчання персоналу або переміщення 

виробничих потужностей у регіони з вигіднішими умовами виробництва. 

2. У розширення виробництва. Завданням такого виду інвестування є розширення 

можливостей випуску товарів для ринків, що раніше сформувалися, в рамках вже існуючих виробництв. 

3. У створення нових підприємств. Такі інвестиції забезпечують створення зовсім нових 

підприємств, які будуть випускати товари, що раніше не виготовлялися фірмою, або дозволять фірмі 

вжити спробу виходу з товарами, що вже раніше випускалися, на нові для неї ринки. 

4. Заради задоволення вимог державних органів управління. Цей різновид інвестиції стає 

необхідним у разі, коли фірма опиняється перед необхідністю задовольнити вимоги влади в частині або 

екологічних стандартів, або безпеки продукції, або інших умов діяльності, які не можуть бути 

забезпечені лише за рахунок вдосконалення менеджменту. 

Розглянемо модель конкурсу інвестиційних проектів. Припустимо, що n проектів конкурують 

між собою за право отримати інвестиційний фонд компанії [1].  

Введемо наступні позначення: i – індекс інвестиційного проекту ( ni ,1 ); t – індекс планового 

періоду ( Tt ,1 ) інвестиційної діяльності. Нам відомі вектори вкладень і ефективності і-го 

інвестиційного проекту на одиницю вкладень коштів для періоду t, які відповідно становлять 

 

dti =  
та 

qti =  

 

Крім цього, компанія має можливість надавати кредит під Pt % річних в обсязі можливого 

залишку грошових коштів yt (yt – змінна, що означає обсяг можливого виділення короткотермінового 

кредиту в періоді t), які не були вкладені в інвестиційні проекти в t-му періоді. Прибуток, отриманий у 

 1, якщо в i–й проект здійснено вкладення у періоді t; 
 0, якщо в і–й проект вкладення відсутні у період t 

qti, якщо від і-го проекту надходять кошти розміром qn у період t; 
0, якщо від і-го проекту відсутнє надходження коштів у період t. 
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результаті інвестиційної діяльності, можна реінвестувати у відповідності до існуючої схеми, основу якої 

складають значення qti. Позначимо через αti та βti – відповідно нижню та верхню межу можливих обсягів 

вкладень в і-тий проект у періоді t. Компанія має можливість виділити для інвестиційної діяльності 

власні кошти обсягом Q грошових одиниць. Основною невідомою величиною є: хti – обсяг грошових 

коштів, які виділяються для і-го інвестиційного проекту в періоді t [2]. 

Мета компанії – отримати максимальну суму грошових коштів в кінцевому періоді інвестиційної 

діяльності. Враховуючи введені позначення, математична модель задачі набуде вигляду [3]. 

Знайти такий розв‘язок niTtyx tti ,1;,1,0,0 , який забезпечить 

n

i

it
t

ti MTty
P

xqZ
1

1

1 ,max,
100

100
, 

де τі – період, в якому вклали кошти в і-тий інвестиційний проект;  

Мτ – множина періодів, в яких були здійснені вкладення в і-тий інвестиційний проект, а 

повернення коштів відбувається в періоді: 

1;1,1 TtMt ,  

при виконанні наступних умов: 

1) за граничним обсягом вкладень у відповідні проекти 

1,1,, TtIix tititi , 

де І – множина тих інвестиційних проектів, для яких існує нижня або верхня межа вкладень, або 

обидві; 

2) уся наявна сума фінансових ресурсів повинна бути використаною у першому періоді, 

тобто вкладена у відповідні проекти та надана під можливий кредит 
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; 

3) балансові умови руху фінансових ресурсів у наступних періодах 
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Таким чином, ми побудували математичну модель конкурсу інвестиційного проекту, яка 

допоможе обрати найбільш вигідний для компанії інвестиційний проект. 

Висновок. Отже, враховуючи все вищесказане, можна підвести підсумок, що інвестиційний 

проект – це об‘єкт реального інвестування, який може бути представленим у вигляді інвестицій. 

Інвестиції бувають різними, зокрема це інвестиції у підвищення ефективності виробництва, у 

розширення виробництва, це інвестиції у створення нових компаній, а також це інвестиції державного 

характеру. Враховуючи таке різноманіття інвестиційних проектів, компанія постає перед вибором 

найбільш оптимального із них, що призведе до отримання максимальної суми грошових коштів в 

кінцевому періоді інвестиційної діяльності. Застосовуючи розглянуту нами математичну модель 

конкурсу інвестиційних проектів, компанія обирає найбільш прийнятний для себе інвестиційний проект.      
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НОМІНАЛЬНА І РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РІВНІВ МІНІМАЛЬНОЇ 

ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ МІЖ КРАЇНАМИ 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Заробітна плата як економічна категорія відображає відносини між 

найманими працівниками і роботодавцями щодо розподілу новоствореної вартості. При цьому, якщо для 
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найманих працівників вона є основним джерелом доходу, то для роботодавців - це елемент витрат на 

виробництво, що впливає на конкурентоспроможність продукції, доходи підприємства, прибутки 

підприємців. 

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, 

продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає 

загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому 

національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах 

сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує не лише 

основи відтворення робочої сили.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Тема заробітної плати є актуальною з давніх часів, 

багато науковців працювали над нею, закрема: Богиня Д. П., Бунтовська Л. Л., Василенко В. М., 

Гончаров В. М., Данюк В. М., Долішній М. І., Заяць Т. А., Кліяненко Б. Т., Калина А. В., Карлін М. І., 

Колот І. Л., Терехов В. І., та ін Але ця тема є неповністю  розкрита на даному етапі економічного 

розвитку країни, тому ми проаналізували цю проблему у нашій робота та внесли пропозиції для її 

вирішення. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання): вивчити економічну сутність заробітної 

плати, розглянути рівень заробітної плати в Україні та в інших країнах світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для характеристики рівня оплати праці 

застосовують поняття номінальної та реальної заробітної плати. 

Номінальна заробітна плата – це нарахована сума грошей, яку отримує найманий працівник як 

винагороду за свою працю, грошовий вираз вартості праці. 

Одиницею виміру номінальної заробітної плати є її погодинна ставка, розмір якої визначається 

співвідношенням попиту і пропозиції на сегментованому ринку праці. 

Номінальна заробітна плата не дає точного уявлення про дохід на фактор праці, адже в різний 

час за одну й ту ж грошову суму можна придбати різну кількість життєвих благ. Підвищення цін на 

товари і послуги призводить до зменшення купівельної спроможності номінального заробітку. Ось чому 

доводиться розрізняти номінальну та реальну заробітну плату [1, с. 159]. 

Реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, яку можна придбати на номінальну 

заробітну плату за існуючого рівня цін і податків, або натуральний  вираз ціни праці. 

Мінімальна заробітна плата —це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а 

також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Офіційне визначення терміну «мінімальна заробітна плата» в Україні законодавчо закріплене у 

ст. 95 КЗпП та ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР. Мінімальна 

заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов‘язковою на всій території України для 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб. 

Роботодавець не має права встановлювати працівнику заробітну плату у розмірі нижче 

мінімальної. Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та 

мінімальний розмір заробітної плати лише у  разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, 

що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини 

працівника [2]. 

Таблиця 1 

Розмір мінімальної заробітної плати на 2015 рік 

Термін дії 
Розмір 

Підстава 
місячний погодинний 

01.01.2015-

31.08.2015 
1218 грн. 7,29 грн. 

Закон України від 

28.12.2014 р. N 80-VIII 

01.09.2015-

31.12.2015 
1378 грн. 8,29 грн. 

Закон України від 

28.12.2014 р. N 80-VIII 

 

Оплата праці  залежить від рівня економічного розвитку в країні. Чим він знаходиться на 

вищому рівні, тим вищою буде заробітна плата. Нажаль в Україні бюджетний фактор є головним 

чинником, який впливає на рівень мінімальної заробітної плати та нівелює дію інших, внаслідок чого 

українська мінімальна заробітна плата суттєво відстає від мінімальної заробітної плати країн ЄС та 

інших країн. Слід зазначити, що прожитковий мінімум розраховується на одну працездатну особу, а 

розмір української мінімальної зарплати не дозволяє задовольнити основні потреби людини та не 

забезпечує навіть можливість фізіологічного виживання [4, с. 45]. 
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Таблиця 2 

Рівень мінімальної заробітної плати в деяких країнах Європи та в Україні, євро [3] 

Країни/Роки 2010 2011 2012 2013 2014 

Бельгія 1387.5 1415.56 1443.54 1501.82 1502 

Франція 1343.77 1365 1398.37 1430.22 1445 

Словенія 597.43 748.1 763.06 783.66 789 

Польща 320.87 348.68 336.47 376.58 387 

Угорщина 271.8 280.63 295.63 340.55 344 

Словаччина 307.7 317 327 337.7 352 

Литва 231.7 231.7 231.7 289.62 290 

Латвія 253.77 281.93 285.92 287.07 320 

Болгарія 122.71 122.71 138.05 158.5 174 

Румунія 141.63 157.2 161.91 157.26 191 

Україна 74.98 88.53 103.14 107.18 110.3 

Не зважаючи на щорічне підвищення розміру мінімальної заробітної плати в Україні, він не встигає за 

загальною динамікою зарплати. При цьому відсоткове відношення мінімальної зарплати до середньої не 

дотягує до рекомендованого МОП і Світовим банком у діапазоні 50–60% та протягом останніх років має 

тенденцію до зниження. 

Негативними наслідками низької оплати праці є: 

 низька якість життя українського населення; 

 виток кваліфікованих кадрів зі сфер з низьким рівнем оплати праці; 

 підрив зацікавленості роботодавців до впровадження нової техніки і технологій в умовах низької 

ціни праці; 

 стримування платоспроможного попиту та гальмуванні розвитку економіки в цілому; 

 нарощенні демографічних проблем українців [5, с. 85]. 

Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день існує ряд проблем у сфері оплати праці.  

Оптимальними шляхами вирішення проблем оплати праці вважаємо такі: 

 удосконалення тарифної системи та нормування праці; 

 активна участь держави у регулювання оплати праці; 

 посилення мотивації працівників підприємств до праці; 

 зміна орієнтації підприємців і менеджерів у сфері стимулювання праці з кількісних на якісні 

показники діяльності тощо [7, с. 68]. 

В економічній ситуації, що склалася на сьогодні в Україні, необхідно переглянути політику 

регулювання системи оплати праці й особливої уваги приділити посиленню контролюючих функцій 

держави за процесом формування та розподілу витрат, що передбачає розробку методології та основ 

обґрунтованого збільшення витрат на оплату праці в Україні [8, с. 327]. 

Підвищення заробітної плати – потужний стимул для розвитку вітчизняної економіки, завдяки 

якому можна розраховувати на зростання внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, 

створення нових робочих місць, загальне поліпшення життя населення та формування в суспільства 

відчуття захищеності та впевненості в майбутньому. 
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

«Налог - это материнская грудь, кормящая правительство»
5
 - отмечал еще Карл Маркс. Так и 

есть, с этим очень трудно поспорить. Таким образом Маркс указал на одну из основных функций 

налогов – фискальную. С помощью налогов складывается финансовая основа существования 

государства, с помощью налогообложения происходит «принудительное отчуждение части 

национального дохода с целью образования централизованных фондов денежных средств»
6
. В ч.1, ст.8 

Налогового кодекса Российской Федерации: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований.»
7
 

Перейдя к налоговой обстановке республики Хакасия, я изучил данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия. В январе - июне 2015 года 

поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему по видам составили 

следующие показатели: 

Таблица 1 

 Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежем в бюджетную систему по видам 

в январе - июне 2015 года 

 Январь - июнь 

2015г., 

тыс. рублей 

В % 

к итогу 

В % к 

январю - июню 

2014г. 

Всего 8001961 100 137,6 

Налоговые доходы 7989644 99,8 137,5 

Налог на прибыль 

организаций 
2190826 27,4 157,4 

Налог на доходы 

физических лиц 
3124325 39,0 102,1 

НДС -356462 -4,4 - 

Акцизы 581708 7,3 122,3 

Налоги на имущество 1314675 16,4 104,2 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование 

природными ресурсами 

371413 4,6 134,1 

Другие налоги и сборы 763159 9,5 119,6 

Неналоговые доходы 11912 0,2 380 

 

На основании приведенных данных, стоит отметить прирост налоговых поступлений по 

сравнению с тем же периодом прошлого года. Например, налоговые доходы выросли на 137,5%. В 

частности, самый высокий показазтель роста у налога на прибыль предприятий - 157,4%. Несложно 

заметить и многократный рост неналоговых доходов буджета. Немаловажную роль в подобном 

улучшении сыграла налоговая политика Правительства Республики Хакасия, которое в 2014 году 

приняло следующие законодательные акты в сфере финансов, непосредственно направленные на 

стимулирование и поддержку предпренимателей: 

 Закон Республики Хакасия от 21.02.2014 № 02-ЗРХ «Об установлении срока рассрочки оплаты 

                                                           
5
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинениѐ Том 7 / К. Маркс [текст] – М.: Издательство политической литературы, 1974 - С. 83. 

6
Колчин С. П. Налоги в Российской федерации: учебное пособие / С. П. Колчин [текст] – М.:Юнити-Дана, 2012 - С. 5. 

7
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ // Консультант пляс. - 2015. - 13 иял. 
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недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации  преимущественного права на его приобретение»; 

 Закон Республики Хакасия от 14.04.2014 № 20-ЗРХ «О внесении изменений в статью 3 Закона  

Республики Хакасия «О налоге на имущество организаций» и статью 1 Закона Республики Хакасия «О 

ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Республики Хакасия, для 

отдельных категорий налогоплательщиков»; 

 Закон Республики Хакасия от 08.05.2014 № 27-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики 

Хакасия «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории Республики Хакасия»; 

 Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 № 83-ЗРХ «О вознаграждении граждан за 

предоставление информации о нарушениях в области налогообложения при оплате труда». 

Поддержка малого и среднего бизнеса является важнейшим направлением деятельности 

государства в экономике. С этой, а так же с целью сохранения налоговых вливаний в бюджет республики 

и приняты вышеперечисленные нормативные акты. Стоит отметить, что прирост налоговых 

поступлений случился именно во время кризиса, когда экономика страны и региона терпит потрясения и 

переживает не самые лучшие времена. 

Таким образом наше правительство реализует ещѐ одну немаловажную функцию налогов - 

стимулирующую. Стоит отметить, что прирост налоговых поступлений случился именно во время 

кризиса, когда экономика страны и региона терпит потрясения и переживает не самые лучшие времена. 

Согласно данным того же органа статистики, по состоянию на 1 января 2015 года число 

организаций в республике составило 11689. Это на 2% больше по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года, то есть до принятия вышеперечисленных законодательных актов. То есть, 

имеет место положительный эффект. 

Итак, регион стремиться к совершенствованию в сфере налогообложения. И благодаря слаженной 

работе правительственных структур, а также содействию хозяйствующих субъектов Республики 

Хакасия, нам удаѐтся  наращивать потенциал для достижения статуса самого финансово 

привлекательного региона Российской Федерации, в котором можно и нужно вести 

предпринимательскую деятельность. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

   Одной из основных задач современной экономики в России является повышение 

капитализации банковской сферы, важнейшее значение имеет привлечение свободных денежных 

средств граждан. Именно поэтому увеличения финансовых ресурсов физических лиц во вклады важно 

для достижения  макроэкономической стабильности и устойчивости денежной системы. 

    Система обязательного страхования вкладов - это мера, направленная на защиту сбережений, 

размещаемых физическими лицами, а также индивидуальных предпринимателей  во вклады и на счетах 

банков. Именно благодаря этой системе каждый вкладчик получает гарантию возврата денежных 

средств в полном объеме, но не более 1400000. руб. – эта сумма была увеличена с 29 декабря 2014 года, 

ранее было 700000. руб.[1]  

   Обязанность регулирование системы страхования вкладов со стороны банков возложена на 

государственную корпорацию « Агентство по страхованию вкладов». Для начала следует отметить,  что 
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в целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов, все кредитные организации, 

которые имеют лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств  и на открытие и 

ведение банковских счетов физических лиц, обязаны уплачивать взносы в фонд страхования вкладов и 

тем самым становятся банком-участником. Именно за счет взносов банков формируется основная доля 

фонда обязательного страхования. Что касается источников формирования фонда, то основная доля, а 

точнее 80,6%, формируется за счет банков–участников, остальное за счет инвестирования средств фонда 

14,1% и имущественных взносов РФ 5,3%.  

   На сегодняшний день количество банков  находящихся  в перечне участников  ССВ  составляет 

848 (данные на 23 октября 2015 г.). Динамика участников снижается, так например на октябрь 2010 года 

в реестр банков-участников ССВ были включены 911 финансово-кредитных организаций, действующих 

на территории России.  

Размер фонда 84.7 млрд. руб.  (данные на 30 марта 2015 г.), страховых случаев -266 (данные на 5 

октября 2015 г.). Доля участников резко снижается, страховые случаи возрастают, а размер фонда 

уменьшился в 1,65 раза и составляет   140 млрд. руб. (на 01.01.2014).  

   Как правило, риски возрастают при росте инфляции. В России по-прежнему существуют 

политическая и экономическая нестабильность, вследствие чего наблюдается  перевод средств из 

рублевых вкладов в валютные. Система страхования распространена как на рублевые, так и на валютные 

вклады.  

    Основной особенностью  валютных депозитов является более низкий процент в  сравнении с 

вкладами в рублях. В условиях высокой инфляции,  в России обладатели валютных депозитов остаются 

все равно в плюсе, несмотря на более низкий доход. 

Не смотря  на то, что иностранные валютные вклады защищены системой страхования,  при 

банкротстве банка выплаты вкладчикам производятся только в рублях, согласно официальному курсу 

рубля на дату наступления страхового случая.  

    Объем вкладов физлиц снизился, в июле 2014 граждане начали открывать вклады в 

российских подразделениях иностранных банков. ЦБ РФ объясняет это ослаблением рубля. Самые 

высокие темпы прироста вкладов показали Нордеа Банк (8,8%), Ситибанк (4,5%) .  

   Также изучив структуру депозитов в зависимости от размера вкладов, можно сделать вывод, 

что не смотря на то, что страховой размер возмещения ранее был не более 700 тыс. руб.  основной 

размер  вкладов составляют более 1 млн. руб.  Тенденция сохраняется с 2010 года.  

Рассмотрим Таблицу 1, которая  содержит данные по Республике Хакасия  об остатках средств в 

рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах клиентов, привлеченных кредитными 

организациями на отчетную дату. Источником информации является отчетность кредитных организаций  

размещенной  на официальном сайте Банка России.  

Таблица 1. Сведенья о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах)  и других 

привлеченных средствах юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных 

металлах по Республике Хакасия (млн. руб.) [3] 

  

Средства клиентов,  

всего  
из них 

в 

рубля

х  

в 

иностранной 

валюте и 

драгоценны

х металлов  

Средства на счетах организаций  депозиты 

юридических 

лиц  

вклады 

(депозиты) 

физических лиц  
государственны

х 

негосударственны

х 

в 

рублях 

в ин. 

валюте  

в 

рублях  

в ин. 

валюте  

в 

рубля

х  

в ин. 

валют

е  

в 

рубля

х  

в ин. 

валют

е  

01.09.201

4 
27807 1383 373 0 2562 6 996 206 22310 1165 

01.09.201

5 
29238 1974 566 0 3202 44 1021 0 23304 1871 

 

Сравнивая динамику аналогичных периодов, мы видим, что размер вкладов по республике 

растет, как у физических лиц так и юридических. На сегодня Хакасия по Сибирскому федеральному 

округу занимает долю всего  1,7% , Красноярский край в свою очередь 16,9%, Новосибирская область – 

22,5%. Быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам. 

На 01.01.2014 года по сибирскому федеральному округу количество действующих банков – 51 , а на 

01.01.2015 – 44. В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177- ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не застрахованными являются 

денежные средства: 

http://finrussia.ru/bank/Nordea-Bank
http://finrussia.ru/bank/Sitibank
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- размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета 

(вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности; 

- размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя; 

- переданные физическими лицами банкам в доверительное управление; 

- размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах 

банков Российской Федерации; 

- размещенным на номинальных счетах, залоговых счетах и счетах эскроу; 

- являющиеся электронными денежными средствами[2]. 

В 2014 году по Республике Хакасия произошли страховые случаи, по выплате страховых 

возмещений вкладчикам Восточно-Сибирского филиала банка «Навигатор» и банка «Народный кредит». 

После того, как Центробанк России лишает  кредитную организацию лицензии, Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ) определяет  банки-агенты для выплаты денег вкладчикам. По данным АСВ 

количество банков-агентов составляет 79. Возмещения вкладчики банка «Навигатор» получали в офисе 

«Россельхозбанка».  Страховые возмещения выплачивались в 12 субъектах Российской Федерации 

включая Хакасию, на сумму около 416,9 млн руб. – 1,5 тыс. вкладчиков [2]. 
   Таким образом, стоит отметить, что в условиях кризиса риск несут все участники системы 

страхования вкладов, но наиболее высокий риск несут банки и Агентство по страхованию вкладов.  

Конечно, о банкротстве ССВ говорить еще рано, но, тем не менее, нужно предпринимать меры, 

позволяющие заинтересовать население в размещении средств на длительный период с получением 

дохода, превышающего уровень ожидаемой инфляции. Очень часто банки ведут очень  рискованную 

деятельность, поэтому необходима постоянная система наблюдения за качеством банковской 

деятельности, построенная с учетом опыта других стран и с ориентацией на текущие потребности 

развития отечественной банковской системы. 

    Однако любой опыт, это тоже опыт, поэтому на победах и ошибках наша система страхования 

вкладов стране на данном этапе продолжает активно развиваться. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 

Соціальний захист — це система державних заходів щодо забезпечення належного 

матеріального та соціального становища громадян у разі виникнення несприятливих умов, а саме: 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 

від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законодавством України [1]. 

Нині соціальний захист є обов‘язковою складовою діяльності держави, адже вона повинна 

гарантувати такий рівень життя, який враховує забезпечення людей їжею, житлом, медичним 

обслуговуванням та власним добробутом. З поступовим розвитком суспільства уявлення про соціальний 

захист змінювалося, удосконалювалося, розширювалося. Проблеми соціального захисту та забезпечення 

соціальних стандартів досліджували такі іноземні та вітчизняні вчені, як О. Макарова, О. Бендасюк, В. 

Опарін, В. Бідак,  В. Бурак, С. Процюк, О. Палій, П. Шевчук та ін. Однак не можна зрозуміти сучасних 

моделей соціального забезпечення не дослідив еволюцію його визначення, історію розвитку в Україні та 

світі. 

Джерелом для формування соціального захисту стали моральні засади – чуйність, співчуття, 

благодійність. Виразом соціальної допомоги були благодійництво і громадська опіка. За первісного 

суспільства допомога нужденним здійснювалася за звичаєм. У рабовласницькому суспільстві в 

Стародавній Греції та Стародавньому Римі з‘явилися такі форми забезпечення ветеранів, як пенсії, 

земельні наділи, а для вільних бідних людей застосовувалось благодійництво: безкоштовна роздача 

http://www.asv.org.ru/%20(Дата
http://www.cbr.ru/
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хліба, продуктів, утримання міських лазень. Раби ж вважалися лише засобом виробництва, тому не мали 

ніяких прав на соціальний захист. 

В Україні зародження соціального забезпечення відбулося за князів. Зокрема відомі такі 

державні рішення, як укладення в 911 і 945 рр. київськими князями Олегом та Ігором договорів з 

греками «Про порятунок полонених», який передбачав можливість викупу полонених та повернення їх 

на батьківщину. Вів активну соціальну політику князь Володимир. Він заснував училища для убогих 

людей, богодільні, запровадив народні свята, на яких влаштовувалося «годування» убогих, сиріт, вдів, 

бездомних, роздавалася щедра милостиня. Князь Ярослав Мудрий заснував сирітське училище, де 

опікував і утримував 300 юнаків. Велике значення у становленні системи соціального захисту відіграло 

християнство. При монастирях засновувались лікарні для немічних, богодільні, сирітські притулки. 

Згодом відбулося посилення ролі організацій у соціальному захисті, зокрема, православних братств, які 

відкривали лікарні та школи для нужденних. З приєднанням більшої частини України до Російської 

держави приватна благодійність суттєво обмежилась. Однак саме за Петра І було запроваджено 

державну соціальну допомогу. Він наказав Священному Синодові та державним адміністраціям 

приступити до «облаштування лікарень, богоділень, сирітських притулків, будинків для опіки незаконно 

народжених немовлят, для людей, що марно вештаються, та їм подібних»[2]. 1 вересня 1763 р. Катерина 

ІІ видала Маніфест про заснування виховних будинків для сиріт, а в 1775 р. запровадила державну 

систему опіки «для всіх цивільних верств», піднявши на новий рівень систему соціального забезпечення. 

Таким чином, було закладено основи для зародження соціальної політики. На початку ХХ ст. соціальний 

захист забезпечувала українська церква, що поєднувала у собі храм, школу і шпиталь, та товариство 

Червоного Хреста, що допомагало біженцям, дітям-сиротам, військовополоненим, створювалися лікарні 

та пункти харчування. Протягом І пол. ХХ ст. в усіх цивілізованих державах світу була запроваджена 

система соціального захисту, прийняті Кодекси та закони щодо соціального забезпечення. Відбувається 

поступове поширення сфери соціального захисту на різні категорії населення, введення комплексних 

соціальних програм. Таким чином, значний досвід України та світу в цілому у провадженні соціального 

захисту та політики допоміг сформувати та виховати низку громадських почуттів, встановити державну 

систему соціального захисту та соціальних стандартів на законодавчому рівні.  

На сучасному етапі державне управління соціальним захистом населення розглядається як 

багаторівнева, ієрархічно організована система заходів і механізмів держави, спрямованих на зниження 

соціальної напруги, соціальних конфліктів і суперечностей у суспільстві [3]. Проте, ефективність 

реалізації захисної функції соціальної політики України обмежується наступними чинниками: низькими 

фінансовими можливостями державного та місцевих бюджетів; недосконалістю законодавчої і 

нормативно-правової бази з соціального захисту населення; недорозвиненістю системи соціального 

страхування та управління соціальним захистом.  

Стаття соціального захисту та соціального забезпечення була найбільшою видатковою статтею 

Державного бюджету України до 2013 року. Вона випереджала за обсягом виділених коштів охорону 

здоров‘я, освіту, духовний та фізичний розвиток. Впродовж 2013-2015 років обсяг річних видатків на 

соціальний захист та соціальне забезпечення становив у середньому 113,3 млрд. грн. Якщо аналізувати 

динаміку видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення державного бюджету в абсолютному 

виразі, то спостерігається їх зменшення. Обсяг видатків Державного бюджету України на соціальний 

захист у 2015 році становить 97,6 млрд. грн., що менше на 1,3 млрд. грн. порівняно з 2014 роком та на 

45,9 млрд. грн. менше, ніж у 2013 році (рис. 1) [4]. 

              
Рис.1. Динаміка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення з Державного бюджету 

України 

Саме тому якість соціальних послуг та механізмів системи соціального захисту в Україні є 

досить низькою у порівнянні з іншими країнами, а соціальні потреби найбільш вразливих категорій 
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населення не задовольняються достатньою мірою. Реформування й удосконалення системи соціального 

захисту в Україні передбачає формування багатоканальної моделі фінансування соціальної політики, 

впровадження комплексу заходів щодо модернізації пенсійної системи, перегляд та упорядкування 

системи пільг, привілеїв, компенсацій, розробка та запровадження стандартів якості соціальних послуг, 

створення системи контролю за їх дотриманням та ін. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Бюджетно-финансовая политика государства – это совокупность мероприятий в сфере 

организации бюджетных отношений с целью обеспечения его денежными средствами для 

выполнения своих функций. 

Бюджетно-финансовая политика Республики Беларусь предполагает определение целей и 

задач в области государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в 

бюджет и выбор направлений их использования, управление государственными финансами [1].  

Для осуществления функций государство вырабатывает механизм бюджетно-финансовой 

политики. Механизм бюджетно-финансовой политики включает в себя бюджетную систему страны, 

административные органы, правовые основания в виде законов и постановлений высших органов 

управления страны, систему документации и отчетности и прочие реквизиты, необходимые для 

конкретной деятельности по исполнению доходной и расходной частей бюджета [2]. Использование 

бюджетного механизма для регулирования экономики осуществляется посредством маневрирования 

поступающими в распоряжение государства денежными средствами.  

Бюджетная-финансовая политика Республики Беларусь с каждым годом становится 

эффективней. Это связано с усовершенствованием еѐ механизма. Механизм бюджетно-финансово 

политики позволяет аккумулировать денежные средства в бюджет и наиболее рационально 

распределять их. В последние годы происходят изменения в структуре государственных доходов и 

расходов консолидированного бюджета (Таблица 1).  

Таблица 1 

Доходы и расходы консолидированного бюджета и их удельный вес в ВВП РБ 

                                                                        Год                       

Показатель                 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

ВВП, млрд руб. 527,4 636,8 778,5 

Доходы консолидированного бюджета, трлн руб. 158,0 189,2 219,3 

Удельный вес доходов в ВВП, % 29,8 29,7 28,2 

Расходы консолидированного бюджета, трлн руб. 155,2 187,8 211,2 

Удельный вес расходов в ВВП, % 29,4 29,5 27,1 

Дефицит/профицит консолидированного бюджета, 

трлн руб. 

2,8 1,5 8,1 

Удельный вес дефицита/профицита в ВВП, % 0,5 0,2 1,0 
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Проанализировав данные таблицы можно сказать, что на протяжении последних трех лет 

наблюдается стабильный рост доходов консолидированного бюджета на 61,3 трлн руб. Доля 

доходов консолидированного бюджета в структуре ВВП выросла с 2013 года по 2014 год на 0,5 %. 

Расходы также выросли с 2012 г. по 2014 г на 56 трлн руб., но их доля в ВВП за этот период 

снизилась на 2,3 % (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Доходы и расходы консолидированного бюджета за 2012-2014 гг., трлн руб. 

Весь анализируемый период доходы консолидированного бюджета превышают расходы, что 

свидетельствует о профиците консолидированного бюджета и экономическом росте государства 

(Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Профицит консолидированного бюджета Республики Беларусь 2012-2014 гг., 

трлн руб. 

Таким образом, для организации бюджетно-финансовой политики Республики Беларусь 

разрабатывается бюджетно-финансовый механизм и он совершенствуется в процессе реализации 

данной политики. Наблюдается достаточно большой профицит консолидированного бюджета 

Республики Беларусь за 2012-2014 гг., что свидетельствует об успешности проводимой бюджетно-

финансовой политики. 
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ОПЕРАЦИИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Банки второго уровня в Республике Казахстан являются одними из наиболее активных 

участников рынка ценных бумаг с самого начала его становления.  

В настоящее время банковский сектор Республики Казахстан представлен 35 банками второго 

уровня, из которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков. 

Активы банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2015 года 

составили 18239 млрд. тенге (на начало 2014 года – 15462 млрд. тенге), рост за 2014 год составил 18,0% 

[1]. 

Банки второго уровня выполняют на рынке ценных бумаг разнообразные функции, достаточно 

широкий спектр операций с ценными бумагами, которые можно объединить в три большие группы: 
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 эмиссионные – операции по выпуску банком собственных ценных бумаг; 

 инвестиционные – операции банка по формированию и управлению портфелем ценных бумаг; 

 посреднические операции на основании договоров с клиентами. 

Наиболее разработаны в методическом отношении и наиболее регламентированы операции 

коммерческих банков по эмиссии собственных ценных бумаг. Инвестиционная и посредническая 

деятельность менее регламентирована. Тем не менее, по всем этим направлениям банки проявляют 

практически одинаковую активность.  

В соответствии с законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» банки второго уровня создаются в форме акционерных обществ [2]. 

Следовательно, уставной капитал банков второго уровня в Казахстане формируется посредством 

выпуска и оплаты акций, при этом, в денежной форме.  

Минимальный размер уставного капитала банка второго уровня устанавливается в следующем 

порядке: 

 для вновь создаваемых банков - в размере пяти миллиардов тенге; 

 для жилищных строительных сберегательных банков - в размере трех миллиардов тенге [3]. 

Уставный капитал вновь созданного банка в Республике Казахстан, должен быть оплачен его 

акционерами на пятьдесят процентов к моменту его регистрации и полностью - в течение одного 

календарного года со дня его государственной регистрации.  

Действующее законодательство Казахстана разрешает банкам второго уровня выпускать также 

другие виды ценных бумаг: облигации, чеки, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, 

производные ценные бумаги.  

К инвестиционным операциям на рынке ценных бумаг относятся вложения банков в уставные 

капиталы других юридических лиц, а также приобретение государственных и негосударственных 

ценных бумаг. 
Активы банков второго уровня, инвестированные в ценные бумаг по состоянию на 1 января 2015 

года составили 2037369 млн. тенге, или 32,5% от общей суммы инвестированных на рынке ценных 

бумаг активов институциональных инвесторов. Более 50% от общей суммы инвестированных на рынке 

ценных бумаг активов банков составили инвестиции в негосударственные ценные бумаги эмитентов 

Республики Казахстан, около 39% - инвестиции в государственные ценные бумаги Республики 

Казахстан, что соответственно равно 1035273 млн. тенге и 799109 млн. тенге [1]. 

Банки второго уровня в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 

на основании лицензии вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг: 

1) брокерскую и дилерскую - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и 

стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств либо без такового по 

решению уполномоченного органа (Национального банка Казахстана), производными ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами, перечень и порядок приобретения базовых 

активов которых определяются уполномоченным органом; 

2) кастодиальную; 

3) трансфер-агентскую [2]. 

По состоянию на 1 января 2015 года на рынке ценных бумаг Казахстана лицензии на совершение 

брокерской и дилерской деятельности имели 25 банков второго уровня  из 50 зарегистрированных 

брокеров и дилеров, а также 11 банков-кастодианов и 1 банк – трансфер-агент. 

Банки второго уровня Казахстана - это финансовые институты, благодаря которым является 

ликвидной торговля на Казахстанской фондовой бирже (KASE). О возрастающей роли коммерческих 

банков на фондовом рынке Казахстана говорит тот факт, что в настоящее время при расчете индекса 

KASE используются параметры акций 8 эмитентов, 2 из которых банки второго уровня: АО «Банк 

ЦентрКредит», АО «Народный сберегательный банк Казахстана». 

В Республике Казахстан была проделана значительная работа по обеспечению развития рынка 

ценных бумаг и фондовых операций банков второго уровня, в частности: 

1) был учрежден  институт инвестиционного банкинга;  

2) приняты меры по внедрению в Казахстане механизмов секьюритизации активов, что должно 

способствовать увеличению числа эмитентов и обеспечению притока необходимого капитала в 

реальный сектор экономики;  

3) был создан Региональный финансовый центр города Алматы (РЦФА) в целях активного 

привлечения большого числа инвесторов и эмитентов, включая нерезидентов; 

4) стал применяться механизм IPO для реализации акций казахстанских эмитентов, в том числе 

банков второго уровня.   

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000374
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1003660097
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000674763
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000377
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Перспективы развития фондовых операций банков второго уровня будут определяться 

направлениями развития рынка ценных бумаг Казахстана в целом, в соответствии с Концепцией 

развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года [4]. 

Следует отметить, что для дальнейшего развития рынка ценных бумаг Казахстана необходимо, в 

первую очередь, предоставить право брокерам-дилерам, осуществляющим инвестиционное управление,  

в случае повышения капитализации, выполнять дополнительные функции, которые позволят более 

широко предоставлять услуги по инвестиционному банкингу.  

Немаловажным является стимулирование широкого использования брокерскими организациями 

систем Direct Market Access (далее – DMA) для оказания своим клиентам (инвесторам) услуг прямого 

доступа к рынку ценных бумаг для участия в торгах с эмиссионными ценными бумагами и другими 

финансовыми инструментами. Благодаря прямому доступу на биржу инвесторы могут самостоятельно 

формировать свои заказы в системах DMA и передавать их обслуживающим их брокерам дистанционно. 

Реализация данной задачи потребует рассмотрения вопроса установления в отношении брокерских 

организаций, обслуживающих большое число индивидуальных инвесторов, требований относительно 

оказания услуг прямого доступа с использованием систем DMA, а также совершенствования 

действующих требований к программно-техническому обеспечению брокерских организаций. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Социальная политика является составной частью внутренней политики.  

Социальная политика направлена на защиту интересов человека; она включает в себя систему 

мер, которые защищают его от безработицы, потери или сокращения доходов в случае болезни, 

рождения ребенка, различной степени травмы инвалидности, старости и т. д., а также предоставление 

образовательных, медицинских услуг и пособий семьям с детьми. 

Улучшение социальной стабильности, совершенствование системы здравоохранения и 

образования, улучшения качества и уровня жизни, уменьшение социального неравенства требуют 

стабильных темпов  

экономического роста, повышения эффективности экономики как материально-финансовой основы 

преобразований в социальной сфере. 

В настоящее время большое внимание отводится изучению и анализу социальной политики. 

Социальная политика является многоуровневой и включает в себя систему мер, которые подлежат 

изучению. 

Для характеристики социальной экономики в Республике Беларусь проанализируем важнейшие 

показатели социально-экономического развития. 

В I квартале 2015 года экономика страны работала в условиях ухудшения внешнеэкономической 

обстановки. Это привело к снижению ВВП на 2% по сравнению с январем-мартом 2014 г. Индекс-

дефлятор ВВП за январь-октябрь 2015 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

составил 116,1% [1]. 

В январе-марте 2015 г. темп роста объемов промышленного производства составил 92,7% по 

отношению к 2014 году. Падение темпов промышленного производства замедлилось. По сравнению с 

началом года число убыточных организаций снизилось на 32% (или на 275 единиц), чистые убытки – в 6 

раз.  

http://www.zakon.kz/
http://www.afn.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs


167 

Темп роста численности населения в 2015 году по сравнению с 2013 годом составил 100,2%; 

темп прироста – 0,2%, что свидетельствует о незначительном увеличении численности населения.  

Уровень доходов в 2014 году по сравнению с 2012 г увеличились на 62,4%. Средний размер 

пенсий нетрудоспособного населения также выросли.  

Число учреждений дошкольного, общеобразавательного и профессионально-технического 

образования  уменьшилось. 

С каждым годом увеличивается число граждан страны, стремящихся получить высшее 

образование. В 2011 году количество студентов на 10 тыс. населения достигло 445 человек, что 

соответствует показателям европейских государств, за 4 года это количество уменьшилось на 83 

человека,  в 2014 –362 человека. 

Одним из приоритетов социально-экономической политики является здравоохранение. В 

частности, на каждые 10 тыс. населения в нашей стране приходится свыше 50 врачей и 120 

специалистов среднего медицинского звена, что соответствует высоким международным стандартам.  

Переход к устойчивому развитию связан с созданием новой системы нравственно-духовных и 

социально-этических ценностей общества, во многом зависящих от состояния культуры. 

Число публичных библиотек (общедоступные библиотеки) в 2014 уменьшилось по сравнению с 

2011 на 679 и стало равным 3 059. 

В РБ получили развитие многообразные по типам и видам клубные учреждения. В 2011 их 

количество составляло 3 578, а с 2012 начало сокращаться, таким образом в 2014 их количество было 

равным 3 054. 

Целенаправленная государственная политика по повышению уровня жизни населения 

обеспечила поступательный рост реальных денежных доходов населения в  2011 (98,9%), а вот в 2013 

произошел рост (116,3%).  

Мировой финансово-экономический кризис оказал отрицательное влияние на социально-

экономическое развитие страны, обусловил замедление роста заработной платы в 2011 году 

относительно 2010 года (темпы роста реальной заработной платы составили 101,9 процента), в 2012 – 

121,5; в 2013 – 116,4.  

В 2012 году наблюдался устойчивый рост пенсий. Реальный размер пенсий по возрасту в 2012 

году увеличился на 87,5 процента по сравнению с 2011. Однако в 2013 размер пенсий снизился на 64,1 

процента по сравнению 2012 года. 

Уровень благоустройства жилищного фонда Беларуси характеризуется контрастом между 

городом и сельскими населенными пунктами. Городской жилищный фонд составляет 161,5 млн.  

(2011); 164,9 млн.  (2012); 168,4 млн. (2013); 172,3 млн. (2014)и заметно, что за 4 года он 

увеличился на 10,8 млн.  [2]. 

Сельский жилищный фонд составляет 75,5 млн. (2011); 75,4 млн. (2012); 75,1 млн.   (2013); 

75,5 млн. (2014). Сравнивая сельский жилищный фонд и государственный, заметно, что 

государственный жилищный фонд превышает почти в 2 раза. 

Главным приоритетом развития социальной политики в Республике Беларусь является защита 

интересов граждан и поддержка людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, улучшение 

уровня образования, здравоохранения, сохранение стандартов в культуре, науке, контроль расходов и 

доходов населения, дальнейшее повышение уровня и качества жизни. На современном этапе развития 

белорусской экономики важно осмысливать ключевую роль человеческого капитала в преодолении 

кризиса в стране. 

Основная проблема состоит в том, чтобы поддержать те отрасли, которые жизненно необходимы 

в будущем для развития государства: здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, 

культура. 

Для реализации главной цели основными направлениями социальной политики должны стать: 

 создание условий и возможностей всем трудоспособным гражданам зарабатывать 

средства для удовлетворения своих потребностей; 

 обеспечение рациональной занятости населения на основе сохранения рабочих мест на 

жизненно важных и перспективных предприятиях, создания новых рабочих мест, в том числе в частном 

секторе экономики; 

 создание гибкой системы подготовки и переподготовки кадров; 

 обеспечение роста реальных денежных доходов населения; 

 последовательное повышение уровня оплаты труда как основного источника денежных 

доходов населения и важнейшего стимула трудовой активности работников наемного труда; 

 формирование среднего класса как фактора стабилизации общества на основе 

значительного роста денежных доходов населения и снижения уровня малообеспеченности; 
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 повышение уровня пенсионного обеспечения; 

 снижение уровня малообеспеченности населения; 

Беларусь активно проводит широкомасштабную социальную политику, которая  направлена на 

повышение благосостояния народа, минимизацию негативных последствий рыночных преобразований. 

Государство выделяет не малые средства на потребительские нужды населению, помогая при этом 

стабильно повышать и выплачивать зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. Сохранены масштабное 

жилищное строительство, бесплатная медицина и образование. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

В умовах ринкової економіки проблеми функціонування податкової системи  є актуальною темою 

в наукових дослідженнях українських вчених. Податки є регулюючим та стимулюючим фактором 

розвитку економіки і суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграє податок на додану 

вартість,його облік та звітність[1]. 

З 1 січня 2015 року набула  чинності нова норма Податкового кодексу України (ПКУ) – ст. 200
1
, 

яка регламентуватиме електронне адміністрування ПДВ. 

З 1 липня 2015 року система електронного адміністрування запрацювала на постійній основі після 

завершення тестового періоду [2]. 

Метою запровадження електронного адміністрування ПДВ є прискорення документообігу, 

зменшення участі працівників податкової служби у процесі сплати ПДВ, полегшення системи сплати 

ПДВ. 

Водночас із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ виникають наступні 

нововведення: 

1) підставою для формування податкового кредиту за умови дотримання інших встановлених 

ПКУ  правил є лише податкові накладні, зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних; 

2) основою для визначення бази оподаткування є договірна (контрактна) вартість товарів 

(послуг),  яка не може бути нижче за ціну придбання товарів або балансову вартість основних засобів та 

інших необоротних активів; 

3) збільшено граничний розмір обсягу операцій з постачання товарів та послуг для обов‘язкової 

реєстрації платника ПДВ до 1 млн. грн. (без ПДВ); 

4) здійснено обов‘язкове відкриття електронних рахунків платників ПДВ, через які ведуться 

розрахунки з бюджетом та на які платники можуть зараховувати кошти самостійно в разі їх 

недостатності; 

5) створено спеціальний ПДВ-банк, який автоматично та безоплатно відкриває рахунки всім 

існуючим та новоствореним платникам ПДВ. 

6) податкова звітність з ПДВ подається всіма платниками в електронній формі[4]. 

Система електронного адміністрування ПДВ зображена рис.1. 

У запровадженні електронного адміністрування ПДВ можна зазначити наступні переваги: 

  об‘єктивність та неупередженість у процесі бюджетного відшкодування; 

  прискорення документообігу шляхом скасування вимоги щодо видачі податкових накладних 

на паперових носіях; 

 скасування обов‘язку платника подання контролюючому органу копії записів у реєстрах 

виданих та отриманих накладних; 

 мінімізація участі працівників фіскальної служби у системі сплати ПДВ; 

 зменшення кількості перевірок суб‘єктів господарювання; 

 спрощення податкової звітності. 

Наряду з перерахованими перевагами існують і певні недоліки: 

http://economy.gov.by/ru/macroeconomy/analiz_vypolnenia_parametrov.html-
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    1.Сум                            1.Сума до сплати в бюджет по Декларації 

 2.            2.З                    2.Залишок суми при анулюванні реєстрації 

 

 

  

  
 1.Поповнення суми для реєстрації податкової накладної 

 2.Поповнення для сплати в бюджет 

  

 
Рис. 1 Система електронного адміністрування ПДВ* 

*Складено автором за даними [3,4]  

 

 неврахування системи продаж у розстрочку в попередніх звітних періодах; 

 унеможливлення роботи в умовах товарного кредиту, за недостачі овердрафту; 

 необхідність вдосконалення системи в частині обробки значного об‘єму інформації сервером 

ДФС у надзвичайно короткий термін (5 днів для подачі декларації з ПДВ) та періодичні збої, що 

виникали раніше у роботі системи; 

  необхідність щоденного відстеження стану ПДВ - рахунку з метою перевірки можливості 

компанії щодо виписки та реєстрації податкових накладних, що в свою чергу, призводить до певних 

затрат часу бухгалтера. 

Отже, з метою прискорення адаптації електронного адміністрування ПДВ в національній 

податковій системі необхідно: 

 мінімізувати людський фактор щодо впливу на систему електронного адміністрування; 

 спростити форму податкової накладної (наприклад, виключити таку інформацію, як адреса, 

телефон, одиниці виміру тощо) з метою усунення додаткових підстав для застосування штрафних 

санкцій з боку контролюючих органів; 

 встановити на законодавчому рівні відповідальність для відповідальних посадових осіб за 

діяльність системи; 

 бути толерантними до своїх партнерів; 

 зменшити продажі у розстрочку. 

Запровадження електронної звітності зі сплати ПДВ  є важливим кроком у процесі вдосконалення 

функціонування національної податкової системи. Електронний документообіг, пов‘язаний за сплатою 

ПДВ дозволяє знизити затрати та поліпшити звітність платників податків, полегшити процедури, 

спростити отримання та обробку звітності, використовувати безконтактний метод, який унеможливлює 

зловживання у податковій сфері. 
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ИНВЕСТИЦИИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Для Республики Беларусь повышение эффективности воспроизводства человеческого капитала, 

вступающего в роли важнейшего ресурса в современной инновационной экономике, находится в разряде 

первоочерѐдных задач в целях обеспечения устойчивого социально ориентированного развития. На 

данном этапе развития общества человеческий капитал имеет не только индивидуальное значение, но и 

крайне важен для всех общественных систем – от домохозяйств до национальной экономики, поэтому 

сегодня так актуальны вопросы инвестиций в человеческий капитал. 

Инвестиции в качественную характеристику работников, имеют не менее значимую оценку, чем 

обычные инвестиции. К основополагающим институтам формирования инвестиций в человеческий 

капитал относятся образование и здравоохранение. Базовыми характеристиками, играющими ключевую 

роль в достижении успеха в экономике, являются образование, формирующие квалифицированную 

рабочую силу и повышает уровень еѐ производительности. Правительство обеспечивает 

последовательную реализацию комплекса мер, направленных на создание эффективной системы 

образования, отвечающей требованиям глобального инновационного общества и дающей возможность 

каждому человеку полноценно в нем участвовать. 

Анализ инвестиций в человеческий капитал в Республике Беларусь свидетельствует о 

сохранении экономического оборота человеческого капитала в сферах образования и здравоохранения. 

Индекс уровня образования по данным последнего международного рейтинга составил 0,820. Беларусь 

по этому показателю занимает 21 место среди 188 стран и удерживает лидирующие позиции среди стран 

СНГ. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие образования в 2014 году составили 

3033 млрд. руб, или 1,3% к общему объѐму инвестиций в основной капитал [1, с. 21]. По сравнению с 

предыдущим годом этот показатель вырос на 0,1%. Наблюдается положительная динамика в 

привлечении инвестиций в дошкольное образование. Расходы бюджета в 2014 году на дошкольное 

образование от всего объѐма расходов на образование составили 22,6%, по сравнению с предыдущим 

годом это значение увеличилось на 1%. Преимущественный объѐм средств выделяется на общее среднее 

образование – 45,5%. Однако этот показатель с каждым годом падает: в 2010 он составлял 46,9%.Также 

наблюдается тенденция снижения расходов на среднее специальное и высшее образование: за период с 

2012 по 2014 гг.  первые уменьшились на 0,1%, а вторые – на 1% [1, с. 18]. В сфере здравоохранения 

увеличились расходы на медицинскую помощь населению. В 2014 году данные расходы составили 

2745,1 млрд. руб, что на 335,4 млрд. руб больше, чем в 2013 году и на 901,2 млрд руб, чем в 2012 году. 

Субъективная оценка населения (в возрасте 16 лет и старше) о состояния своего здоровья по областям и 

г. Минску показала, что значительная часть, 64,5%, населения страны считает своѐ здоровье 

удовлетворительным, 7,7% - плохим и 27,8% - хорошим [2, с. 184]. Также о положительной динамике 

естественного оборота в сфере здравоохранения свидетельствует повышение продолжительности жизни 

населения на 0,6 года. Если в 2013году по Республике Беларусь этот показатель был равен 72,6 года, то в 

2014 он составил 73,2 года [2, с. 72]. 

Таким образом, анализ показал, что немаловажной является проблема сокращения расходов на 

среднее специальное и высшее образование, что может затормозить белорусскую экономику, поэтому 

предпочтительнее наращивать расходы, чтобы стимулировать экономический рост. Кроме этого 

необходимо повысить индекс уровня человеческого капитала,  а также повлиять на субъективную 

оценку населения для достижения более высокого уровня «хорошего» здоровья и минимизировать  

уровень «плохого».  В связи с этим необходима продуманная и последовательная политика в области 

развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, которая 

должна включать в себя рост численности населения, увеличение продолжительности его здоровой 

жизни, формирование качественной системы образования, в полной мере отвечающей потребностям 

постиндустриальной экономики и устойчивому развитию страны. Действия, предпринимаемые для 

решения данных проблем и задач: стимулирование рождаемости и развитие потенциала семьи, 

сокращение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте, оптимизацию внутренних и 

внешних миграционных процессов и привлечение в страну высококвалифицированных кадров, а также 

обновление структуры и организации образования. Всѐ это имеет стратегической целью создание 

соответствующих мировым стандартам систем научной деятельности, образования и здравоохранения и 

являются основными предпосылками формирования и сохранения человеческого капитала в Беларуси. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Банковская система любой страны концентрирует значительные денежные ресурсы, 

обеспечивает их движение, распределение и перераспределение в интересах экономических агентов, она 

способствует возникновению, организационно-правовому осуществлению финансово-экономических 

связей между субъектами экономики. Не надлежащее выполнение банковской системой своих функций, 

сбои в установленном порядке осуществления финансовых операций подрывает экономические связи 

между хозяйствующими субъектами и становится одной из основных угроз экономической и 

национальной безопасности страны.  

Банки играют важную роль в экономике. Они обеспечивают аккумуляцию временно свободных 

денежных средств предприятий, организаций, населения, государства и др. и передают (на условиях 

возвратности) денежный капитал из сфер накопления в сфере использования. Благодаря банкам 

действует механизм распределения и перелива капитала по сферам и отраслям производства, через 

банки могут быть мобилизованы большие капиталы, необходимые для инвестиций, внедрения новаций, 

расширения и перестройки производств, строительство жилья и др.  

Банки способствуют экономии общественных издержек обращения, способствуя ускорению 

оборота денег, ускоренным расчетам, переводом денег, выпуском кредитных орудий обращения вместо 

наличных денег (векселей, чеков, дебетовых и кредитных карточек, сертификатов и др.). Велика роль 

банков и в осуществлении денежно-кредитной политики государства, так как инструментарии этой 

политики проводятся через банки. Денежно-кредитная политика осуществляется непосредственно через 

Центральный банк и воздействует на его отношения с коммерческими банками и остальными звеньями 

кредитной системы. Банки опосредствуют воздействие этой политики в другие сферы национальной 

экономики.  

Задачи банка как предприятия связаны с удовлетворением потребностей в своих услугах 

народного хозяйства и населения. Банковский продукт (услуга) по своей природе относительно не 

дифференцированный, как это имеет место на предприятиях отраслей народного хозяйства, где 

выпускаются товары различного назначения. Банки имеют дело со специфическим товаром — деньгами, 

и их услуги связаны главным образом с движением денег (ссудные, депозитные операции, расчеты и т. 

д.) или сопутствуют этому движению (трастовые операции, выдача гарантий, хранение ценностей и др.)- 

Им предоставлено исключительное право на осуществление в установленном порядке деятельности от 

своего имени.  

Банки в отличие от таких отраслей экономики, как промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, связь, действуют в сфере обмена, а не производства, хотя и воздействуют на 

производство только им свойственными методами (выдача, возврат ссуд, процент).  

Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого 

развитого государства. Еѐ практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве 

системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, 

инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют 

сбережения населения к фирмам и производственным структурам. Коммерческие банки через свои 

операции, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение 

денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество 

наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы - это залог 

снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные 

отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным образом.  

В соответствие с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан» в Казахстане функционирует двухуровневая 

банковская система. Верхний (первый) уровень банковской системы представляет центральный банк 

Казахстана – Национальный банк, который в пределах своей компетенции представляет интересы 

Республики Казахстан в отношениях с центральными банками и банками других стран, в 
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международных банках и иных финансово-кредитных организациях.  

Нижний (второй) уровень банковской системы Республики Казахстан представляют все иные 

банки за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус, определяемый 

Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года № 178-II «О Банке Развития Казахстана». 

Нижний уровень банковской системы Казахстана представлен 35 банками второго уровня, из 

которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков. 

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 сентября 2015 года составили 19 497 млрд. 

тенге (на начало 2015 года – 18 239 млрд. тенге), рост с начала 2015 года – 6,9%.  

В структуре активов наибольшую долю (63,6% от совокупных активов 1) занимает ссудный 

портфель (основной долг) в сумме 13 622,6 млрд. тенге (на начало 2015 года – 14 184 млрд. тенге), 

уменьшение с начала 2015 года – 4,0%.  

Снижение обусловлено осуществлением операции по одновременной передаче активов и 

обязательств между АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк», а также прекращением действия 

лицензии АО «БТА Банк» и его выходом из банковской системы  

Обязательства банков второго уровня РК составляют 17 140 млрд. тенге (на начало 2015 года – 

15 873 млрд. тенге), увеличение с начала 2015 года – 8,0%. В совокупных обязательствах банков второго 

уровня наибольшую долю занимают вклады клиентов – 74,3% и выпущенные в обращение ценные 

бумаги – 10,4%. Обязательства банков второго уровня РК перед нерезидентами РК составили 1 577 

млрд. тенге или 9,2% от совокупных обязательств.  

Регуляторный капитал сложился в размере 2 705 млрд. тенге, в том числе коэффициенты 

достаточности капитала составили: к1-1 – 13,4%; к1-2 – 13,9%; к2 – 16,1%.  

Чистая прибыль банковского сектора составила 128 млрд. тенге.  

Лидером среди крупнейших кредитных организаций по размеру прибыли является АО 

«Народный Банк Казахстана», 2-е и 3-е места заняли АО «Казкоммерцбанк» и АО «KASPI BANK» с 

результатами 45 586,23 и 32 562,75 млн. тенге соответственно. 

Несмотря на присутствие иностранных банков, банковский сектор Казахстана отличается 

высокой степенью концентрации. Пополнилось количество банков, активы которых превышают 1 млрд. 

тенге. В ряды крупнейших банков вошел ДБ АО «Сбербанк».  

Таким образом, для полноценной реализации потенциала казахстанского банковского сектора и 

повышения его конкурентоспособности потребуется урегулировать вопрос качества активов, повысить 

устойчивость базы фондирования, обеспечить переход к стандартам Базель III, другим международным 

стандартам на финансовом рынке и совершенствование бизнес-стратегий банковских организаций, 

направленных на увеличение рентабельности активов и капитала. 
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ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

Неможливо забезпечити функціонування і розвиток країни, в якій люди похилого віку існують за 

межею бідності. Неодноразові спроби удосконалення пенсійної системи в нашій країні не змогли 

вирішити питання гідного забезпечення пенсіонерів, тому пошук напрямів удосконалення пенсійного 

страхування в Україні – найактуальніша тема сьогодення. 

Сучасна пенсійна система України базується на солідарній системі загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування, яка в свою чергу побудована на механізмі пенсійного страхування, 

що передбачає розподіл надходжень від працездатної частини населення на користь пенсіонерів. 

Джерелом коштів для виплати пенсій є Пенсійний фонд України, який формується на основі страхових 

внесків підприємств та громадян. Але солідарна система забезпечує лише мінімальні виплати 

пенсіонерам. Як правило, вони досягають не більше 30–35% від середнього доходу працівника, що він 

одержував до виходу на пенсію. До того ж постійно зростає дефіцит бюджету Пенсійного фонду, що 

покривається за рахунок коштів державного бюджету. Основними причинами цього є низький рівень 
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доходів працюючого населення, значна тінізація вітчизняного ринку праці, що призводить до виплати 

заробітної плати «в конвертах» та несприятлива демографічна ситуація в країні (старіння населення). 

За результатами досліджень Академії наук України вже до 2025 року пенсіонери становитимуть 

чверть населення країни, а до 2050 року − вже третину. Крім того, в умовах війни, що склались сьогодні, 

враховуючи те, що в зоні АТО гине молодь України, проблема старіння населення ще більше 

посилюється. Вирішити питання зменшення дефіциту (наповнення) бюджету Пенсійного фонду 

теоретично можна шляхом збільшення пенсійного віку, зменшення розмірів пенсій, стабілізації і 

підйому економіки та впровадження накопичувальної пенсійної системи.  

За даними Українського інституту аналізу та менеджменту політики, пенсійна реформа, якою 

було передбачено підвищення пенсійного віку, не дала економічного ефекту. Підвищення пенсійного 

віку призвело до того, що робочі місця сьогодні зайняті людьми старшого покоління. Відповідно, 

молодь не працевлаштована і держава змушена витрачати ще більше грошей на забезпечення соціальних 

виплат з малозабезпеченості та безробіття. 

Взагалі підвищення пенсійного віку завжди дуже негативно позначається на ринку 

працевлаштування і на долі молоді. Це дає поштовх молодим людям до міграції, вимивання з 

вітчизняного ринку праці якісних фахівців.Разом з цим існує проблема працевлаштування людей старше 

40 років, яких роботодавці неохоче приймають на службу. Щодо зниження розміру пенсій, то це 

питання може бути розглянуто тільки з точки зору зменшення пенсійних виплат, вищих за 

максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, визначених Законом 

України від 08.07.2011 № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи», відповідно до якого обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового 

утримання) максимальним розміром не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне 

грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом. 

Інший варіант наповнення бюджету Пенсійного фонду – оздоровлення економіки країни. Якщо 

будуть зростати заробітні плати і, відповідно, добробут людей, якщо заробітні плати вийдуть з «тіні» і 

всі чесно сплачуватимуть єдиний соціальний внесок, то коштів до ПФУ надійде значно більше і, 

можливо, настільки більше, що це ліквідує дефіцит. Пенсійна реформа, розроблена Кабінетом міністрів, 

передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року 

накопичувальної системи пенсійного страхування. Обов'язкове пенсійне накопичення діятиме для 

громадян віком до 35 років, а люди віком від 35 до 55 років зможуть на добровільній основі брати участь 

у ньому. Ставка внеску в систему поступово збільшуватиметься з 2% у 2017 до 7% у 2022 році. 

Пенсійні кошти, акумульовані в Накопичувальному фонді, будуть належати кожній 

застрахованій особі в тій сумі, що облікована на її накопичувальному пенсійному рахунку, та будуть 

інвестуватися в інтересах застрахованих осіб і отриманий прибуток буде розподілятися серед 

застрахованих осіб, пропорційно сумі накопичених пенсійних внесків. Такий підхід докорінно 

відрізняється від солідарної системи, де розмір пенсій обчислюють за встановленою формулою. З суми 

накопичених пенсійних внесків (з урахуванням інвестиційного прибутку) буде обчислюватися довічна 

пенсія, що буде доповненням до пенсії із загальнообов'язкової солідарної системи. Але накопичувальна 

система пенсійного страхування буде ефективна тільки тоді, коли гривня буде стабільною та надійною. 

В іншому випадку всі вклади будуть обезцінені. Ще одним із напрямків удосконалення пенсійної 

системи України є подальший розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ У ФІНАНСАХ 

Елeктрoнний цифрoвий пiдпис (далі – ЕЦП) – це вид електронного підпису, що отриманий за 

результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору 

або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.  
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ЕЦП призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з 

використанням електронних документів. ЕЦП є обов'язковим реквізитом електронного документа, який 

використовується для ідентифікації підписувача документа. Наприклад, підтвердженням справжності 

податкової звітності є наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника 

податку. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові 

декларації до органу ДФС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Платник податків отримує в органі ДФС за місцем своєї реєстрації або на веб-сайті ДФСУ (чи 

регіональної ДФС) текст примірного договору про визнання електронних документів. Ознайомившись із 

редакцією договору, платник заповнює необхідні реквізити, у т. ч. вписує свою електронну адресу, 

підписує та скріплює печаткою два примірники договору. Відтак надає до органу ДФС за місцем 

реєстрації підписані та скріплені печаткою ці два примірники договору, а також сертифікати до ключів 

посадових осіб та печатки на електронному носії.  ЕЦП посадових осіб будуть надалі накладатися на 

електронні документи – звітність. На сьогодні маємо лише чотири широко відомі випадки застосування 

електронних документів: у системі банківських платежів; з метою подання звітності до ДФС; з метою 

подання заяв для реєстрації; з метою реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових 

накладних. 

Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється 

за допомогою відкритого ключа». В свою чергу, особистий ключ – це  параметр криптографічного 

алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу, а відкритий 

ключ – це параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, 

доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису. 

ЕЦП є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для 

ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного 

документообігу. Накладанням ЕЦП завершується створення електронного документа. 

ЕЦП – це певний складний перелік цифр і знаків, ще й зашифрований у спеціальному коді. Він 

складається з двох частин: 

 перша – відкрита для тих сторін, що обслуговують програмне забезпечення, яке використовує та 

допомагає складати електронні документи, відправляє та отримує електронні документи, – ця 

частина дозволяє таким сторонам ідентифікувати автора; 

 друга (секретна) – цю частину створює лише  власник підпису, це його пароль, яким він 

користується, щоби створити електронний цифровий підпис та потім підписувати ним 

електронні документи. 

Крім ключів для ідентифікації особи-підписувача, використовуються сертифікати до таких 

ключів. Такі сертифікати також мають електронну цифрову форму і так само, як і ключ до ЕЦП. Є два 

види сертифікатів - звичайні та посилені. Відмінність між ними для пересічного користувача лише у 

тому, хто саме цей сертифікат створив та йому надав – звичайний центр сертифікації ключів (для 

звичайного сертифіката) чи акредитований центр сертифікації ключів. Від того, яким є такий 

сертифікат, звичайним чи посиленим, залежить статус ЕЦП.  

Центри сертифікації також мають дві категорії. Будь-яким центром сертифікації ключів можуть 

бути юридичні особи незалежно від форми власності або фізичні особи, які є суб'єктом підприємницької 

діяльності, що засвідчили свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або 

засвідчувальному центрі (який може створюватися за потреби). Ці центри надають ключі та сертифікати 

до них, але вони не обслуговують і не надають (не створюють) посилених сертифікатів до ключів. 

А ось акредитованими центрами сертифікації, які працюють із посиленими сертифікатами 

ключів, можуть бути лише ті центри сертифікації, які пройшли акредитацію. Таких в Україні наразі 

лише декілька, і не всіма з них можна послуговуватися з тією чи іншою метою.  

Зазвичай одночасно виготовляються ключі та посилені сертифікати на них на всіх посадових 

осіб, які матимуть право підписання ЕЦП електронних документів: самозайняту особу, керівника 

підприємства, головного бухгалтера та ін. Одночасно виготовляються і ключ, і посилений сертифікат 

для печатки (за її наявності). Додатково можуть укладатися договори і про виготовлення ключів для 

посадових осіб у разі їх зміни. 
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

Місцеві бюджети виступають не тільки основним фінансовим інститутом в фінансовій системі 

органів місцевого самоврядування, а й займають центральне місце в економічній системі кожної 

держави. Крім того, місцеві бюджети є найбільшою складовою бюджетної системи держави, вони також 

займають вагоме місце в перерозподілі валового національного продукту, здійсненні соціального 

захисту населення, проведенні інвестиційної політики та охороні навколишнього природного 

середовища. Місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування 

належить особливе місце в бюджетній системі України. При управлінні формуванням дохідної бази 

місцевих бюджетів основний акцент ставиться на підвищення ефективності вдосконалення механізмів 

формування місцевих бюджетів в яких акумульовано більше ніж 70% від загального обсягу фінансових 

ресурсів, що знаходяться у розпорядженні органів місцевої влади. Поряд з процентними відрахуваннями 

від територіальних надходжень загальнодержавних податків та зборів як основного методу бюджетного 

регулювання, в Україні застосовуються такі методи, як дотації базові, реверсні та субвенція. Доходи 

можуть формуватися також за рахунок міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів. Крім того, 

джерелом формування доходної частини бюджету можуть бути позикові кошти, потреба в яких виникає 

у зв'язку з неможливістю покрити необхідні бюджетні видатки за рахунок запланованих надходжень.  

За юридичною формою доходи бюджетної системи поділяються на податкові та неподаткові. 

Оскільки за своєю природою саме податкові платежі більшою мірою відповідають ринковій економіці, 

формування доходної частини бюджетів в основному зорієнтовано на податкові доходи. У зв'язку з цим 

важливе значення має постійне вдосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Досвід формування місцевих бюджетів свідчить, що сьогодні вони майже повністю залежать від 

центрального уряду, який визначає склад доходів місцевих бюджетів, нормативи відрахувань від 

загальнодержавних податків, обсяги дотацій і субвенцій з державного бюджету України. Фінансову 

самостійність органів місцевого самоврядування обмежує не лише майже повна їх залежність від 

загальнодержавних доходів, але і нестабільність практики бюджетного регулювання. Щорічні зміни 

переліку доходів місцевих бюджетів, механізму бюджетного регулювання не тільки унеможливили 

здійснення місцевою владою перспективної фінансової політики, але й не можуть їй гарантувати 

протягом року належних умов для функціонування. 

Відповідно до статей 21 та 76 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком районної у місті ради може 

затвердити прогноз показників бюджету району за основними видами доходів та видатків. Метою 

середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом на рівні бюджету району у місті як складової системи управління державними фінансами, 

встановлення взаємозв‘язку між стратегічними цілями розвитку регіону та можливостями бюджету у 

середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної 

політики. Одним з елементів процесу управління коштами місцевих бюджетів України є планування, 

тобто складання фінансових планів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. 

Розрахунок прогнозних індикативних показників місцевих бюджетів України на 2015-2016 рр. 

розробляється з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку держави. 

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ 

забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання міста та району у місті зокрема, 

формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх факторів. 

Основне бюджетоутворююче джерело надходжень, податок на доходи фізичних осіб, 

розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів та з урахуванням положень Програми 

дій Уряду щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу 

інфляції та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері. На збільшення дохідної 

частини бюджету району у місті вплине постійне зростання обсягу фонду оплати праці та 

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника по району.  

Зміна ставок оподаткування, з урахуванням індексів споживчих цін, щодо деяких податків і 

зборів, удосконалення взаємодії податкових органів та органів місцевого самоврядування у частині 
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адміністрування платежів до бюджету та уникнення втрат доходів, детінізація економіки і доходів 

громадян забезпечать збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів України. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой 

динамично развивающейся коммерческой организации. 

Для планирования и осуществления инвестиционной деятельности важно знать предварительный 

анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию 

разумных и обоснованных управленческих решений. 

Рассмотрение любого инвестиционного проекта требует большой тщательной предварительной 

работы. Оценка инвестиционной привлекательности того или иного проекта требует детального анализа 

множества показателей; принимать решение приходится с учетом таких факторов, как риск, 

неопределенность, инфляция. 

Учитывая особую важность и необходимость инвестиций для нормального развития национальной 

экономики, государство проводит определенную политику в сфере привлечения капитала в народное 

хозяйство. Такая политика получила название инвестиционной. К первоочередным мерам по 

привлечению в Республику инвестиций относятся: развитие в Республике Дагестан инфраструктуры 

привлечения иностранных инвестиций, развитие лизинга, привлечение в республику финансовых 

ресурсов ведущих российских банков.Позитивное влияние на динамику привлечения иностранных 

инвестиций в экономику республики должны оказать такие события, как выход на международные 

рынки ценных бумаг акций ведущих предприятий республики (Дагэнерго, Кизлярский коньячный завод, 

Дагнефть, Дербентский коньячный завод, Дербентский завод шампанских вин и т.п.) и реализация 

комплексных программ по развитию ГРЭС, АПК, решение вопросов, связанных с открытием свободных 

складов на территории Республики Дагестан. 

Крайний дефицит республиканского бюджета и, как следствие - его дотационность, не позволяют 

осуществлять практическую реализацию имеющихся в Республике Дагестан инвестиционных проектов. 

Реализация инвестиционных проектов возможна за счет привлечения иностранных и отечественных 

инвесторов, которым мы в свою очередь, должны создать соответствующие условия, т.е. 

соответствующую систему государственного регулирования инвестиционной деятельности в 

Республике Дагестан. 

На сегодняшний день из локальных законодательных актов, направленных на стимулирование 

инвестиций на территории республики принят только закон «О порядке льготного налогообложения в 

Республике Дагестан» в 1995г., которым предусматривается освобождение (полное или частичное) 

предприятий и организаций от налогов, направляемых в республиканский и местный бюджеты. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо проработать законодательную базу. 

Неблагополучно обстоят дела в республике с развитием институтов рыночной экономики, таких 

как, фондовый рынок, центры по маркетинговому, консалтинговому и информационно-юридическому 

обслуживанию. 

В целом по состоянию инвестиционного климата на современном этапе Дагестан можно оценить 

как регион с средним инвестиционным потенциалом и высоким инвестиционным риском. 

Показатель инвестиционного риска – характеристика качественная, зависящая от политической, 

социальной, экономической, экологической и криминальной ситуации в регионе. Его величина 

показывает вероятность потери инвестиций и доходов от них и для потенциального инвестора является 

главным критерием для сотрудничества. Вместе с тем, по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации, Дагестан имеет преимущества в геополитическом отношении, которое последнее время, в 

свете развития взаимоотношений между прикаспийскими странами по освоению и транспортировке 

ресурсов Каспия, все более усиливается, то есть Дагестан становится стратегическим регионом не 

только для России, но и для прикаспийских стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Сравнительный анализ данных о состояние экономики Республики Дагестан показывает, что 

республика обладает комплексом конкурентных преимуществ, которые можно отнести к 

инвестиционному потенциалу Республики Дагестан, основными из которых являются: 

- наличие сектора промышленности (в основном оборонного характера), способного к освоению 

новых видов продукции; 
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- высокий уровень квалификации целого ряда профессиональных категорий работников при 

сравнительно низкой заработной плате; 

- большие объемы основных производительных фондов, позволяющих снизить капиталоемкость 

технологической модернизации конкретных проектов с участием иностранного капитала; 

- наличие минерально-сырьевого потенциала; 

- возможности рекреационной, туристической, агропромышленной, промысловой и 

энергетической специализации; 

- произошедшие изменения в геополитическом положении республики и наличие портового 

сооружения, транспортных артерий и узлов для транспортировки экспортно-импортных грузов. 

Инвестиционная политика сегодня - одна из важнейших составляющих экономической политики и 

ее основное содержание состоит в создании условий, благоприятных для потенциальных инвесторов. 

Основными способами привлечения прямых иностранных вложений в экономику Дагестана 

являются: 

- привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме путем создания 

совместных предприятий (в том числе - путем продажи зарубежным  инвесторам крупных пакетов 

акций российских акционерных обществ); 

- регистрация на территории республики предприятий, полностью принадлежащих 

иностранному капиталу; 

- привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе 

продукции; 

- создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на активное привлечение 

зарубежных инвесторов в определенные регионы республики. 

Учитывая опыт многих зарубежных стран, в число необходимых для региона мер в этом 

направлении (помимо общего улучшения политической и макроэкономической ситуации) должны 

войти: 

- создание реально действующей системы льгот для иностранных инвесторов в отдельных 

отраслях и регионах (в частности, реализация механизма раздела продукции и создание реально 

действующих свободных экономических зон); 

- четкое разграничение собственности между хозяйствующими субъектами, а также между 

властными структурами; 

- создание стабильного экономического и внешнеторгового законодательства, включая 

нормативную базу по концессиям и разделу продукции; 

- снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 

- введение частной собственности на землю; 

- создание механизмов страхования иностранных инвестиций. 

К сожалению, надо отметить, что в настоящее время реализация перечисленных выше мер 

представляется делом довольно отдаленного будущего. Этот фактор в условиях высокой конкуренции 

со стороны других стран мира за привлечение зарубежных инвестиций не позволяет, по нашему 

мнению, ожидать существенного количественного роста и изменения структуры прямых зарубежных 

вложений в Россию в ближайшие несколько лет. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ 

В целях расширения возможностей повышения эффективности производственных предприятий 

необходима целенаправленная работа по антикризисному управлению на основе цепочки создания 

стоимости. 

По результатам исследования Южно-африканских специалистов определены основные 

направления обеспечения конкурентоспособности и развития предприятий легкой промышленности, 

которые могут быть приняты на вооружение и в Беларуси: увеличение производительности 

предприятий, снижение логистических издержек, снижение реальных затрат на оплаты труда за счет 

аутсорсинга, снижение цен импортируемых материалов и комплектующих, изменение распределения 

доходов внутри цепочки стоимости. 

Приведенная система мероприятий имеет комплексный характер и охватывает всю цепочку 

создания стоимости – от закупки сырья до распределения доходов от продажи готовой продукции. По 
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нашему мнению, именно совершенствование управления цепочками создания стоимости должно быть 

положено в основу антикризисной политики, проводимой на белорусских предприятиях легкой 

промышленности. Нами были предложены методики антикризисного управления цепочками создания 

стоимости в текстильном и швейном производстве. 

Матричный метод выбора стратегии предприятий легкой промышленности как звеньев цепочек 

создания стоимости позволяет осуществлять предварительный выбор стратегии развития предприятия 

как звена ЦСС. Выбраны два критерия – величина чистой прибыли (ЧП), и размер чистого экспорта 

(ЧЭ). В результате формируется матрица из четырех квадрантов, каждому из которых соответствует 

определенная стратегия развития предприятий (рис. 1).  
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Рисунок 1. Матрица выбора стратегий предприятий как звеньев ЦСС. 

Квадрант 1 матрицы объединяет предприятия, работающие с убытками, но имеющими 

положительное сальдо внешней торговли. Рекомендуемая стратегия для квадранта 1 – технологическая 

модернизация. Квадрант 2 включает предприятия, демонстрирующие чистую прибыль и положительное 

внешнеторговое сальдо. Рекомендуемая стратегия – стремление к контролю над цепочкой создания 

стоимости. В квадранте 3 позиционированы убыточные предприятия, имеющие отрицательное сальдо 

внешней торговли. Рекомендуемая стратегия – антикризисное управление. В квадранте 4 находятся 

прибыльные, но имеющие отрицательное сальдо внешней торговли предприятия. Стратегия - 

импортозамещение сырья и компонентов. 

Методика выбора стратегии вертикальной интеграции в производстве. В теории стратегического 

менеджмента известно две стратегии вертикальной интеграции: обратная и вперед идущая интеграция.  

При реализации стратегий вертикальной интеграции рост добавленной стоимости в рамках всей 

ЦСС достигается двумя путями (рис. 2): 

- за счет изменения торговой надбавки, что возможно, например, в результате увеличения 

качества обслуживания в сети фирменной розничной торговли; приближения пунктов продаж к 

потенциальным покупателям; правильно организованной политики продвижения; 

- за счет снижения стоимости импортных компонентов, что достигается в результате 

импортозамещения, использования белорусских материалов, организации производства тканей и 

фурнитуры для одежды.  
стратегии развития 
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Рисунок 2. Взаимосвязь между стратегией развития производителя одежды и способом 

обеспечения конкурентного преимущества. 

Методика выбор стратегии использования собственного или давальческого сырья в 

швейном производстве проводиться на основе расчета показателей: маржинальной прибыли; 

рентабельности и безубыточного объема продаж (реализации) по маржинальной прибыли. 

Для повышения эффективности функционирования предприятий в текстильном и швейном 

производстве необходимо наращивать количество звеньев цепочки, то есть стремиться к расширению 

вертикальной интеграции. Возрастание экономической эффективности при увеличении числа звеньев в 

цепочке объясняется возникновением синергического эффекта, который проявляется в передаче 
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добавленной стоимости, созданной в предыдущем звене цепочки, последующему звену. При реализации 

продукции через посредников, оптовую и торговую сеть, где высокая скорость оборота можно получить 

высокую отдачу на вложенный капитал, однако в отраслях производителях медленнее оборачивается 

капитал и для получения соответствующей отдачи от вложенного капитала необходим высокий уровень 

рентабельности продаж.  При вертикальной интеграции у производителя есть возможность не только 

восполнить свои затраты, но и получить соответствующую «справедливую» прибыль, которая не будет 

перераспределена в пользу посредников, оптовых и розничных торговцев.   

Методика развития инновационного предпринимательства в легкой промышленности с 

применением концепции цепочек создания стоимости. 
Представлен механизм организации инновационного предпринимательства, адаптированный к 

специфическим условиям отрасли и национальной экономики, а именно, присутствию на рынке 

концерна «Беллегпром». Кроме трех субъектов – носителя идеи, проектного менеджера и финансиста, 

схема дополнена четвертым в лице местных органов власти, в интересах которого – увеличение 

налоговых поступлений в местный бюджет и привлечение туристов. Предложена модель организации 

инновационного предпринимательства в легкой промышлености на базе городских торговых объектов, 

механизм учитывает и объединяет интересы различных субъектов. Потенциальным покупателям он 

позволит приобрести оригинальные и сравнительно дешевые товары. Молодым дизайнерам – 

реализовать собственные идеи, предоставив современное оборудование, и получать в последующем 

доход от них. Местная администрация в своем распоряжении будет иметь объект привлечения туристов, 

приносящий доходы в бюджет. Предприятиям концерна «Беллегпром» ЦМД позволит придать 

необходимую гибкость и усилить восприимчивость к предпочтениям клиентов. При всех отмеченных 

преимуществах риски между участниками цепочки создания стоимости распределены относительно 

равномерно. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Освіта є одним з головних чинників зростання якості людського капіталу, гене- ратором нових 

ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Щоб українська освіта 

посправжньому ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням 

актуальних світових тенденцій розвитку освіти в широкому соціально - економічному контексті. 

В зв‘язку з цим освіта має орієнтуватись на інноваційні процеси, які відбуваються в суспільстві, 

причому не тільки встигати за ними, але ї випереджати їх. А це можливо тільки на шляху інноваційного 

розвитку, на постійне оновлення як форм, так і змісту навчальновиховного процесу. 

Активно й плідно розглядаються проблеми створення й вживання інновацій у вищій школі, 

аналізуються умови ефективного їх функціонування, розробляються методики навчання, проектування 

інноваційних педагогічних технологій викладачів і студентів. У той же час спостерігається стихійність 

процесів створення та впровадження інновацій, відсутність чіткої цільової спрямованості нововведень, 

неузгодженість інноваційних пошуків, що провадяться в теорії і практиці освітньої діяльності у вищій 

школі, невідповідність окремих нововведень один одному, слабкість розробки інноваційної стратегії 

розвитку вищої освіти. Можна віднести такі типи інновацій: використання самих сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій навчання; адекватне ставлення до нововведень, тобто 

розуміння їх провідної ролі в сучасній освіті; проектування авторського інноваційного досвіду на основі 

власних наукових та педагогічних досягнень [1]. 
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Зміна ролі та характеру освіти як соціального інституту пов‘язано із змінами самого 

українського суспільства. Із «кузні кадрів» для держави, якою була радянська освіта, цей інститут 

перетворився на важливий чинник розвитку та функціонування ринкової економіки та демократичного 

суспільства. 

Традиційна освіта неспроможна вчасно реагувати на гострі проблеми та повною мірою 

задовольняти потреби сьогодення, оскільки: лише перелічує проблеми і не націлена на їх розв'язання; не 

дає змоги осягнути системну картину світу, оскільки більшість дисциплін викладається відокремлено; 

не спрямована на вивчення та практичне розв'язання місцевих проблем; суспільство розвивається 

швидшими темпами, тому знання часто застарівають ще до закінчення терміну навчання. Варто 

зазначити, що сучасні національні і регіональні освітні системи, підпорядковуючись глобальним 

інтеграційним імпульсам, рухаються убік зближення і взаємодії з різною інтенсивністю і послідовністю. 

Із цього погляду можна виділити в СОП три типи макро - регіонів . 

Відповідно до наведеної класифікації, ми відносимо Україну до другої групи, тобто до регіонів, 

що позитивно реагують на інтеграційні тенденції в освіті. Незважаючи на безліч невирішених проблем у 

цій сфері, – наслідок «закритості» освітньої системи, недостатнє фінансування, низька зацікавленість у 

співробітництві з боку потенційних закордонних партнерів та ін. – в Україні наявне прагнення до 

інтеграції до СОП. 

Освіта є відкритою системою, стан, динаміка і особливості розвитку якої в значному ступені 

визначаються соціально - економічним контекстом, в першу чергу рівнем економічного розвитку і 

демографічними характеристиками. 

Україна чітко визначила орієнтир на входження до освітнього простору Європи та здійснює 

модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог для практичної реалізації цієї мети. У 

межах Болонського процесу було сформульовано шість ключових принципів: впровадження 

двоциклового навчання, запровадження кредитної системи, контроль якості освіти, підвищення 

мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників, забезпечення привабливості 

європейської системи освіти. Болонський процес відкриває можливості для інтернаціоналізації вищої 

освіти, формами якої є мобільність слухачів, викладачів, інтернаціоналізація навчальних планів та 

транснаціоналізація вищої освіти [2]. 

Економічний та соціально-політичний розвиток країн за останні роки характеризується 

становленням суспільства знань, в процесі чого відбувається зростання значення інформації і знань, 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Удосконалення державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів виступає 

важливим чинником інноваційного розвитку країни, саме ця галузь забезпечує країну кваліфікованими 

кадрами – спеціалістами у всіх галузях .У системі вищої школи відбувається процес передачі 

професійних знань та втілення конкретних навичок у формуванні фахівців для різних галузей. Вища 

освіта розглядається як сфера довгострокових інвестицій у розвиток економіки держави. Значення вищої 

освіти для інших галузей країни полягає у планомірному, науково і кількісно обґрунтованому випуску 

фахівців, здатних своєю працею відродити перспективні галузі економіки, тим самим формувати і 

створювати економічний потенціал та її конкурентні переваги на світових ринках. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мировой опыт и экономические исследования последних лет показывают, что знания становятся 

более важным фактором экономического развития, чем традиционные факторы – труд и капитал. 

Получение новых знаний и технологий, их эффективное применение в социально-экономическом 

развитии в решающей мере определяют роль и место страны в мировом сообществе, уровень жизни 

народа и обеспечения национальной безопасности. 
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Для регулирования инновационной деятельности в Республике Беларусь используется нормативно-

правовой аспект. Представлен он Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О 

государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь». 

Настоящий Закон направлен на определение правовых и организационных основ государственной 

инновационной политики и инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Законодательство о государственной инновационной политике и инновационной деятельности 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов 

законодательства. 

Целью государственной инновационной политики в Республике Беларусь является создание 

благоприятных социально-экономических, организационных и правовых условий для инновационного 

развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Республика Беларусь избрала инновационный путь развития, в основе которого – опора на широкое 

освоение результатов исследований и разработок в производстве.  

По данным Министерства статистики и анализа численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в 2013 году составляла 28937 человек, а в 2014 году – 27208 человек (из 

них: исследователи – 17372 человек, техники – 1854 человек, вспомогательный персонал – 7982 

человек). Вследствие этого и снизилась численность организаций, занятых научными исследованиями и 

разработками в 2014 году выполнением научных исследований и разработок занимались лишь 457 

организаций, данный показатель снизился по сравнению с 2013 годом (482 организации). При этом 

организации, выполняющие научные исследования и разработки, распределены по регионам 

неравномерно. Наибольшее число организаций составляет в городе Минске, а именно 307 организаций. 

А меньше всего данных организаций оказалось в Могилевской области (17 организаций). Таким 

образом, снижение выполнения научных исследований и разработок в Беларуси стало следствием 

сокращения численности лиц, непосредственно проводивших данные работы. 

Также инновационность предприятий сдерживается рядом  внутренних проблем: высоким уровнем 

морального и физического износа активной части основных средств и, как следствие, высокой энерго- и 

материалоемкостью выпускаемой продукции, низким качеством; низким уровнем менеджмента и 

маркетинга на предприятии; неудовлетворительными условиями труда в целом и отсутствием 

позитивной мотивации к высокопроизводительному труду в частности. Это далеко не полный список 

препятствий на пути к внедрению инноваций. 

При формировании долгосрочной или среднесрочной стратегии всегда определяются цели, набор 

решаемых задач и определяется комплекс показателей (критериев), которые отражают степень 

достижения поставленных задач и стратегии в целом.  

В самом общем смысле инновационная стратегия представляет собой укрупненный план 

организации деятельности предприятия в инновационной сфере, обеспечивающий достижение 

поставленных целей перспективного развития предприятия, в результате которого обеспечивается новое 

качество производства и управления в частности и достижение общей корпоративной стратегии в целом. 

С другой стороны, постановка амбициозных целей при разработке инновационной стратегии 

предприятия может не соответствовать реальным возможностям субъекта хозяйствования, что в 

конечном итоге отразится на результативности инновационной деятельности. 

В свою очередь обеспеченность инновационного процесса связана с понятием инновационного 

потенциала, который является одним из комплексных критериев, как на стадии формирования 

инновационной стратегии, так и при оценке ее реализации. 

Инновационный потенциал – совокупность всех видов ресурсов и условий обеспечения 

практического освоения результатов научных исследований и разработок, увеличивающих 

эффективность способов и средств осуществления конкретных процессов, в том числе освоения в 

производстве новой продукции и технологии.  

Основная часть потенциала сосредоточена в Национальной академии наук Беларуси, Министерстве 

промышленности, Министерстве образования, Министерстве здравоохранения, Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия, Министерстве архитектуры и строительства, военно-промышленным 

комитетом. 

Одним из важнейших направлений формирования инновационной инфраструктуры в Беларуси 

является формирование инновационных центров, внебюджетных и бюджетных фондов, которые 

поддерживают деятельность наукоемких инновационных предприятий и способствуют передаче на 

рынок готовой научно-технической продукции. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь создано и действует много различных элементов 

инновационной инфраструктуры: Парк высоких технологий, научно-производственных центров, 

инновационных центров, центры трансферта технологий, Белорусский инновационный  фонд и научно-

технологические парки (технопарки). 
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Система финансирования является одним из основных инструментов реализации государственной 

политики в области инновационной деятельности. При отсутствии такой системы невозможно 

эффективное развитие инновационных процессов. Инновационная деятельность финансируется за счет 

средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств организаций, а также 

внебюджетных источников. Также государство должно осуществлять финансирование программы по 

созданию в республике элементов инновационной инфраструктуры, мероприятий по подготовке кадров 

инновационной деятельности, участие организаций в выставках, ярмарках. Вложение средств в 

инновационные проекты является очень рискованным делом, и этот риск связан не только с 

вероятностью получения отрицательного результата на стадии исследования или разработки. На всех 

стадиях инновационного процесса возможны разные неожиданности. И поэтому одним из элементов 

системы поддержки инновационной деятельности становится страхование рисков. Для решения этого 

вопроса создаются венчурные либо страховые фонды. 

Для ускорения инновационного развития Беларуси требуется принятие мер. Для начала, необходимо 

создать эффективную вертикаль управления в сфере инновационной  деятельности на всех уровнях 

государственного управления и системы развитых горизонтальных связей в пределах самой 

инновационной инфраструктуры с целью объединения сектора научных исследований и разработок с 

отечественным промышленным сектором. В качестве институциональных инструментов имеет смысл 

использовать государственные гранты и государственные контракты на выполнение исследований и 

разработок, задача которых законодательно закрепить взаимоотношения государства и исполнителя, 

особенно при оценке полученных результатов. 

Следовательно, для того, чтобы преодолеть негативные тенденции в развитии инновационного 

потенциала Республики Беларусь, имеет смысл реализовать ряд мероприятий по наращиванию 

интеллектуального капитала путем эффективной взаимосвязи науки и производства, развитию рынка 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, а также увеличению экспорта наукоемкой продукции. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 

Национальные интересы республики требуют обеспечения условий комплексной безопасности в 

вопросах реализации инновационной политики по всему спектру. Казахстану необходимо действовать 

без промедлений во избежание нарастания технологической пропасти, безнадежного отставания от 

конкурентов и роста зависимости. Тем более что в республике имеется благоприятный инновационный 

климат и активно формируется соответствующая инфраструктура. 

Поэтому становление в первой половине XXI века постиндустриального технологического 

уклада в условиях формирования глобального инновационно - технологического пространства 

определили современную государственную экономическую политику Республики Казахстан, 

нацеленную на достижение устойчивого динамического развития страны путем диверсификации 

отраслей экономики и отхода от сырьевой направленности развития. Производство 

конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров - работ и услуг в обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг - является главным предметом государственной индустриально-

инновационной политики. 

По состоянию на 1 февраля 2015 года количество действующих субъектов МСП по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 9,8%. В общем количестве субъектов МСП 

доля индивидуальных предпринимателей составила 74,7%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 

13,9%, юридических лиц малого предпринимательства – 11,2%, юридических лиц среднего 

предпринимательства – 0,2% [1]. 

Наличие современной производственной и социальной инфраструктуры является необходимым 

фактором ускоренного и качественного развития экономики. Большая территория Казахстана и ее 

геотранзитный характер диктуют необходимость динамичного развития энергетических, транспортных 

и телекоммуникационных комплексов. Применительно к модели индустриально-инновационной 

стратегии страны критерием оптимальности является функционирование модели, которая признается 

более эффективной из возможных вариантов развития национальной экономики. 

В этом аспекте следует отметить, что стимулирование производственной и инновационной 

деятельности происходит через использование механизма государственного регулирования и 

экономического стимулирования. Инновационная политика предполагает систему мер по селективной 

поддержке стратегически важных секторов национальной экономики [2]. Они призваны влиять на 

экономический рост, структурные преобразования экономики, включая инновационную сферу.  
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Применимы следующие критерии: благоприятное сочетание факторов производства; наличие и 

реализация научно-технического потенциала и ноу-хау, способные обеспечить технологический рывок; 

ресурсы квалифицированных рабочих; возможности использования информационных технологий; 

возможность притока иностранных и внутренних инвестиций в структурную перестройку производства 

и его инновационную сферу; наличие конкурентоспособных смежных и родственных производств, 

делающее возможным перелив квалифицированных кадров и технологий из сектора в сектор, из региона 

в регион; стабильность воспроизводственных связей. 

Основным источником средств для финансирования инновационных программ промышленной 

политики являются доходы от сырьевого экспорта. Поэтому достижение стратегических целей 

структурной перестройки требует, во-первых, предотвращения утечки доходов от сырьевого экспорта и, 

во-вторых, создания эффективных механизмов их конверсии в производственные инвестиции. 

Капитализация доходов от традиционного сырьевого экспорта является одной из наиболее 

фундаментальных проблем промышленной политики.  

Поддержка конкурентоспособных секторов экономики должна осуществляться параллельно с 

пакетом инновационных факторов развития. К важнейшим инструментам такой политики относятся: 

совершенствование налогового законодательства, нацеленного на пополнение бюджетных доходов за 

счет расширения налогооблагаемой базы и переноса акцента на обложение природной ренты; 

улучшение технологии отслеживания кредитов для предотвращения их использования в спекулятивных 

операциях; дифференциация нормы обязательных банковских резервов в зависимости от структуры 

банковских активов с установлением повышенных ставок на краткосрочные кредиты под 

финансирование посреднических операций и пониженных - для долгосрочных инвестиционных 

кредитов. 

Казахстан первым из стран СНГ пошел на создание Национального фонда, призванного 

стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынках и аккумулировать дополнительные 

доходы от экспорта сырьевых ресурсов для будущего инновационного развития казахстанской 

экономики. Чтобы активизировать инвестиции в приоритетные отрасли, в был создан Банк развития 

Казахстана с целью среднесрочного и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов, 

направленных на развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающих производств [3]. 

Страны - лидеры мирового технического и экономического прогресса придерживаются модели 

развития, в рамках которой создают наиболее совершенные по технологии производства и эффективные 

механизмы для обеспечения темпов роста национального богатства. Другая модель - догоняющего 

развития - характерна для стран, которые находятся в последующих "эшелонах" мирового технико-

экономического прогресса. В Казахстане нет необходимости повторять эту ступень развития, в стране 

имеются заделы, которые при условии ускоренной модернизации могут стать точками роста. 

Стратегия индустриально-инновационного развития включает оптимальный выбор отраслей 

четвертого технологического уклада, основа которого в мировой экономике - авто - и тракторостроение, 

цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтетические материалы, 

органическая химия, производство и переработка нефти. В интересах развития производств пятого 

технологического уклада использовать его базу - электронная промышленность, вычислительная 

техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и потребление 

газа, информационные услуги. Целесообразно формировать предпосылки для появления будущего 

шестого технологического уклада в биотехнологии, космических технологиях, тонкой химии. 

Сегодня в нашей стране имеются институты развития, занимающиеся проблемами производства 

наукоемкой продукции, но их недостаточно для реализации идей в широком масштабе. Для достижения 

эффективности работы необходимо развить финансирование проектов по опытно-конструкторским 

разработкам, инициативным и рисковым научным исследованиям прикладного характера; обеспечить 

качественное инвестирование индустриально-инновационного сектора; интенсивное развитие 

информационных и коммуникационных технологий; продвижение через региональные технопарки на 

внутренний и внешний рынки наиболее перспективные наукоемкие технологии. Эти меры в комплексе 

позволят достичь синергетического эффекта в развитии экономики нашей страны.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ - ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

          Инновация – это объективно необходимая составляющая развитие любой экономической системы, 

это результат внедрения нового знания, инновационной идеи в производственную и организационную 

сферу жизни людей. Инновации являются важнейшим элементом экономического роста. 

Конкурентоспособность национальных систем во многом определяется наличием необходимого 

множества институтов и политик, которые способны обеспечивать результативность инновационных 

процессов и их использование для повышения будущего благосостояния. 

          Осуществить стратегическую глобальную безопасность и независимость экономики региона, 

высокий уровень благосостояния и качества жизни, на основе снизившегося за время рыночного 

реформирования экономики промышленного, инновационного и научно-технического потенциала 

наукоемких производств  

невозможна. Без высокотехнологичной промышленности инновации не станут реальным товаром. Эти 

проблемы могут быть решены только на основе ускоренной комплексной инновационной модернизации 

всех наукоемких отраслей. Всеобщее понимание значимости инновационного развития производства в 

качестве основы социально-экономической стратегии актуализирует проблемы определения 

направлений, форм и механизмов наращивания наукоемких отраслей. 

           Происходящие события, связанные с экономическим кризисом, показал неэффективность 

некоторых механизмов регионального управления. Учитывая современные глобальные вызовы, в 

региональные планы экономического развития вносятся коррективы, соответствующие 

складывающимся тенденциям в развитии экономики. Время потребовало критически проанализировать 

роль государства в рыночной экономике, пересмотра приоритетов и направления политического и 

экономического развития Республики Дагестан. 

          Стимулирование инновационных процессов является одним из важных направлений региональной 

инновационной политики. Немаловажную роль в этом играет изучение опыта передовых регионов 

страны по развитию инновационной технологии и возможности их применения в региональной 

экономике. Но простые заимствования результатов не всегда оказывает положительное влияние на 

экономику, иногда такой метод имеет негативные стороны. Поэтому акцент должен быть сделан на 

внедрение инновационных технологий применительно к региональным особенностям и в первую 

очередь формирование наилучшего климата для научной деятельности, заинтересованности ученых и 

специалистов конечных результатов своей деятельности. Как известно, развитие научной связи 

невозможно без высококвалифицированных кадров. В связи с этим, политика регионального уровня 

управления должна быть направлена на повышение интеллектуального уровня всей науки и подготовку 

специалистов высшей квалификации.  

         В настоящее время в республике заметно усиливается формирование инновационной 

инфраструктуры, которая включает сеть специализированных технопарков. Правительством республики 

принимаются экономические меры по стимулированию научно-исследовательских разработок по всем 

отраслям развития экономики региона. Особым направлением в политике региональных органов власти 

в отношении малого и среднего бизнеса является поддержка инновационного бизнеса. Внедрение новых 

технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса является одним из эффективных методов, 

который положительно влияет на экономику региона в целом, в виде дополнительных рабочих мест, 

качественной продукции и конкурентоспособности.  

         В целом стратегия – инновационного развития Республики Дагестан ставит целью достичь 

устойчивого развития региона путем диверсификации отраслей экономики, способствующий отходу от 

сырьевой направленности, подготовка условий для перехода к индустриально-инновационному 

развитию, содействующей процветанию экономики.  

        Для достижения стратегических целей необходимо создавать правовую основу коммерциализации 

продукции интеллектуального труда. В республике внедряется новая система финансирования научной 

деятельности, которая будет состоять из трех компонентов – базового, программно-целевого и 

грантового. Правительством разрабатываются меры по привлечению бизнес-структур к 

финансированию научно-исследовательских разработок. 

         В послании народу Дагестана главой республики отмечено, что для субъектов хозяйствования 

осуществляющих инвестиций, предусмотрены налоговые преференции. 
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Программа инновационного развития Республики Дагестан рассматривается с позиции 

общенациональной задачи, стоящей перед всем народом. Глава Республики определил десять 

приоритетов инновационной индустриализации: технологическое перевооружение и широко-

масштабная модернизация аграрного сектора; развитие строительной индустрии и производства 

строительных материалов; развитие туризма; модернизация и развитие сферы энергетики; развитие 

транспортной и коммуникационной инфраструктуры и т.д.  

        Таким образом, можно отметить, что региональная инновационная политика является актуальной 

задачей развития Республики Дагестан. На наш взгляд, внедрение новых технологий формирования 

инноваций инфраструктуры, развитие науки и создание кластеров и технопарков дать импульс 

стабильному развитию экономики региона.   
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Проблеми формування національної інноваційної системи України є дуже важливими і 

актуальними. Інноваційна система держави - це новий вимір економічних і соціальних відносин, який 

базується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. Це - перехід у новий вимір 

суспільних цінностей, коли знання стають матеріальною основою існування людини, а технології їх 

застосування створюють якісно новий вимір благополуччя цілого суспільства.  

Будь-яки економічні процеси і, насамперед інноваційні, розвиваються і функціонують як під 

впливом національних особливостей економічного, соціально-політичного та історичного розвитку 

країни, так і під впливом глобальних явищ. Поступ в інноваціях базується на складній системі 

взаємозв'язків елементів, що виробляють різні види знань, керують їх потоками, розподіляють їх та 

забезпечують знанням практичне застосування. Ефективність інноваційного процесу багато в чому 

визначається тим, яким чином основні суб‘єкти даного процесу взаємодіють один з одним як елементи 

колективної системи створення і використання знань, а також від того, наскільки сучасні технології, що 

ними використовуються. Канали взаємодії можуть приймати різні форми: спільні НДР, консультування, 

обмін персоналом, перехресне патентування, покупка устаткування тощо.  

Первинними елементами системи є підприємства, науково-дослідні організації, вищі учбові 

заклади, окремі вчені і винахідники. В центрі системи знаходяться підприємства, які, маючи потужні 

стимули до виживання в конкурентній боротьбі, організовують виробництво, прагнуть до його розвитку 

за рахунок інновацій. Вони шукають канали, по яких можна було б отримати додаткові джерела знань. 

Хоча усередині системи взаємодіють організації з приватною, державною і змішаною формами 

власності, урядові структури грають особливу роль. Через них здійснюється державна політика, що 

впливає на інноваційні процеси. Саме вона визначає інституційний профіль системи, який багато в чому 

залежить від таких чинників (що задаються органами державної влади), як режим функціонування 

підприємницького сектору, рівень і міру ринкової орієнтації фундаментальних досліджень, системою 

мотивацій науково-дослідної активності, її спрямованості у бік виробництва, організацією сектора вищої 

освіти. В результаті виявляється, що інноваційні підприємства працюють в складній системі взаємодій з 

іншими конкуруючими фірмами і організаціями, що кооперуються між собою. Якщо ці канали, що 

сполучають підприємства з науково-дослідними (державними і приватними) організаціями, вищими 

учбовими закладами і окремими ученими і винахідниками, успішно функціонують, то і національна 

інноваційна система працює і розвівається. Виходячи з вище зазначеного, національну інноваційну 

систему можна розглядати як складну систему, що є більш складною ніж її підсистеми – 

фундаментальні дослідження; прикладні дослідження; досвідно- конструкторські розробки; розробка 

прототипу; виробництво; маркетинг і збут; держава, ринок і споживачі – і яка має всі фактори 

самоорганізації, що присутні у системах будь-якої природи [1]. 
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Аналіз інноваційного потенціалу країни в рамках НІС визначається на трьох рівнях [2]: 

1. Мікрорівні - досліджується внутрішній потенціал розвитку окремих фірм, сукупність їх бізнес-

звۥязків з іншими компаніями, а також обсяги, напрями, специфіка та ефективність інформаційних 

потоків між суб‘єктами ринку й неринковими структурами; 

2. Мезорівні - аналізуються взаємозв‘язки, що виникають між учасниками кластерів. Кластери 

охоплюють виробників, постачальників, дослідницькі інститути, транспортні та фінансові компанії, а 

також окремі державні установи, які об‘єднуються для використання єдиної науково-технологічної бази; 

3. На макрорівні - аналізуються макро-кластери на рівні національних економічних систем, 

рівень їх інноваційної спроможності в межах світової економічної системи. 

У сучасній науковій практиці оцінка інноваційної спроможності країни на мак-рорівні 

здійснюється з застосуванням методології Світового банку з використанням економічного індексу знань 

(KEI), індексу знань (KI) та методології Світового економічного форуму з використанням показника 

глобальної конкурентоспроможності країни (GCI). 

Згідно з оцінками експертів Всесвітнього екологічного форуму (ВЕФ), українська НІС перебуває 

на початковому етапі свого формування, оскільки взаємодія учасників інноваційного процесу є 

наднизькою, рівень використання ІКТ є недостатнім, а інститу-ційні умови розвитку інноваційної 

діяльності – несприятливими [2]. 

Варто зазначити, що в Україні в основному створено нормативно-правову базу регулювання 

інноваційної діяльності, проте вона потребує удосконалення, а саме : прискорити розгляд проектів 

законів України: «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну 

діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково- технічну діяльність», «Про 

індустріальні (промислові) парки», «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків»; - узгодити положення Законів України «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність з положеннями Бюджетного, Податкового, 

Митного комплексів; - узгодження механізмів сприятливого фінансування та кредитування елементів 

інноваційної інфраструктури [3]. 

Незважаючи на всі дії виконавчої влади щодо розбудови НІС України, на сьогодні не існує чітко 

сформованої інфраструктури інноваційної системи; відсутня налагодженість взаємозв‘язків між 

секторами НІС; у вітчизняній літературі немає чітко сформованої моделі НІС, яка б відповідала 

особливостям національної економіки. Ці та ряд інших негативних факторів ставлять під загрозу 

подальший економічний розвиток України в довгостроковій перспективі. 

Тому на теперішньому етапі розвитку національної економіки нагальною вимогою є перехід до 

інноваційного типу розвитку. Необхідно створити ефективну, науково обґрунтовану національну 

інноваційну систему, адаптовану до вимог сучасної ринкової економіки, стимулювати зростання 

конкурентоздатності продукції українських підприємств. 
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РОЛЬ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

В рамках існуючих економічних процесів в області державного регулювання економіки 

поставлено завдання розвитку конкурентних відносин, розробки методів непрямого регулювання 

економіки та зосередження зусиль держави у розвитку інфраструктурних галузей. Фактично мова йде 

про створення системи регулювання економіки через її інфраструктурні галузі. 

Центральне місце в інфраструктурних галузях складають природні монополії. Саме природні 

монополії знаходяться під повним державним контролем. Володіючи унікальними економічними 
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властивостями, вони можуть стати найважливішою ланкою системи державного регулювання 

економіки. 

З цих позицій необхідно розглянути економічну категорію природної монополії, проаналізувати 

різні погляди на цю категорію, визначити авторську трактовку економічної категорії «природна 

монополія», в якій необхідно відобразити причини походження, роль і місце природних монополій в 

економіці. Природна монополія - офіційно визнана неминуча монополія на виробництво і продаж 

товарів і послуг, стосовно до яких монополізм обумовлений або природними правами монополіста, або 

міркуваннями економічної вигоди для всієї держави і населення. Так, природна монополія виникає в тих 

галузях, де діє авторське право, бо автор є монополістом за законом. З іншого боку, в інтересах держави 

вигідно мати єдині трубопровідні, енергетичні мережі, залізничні магістралі. Державна монополія 

виникає також у тих сферах, де її наявність обумовлена міркуваннями громадської безпеки [1]. 

Роль природних монополій в економічній системі - спосіб розв'язання протиріч між підрозділами 

системи, заміна конкуренції на цивілізований спосіб забезпечення підрозділів економічної системи 

природними ресурсами і каналами зв'язку. Це забезпечення здійснюється монопольно, причому різні 

підрозділи економічної системи добровільно віддають природним монополіям право створення такого 

способу забезпечення умов існування системи. 

Існування природних монополій неможливо без спеціального контролю з боку інших підрозділів 

економіки. Цей контроль здійснюється державою, яка стежить за виконанням основної функції 

природних монополій - створювати умови для розвитку інших галузей в тих областях, де конкуренція 

неможлива. Ключове положення природних монополій у конкурентної економіки визначає їх особливий 

статус [2]. 

Особливе місце природних монополій в національній економіці визначає наявність у них ряду 

унікальних економічних характеристик, які створюють можливості регулювання економіки на основі 

управління її природними монополіями. 

Надалі необхідна розробка окремих концептуальних моментів державного регулювання 

економіки на базі управління природними монополіями. У цій концепції можуть використовуватися ті 

специфічні риси природних монополій, які дають можливість зробити їх в руках держави ефективним 

інструментом управління всім конкурентним сектором економіки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Однією з особливостей функціонування промисловості України є збереження лідируючих 

показників енергоспоживання, що зумовлено недосконалою структурою промислового виробництва, 

значна питома вага в якому належить застарілим енерговитратним технологіям. Процес модернізації 

національної економіки значною мірою може активізувати розвиток системи альтернативного 

енергозабезпечення, в контексті дотримання принципів сталого розвитку та високих світових 

екологічних стандартів господарської діяльності. 

До нетрадиційних  (нових) енергоресурсів належать всі види відновлюваних джерел енергії: 

біомаса (за виключенням дров), сонячна енергія, вирова енергія, геотермальна енергія, теплова енергія 

океану, гідроенергія приливів, хвиль, водотоків (за виключенням гідроенергії великих водотоків) [2]. В 

умовах сьогодення особливої актуальності набуває такий альтернативний спосіб отримання теплоенергії 

як використання електроопалення, що додатково підтверджується позиціями, виголошеними в 

«Енергетичній стратегії України на період до 2030 року» [4]. 

Енергозабезпечення функціонування національного господарства є базовою проблемою, від 

позитивного вирішення якої залежить конкурентоспроможність української економіки та соціально-

економічна стабільність; темпи розвитку промислового (у т.ч. експортоорієнтованого металургійного та 

хімічного виробництва) та агропромислового виробництва; стабільне функціонування сфери житлово-

комунального господарства тощо. Національна система енергозабезпечення потребує кардинальної 
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модернізації, що розглядається як невід'ємна складова структурної перебудови економіки. Складовими 

цього процесу мають стати інноваційно-технічні зрушення у сфері енергозабезпечення та 

енергоспоживання, диверсифікація ресурсів енергозабезпечення, стимулювання енергозаощадження та 

перехід до «зеленої енергетики». У свою чергу, впровадження означених вище структурних перетворень 

потребує державної підтримки, створення конкурентного середовища та подолання монополізму у сфері 

енергозабезпечення, технічної модернізації національного виробництва з урахуванням вимог 

енергозаощадження та дотримання екологічних стандартів [1]. 

За рахунок розвитку альтернативного енергозабезпечення одночасно вирішується декілька 

завдань, а саме: забезпечення власними енергоресурсами; скорочення імпорту палива; зменшення 

забруднення навколишнього середовища; створення нових робочих місць при проектуванні, виготовлені 

та експлуатації; стимулювання наукового супроводу розробок та проектів.  

Міжнародне енергетичне агентство вважає, що в 2030 році в усьому світі енергія, одержана від 

сонця, вітру, води, тепла землі, а також біомаси,збільшиться в два рази порівняно із сьогоднішнім днем і 

складе 16% від всього виробництва. Ще оптимістичніше оцінює ситуацію Європейський галузевий союз 

поновлювальних джерел енергії. На його думку. До 2030 року частка альтернативної енергії виросте до 

35%. Європейська комісія вважає, що в 2020 році в Європі п‘ята частина енергії вироблятиметься з 

екологічно безпечних джерел. У Німеччині, як в одній з найбільш орієнтованих на альтернативні 

джерела енергії країн, частка поновлювальної енергії може скласти 40%, а у виробництві електричної – 

близько 67%, передбачає Федеральний союз поновлювальних джерел енергії [5]. 

Вітчизняні дослідники пропонують цілу низку варіантів опалення різними видами біопалива. Що 

стосується ціни, то спеціальні тарифи для відновлювальних джерел енергії необхідно законодавчо 

унормувати та забезпечити їм інституційну підтримку шляхом підвищення та гарантування соціальної 

відповідальності бізнесу (у даній сфері господарювання) [3]. 

Недостатньо розвинутим є внутрішній ринок споживання енергії, виробленої завдяки залученню 

альтернативних технологій. Цінова політика на ринку альтернативної енергетики потребує виваженого 

підходу, у т.ч. з розробкою короткострокових та довгострокових прогнозів щодо розвитку потужностей 

виробництва альтернативної енергетики, оцінки реальних потреб внутрішнього ринку та можливостей 

для її експорту. Вартість продукції альтернативних джерел енергії поки що суттєво перевищує вартість 

традиційної енергетики та палива. У зв‘язку з цим, певні види продукції альтернативної енергетики 

спрямовані виключно на експорт, тому що не мають гарантованого внутрішнього ринку збуту.   

Для вироблення і втілення в життя національної стратегії розвитку альтернативного 

енергозабезпечення в Україні є все: сировина, досвід, техніко-технологічні напрацювання, відповідні 

висококваліфіковані кадри в системі вищої освіти. Справа залишається за наданням галузі ефективної 

державної підтримки, що дозволить залучити інвестора. Необхідна ефективна програма, яка б на 

державному рівні координувала участь всіх зацікавлених сторін: громадян, бізнес, освітні установи, 

урядові установи, промислові та громадські організації.  

Для ефективного функціонування системи альтернативного енергозабезпечення, на 

національному рівні повинна приділятися увага ключовим питанням: 

- державному сприянню для проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, 

техніко-економічним і маркетинговим дослідженням в галузі альтернативної енергетики; 

- пріоритетній державні підтримці в фінансовому стимулюванні галузі, а саме: доступі до 

пільгових кредитів, безвідсоткових позик, пільгового оподаткування та ін.; 

-  поширення серед населення інформації про наявний світовий досвід у виконанні аналогічних 

програм розвитку системи альтернативного енергозабезпечення; 

-  об‘єднанню зусиль щодо розвитку галузі з іншими екологічними і соціальними програмами, а 

також підтримці програми на загальнодержавному рівні.  

У сьогоднішніх реаліях кліматичні умови та специфіка господарювання в цілому сприяють 

освоєнню альтернативних джерел енергії та розвитку системи альтернативного енергозабезпечення. В 

Україні зосереджено різноманітний ресурсний потенціал для ефективного альтернативного 

енергозабезпечення країни, проте через деформованість національної економіки він не використовується 

у повному обсязі. 

Розвиток системи альтернативного енергозабезпечення повинен стати базовою платформою для 

модернізації уже існуючих галузей промисловості та створення нової виробничої інфраструктури в 

країні. Створення повністю замкнутого циклу вітчизняного виробництва альтернативної енергії 

позитивно вплине на собівартість кінцевої продукції, знизить витрати на реалізацію енергозберігаючих 

проектів, що сприятиме збільшенню привабливості для потенційних інвесторів в економіку країни. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

По ряду показателей конкурентного развития Россия значительно отстает от развитых стран, 

сохраняется проблема создания действенных институтов отечественной инновационной сферы. Поэтому 

особую актуальность приобретают организационно-экономические основы функционирования 

национальной инновационной системы России, направленные на реализацию концепции устойчивого 

экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики страны. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что повышение конкурентоспособности 

отечественной промышленности на основе активизации инновационной деятельности, формирования 

национальной инновационной системы целесообразно осуществлять, начиная с регионов страны, 

учитывая ресурсную и факторную обеспеченность территорий, наличие определенного потенциала для 

развития. В этой связи необходимо создание региональных инновационных систем, как подсистем 

единой национальной экономики, которые были бы способны интегрироваться в единую национальную 

инновационную систему, способную обеспечить повышение конкурентоспособности, как региональной 

промышленности, так и экономики государства в целом.  

Вместе с тем, во многих регионах Российской Федерации программы, связанные с повышением 

конкурентоспособности промышленности на основе инновационного развития, не носят целостного 

характера. За рамками программ остаются ключевые аспекты взаимодействия малого инновационного 

бизнеса, научных и образовательных организаций и крупных промышленных компаний. Кроме того, 

зачастую отсутствует единая организационно-экономическая основа, обеспечивающая целостное 

управление региональной промышленностью на базе инновационной стратегии развития. Между тем, 

регионы должны стремиться к концентрации у себя интеллектуальных ресурсов, квалифицированных 

кадров для инновационной сферы, что будет содействовать решению одной из ключевых задач 

государственной политики России - созданию конкурентоспособного промышленного производства, как 

на уровне регионов, так и на государственном уровне.  

В этой связи, необходимо придерживаться следующих принципов инновационного развития 

региона, направленных на повышение конкурентоспособности его промышленности:  

1) принцип приоритетности долгосрочных целей – долгосрочный характер и высокая степень 

неопределенности возможных результатов внедрения инноваций определяет необходимость видения 

долгосрочной перспективы развития территории на основе активизации и развития имеющегося 

инновационного потенциала, для чего необходима разработка стратегии инновационного развития 

территории;  

2) принцип государственного участия – государство устанавливает правила функционирования и 

взаимодействия участников инновационного процесса через формирование правового поля, поэтому 

наиболее ценными являются те виды государственной политики, которые стремятся улучшить 

взаимодействие между различными участниками инновационного процесса и повысить способность к 

инновациям, в частности, к внедрению новых технологий;  
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3) принцип адаптации проявляется в приспособлении системы управления инновационным 

развитием к меняющимся условиям. Так, в фазе депрессии обычная рыночная стратегия, связанная с 

максимизацией прибыли, сменяется стратегией минимизации потерь и уменьшения неопределенности. 

Кроме того, появление новых технологий, услуг и методов управления приводят к существенным 

изменениям в потребностях общества, социальном поведении, что обусловливает необходимость 

адаптации организационной системы управления к сложившимся условиям;  

4) принцип межотраслевого взаимодействия предполагает, что наиболее сильные конкурентные 

преимущества территории появляются при объединении фирм различных отраслей, взаимно 

способствующих росту конкурентоспособности друг друга, в кластерные образования. Важной 

отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность, проявляющаяся в 

быстром освоении новейших видов техники и технологии производства с последующим выходом на 

новые рынки;  

5) принцип эффективности связан с тем, что внедрение инноваций на уровне территориальных 

экономических систем должно быть направлено на получение экономического, социального, 

экологического, научно-технического и др. эффекта. Важнейшим эффектом, в данном случае, является 

именно повышение конкурентоспособности региональной промышленности.  

Следует отметить, что основной характеристикой инновационного развития региона должна 

стать стратегическая инновационная активность на основе знаний и гибкого взаимодействия 

организаций. 

Необходимо также принять во внимание, что повышение конкурентоспособности 

промышленности региона на основе активизации инновационной деятельности напрямую связано с 

формированием эффективной региональной инновационной политики. Целью региональной 

инновационной политики является стабилизация и подъем экономики региона, достижение условий для 

эффективного исполнения и рационального использования бюджета за счет сохранения и развития 

научно-технического потенциала и создания благоприятных условий для инновационной деятельности. 

Для достижения данной цели должны быть определены задачи оперативного и стратегического 

планирования, среди которых наиболее важными являются следующие: 

- активизация инновационной деятельности с целью создания новой конкурентоспособной 

продукции и повышения качества выпускаемой продукции до показателей мирового уровня и расширение 

за счет этого внешнего и внутреннего рынка для промышленных предприятий, агропромышленного 

комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности региона и т.д.; 

- формирование региональных научно-технических и инновационных программ и проектов в 

интересах повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения устойчивого социально-

экономического развития территории; 

- максимально возможное использование достижений науки при осуществлении структурной 

перестройки отраслей экономики региона; 

- введение региональной контрактной системы в сфере научно-технических разработок; 

- повышение направленности регионального заказа на научную, научно-техническую и 

инновационную продукцию на решение проблем регионального значения; 

- привлечение инвестиций из федеральных и внебюджетных источников для реализации научно-

технических и инновационных программ и проектов регионального значения; 

- стимулирование изобретательской деятельности, повышение уровня патентной защищенности 

продукции и технологий, защита патентного рынка области от притока на них зарубежных патентов; 

- содействие защите национального приоритета на результаты научных исследований, 

выполняемых за счет бюджетов всех уровней и защите интересов авторов и патентообладателей 

промышленной собственности; 

- развитие бизнес-планирования инновационной деятельности; 

- соблюдение всеми субъектами научной, научно-технической и инновационной деятельности 

установленного порядка ее осуществления, требований законодательства в этой области. 

С учетом перечисленных задач, для повышения конкурентоспособности региональной 

промышленности на основе активизации инновационной деятельности, стимулирования создания, 

использования и распространения нововведений необходима реализация механизма формирования 

региональных инновационных программ, который позволит осуществить качественные преобразования 

в инновационной сфере региона. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

 У сучасних умовах на вітчизняних підприємствах, гостро постає проблема у пошуку вільних 

фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на реальне інвестування. Однак через значний дефіцит 

таких ресурсів особливо важливого значення набуло питання обґрунтування та прийняття інвестиційних 

рішень, що є найбільш відповідальним і складним етапом у процесі управління інвестиційною 

діяльністю підприємств, так як вкладання коштів в будь-який інвестиційний проект є завжди пов‘язане з 

ризиком.  

З впевненістю можна сказати, що здійснені помилки на цьому етапі надзвичайно важко, 

практично майже неможливо не тільки виправити, але хоча б частково компенсувати. В зв‘язку з цим, 

існує об'єктивна необхідність у проведенні усестороннього аналізування інвестиційних рішень, від 

достовірності якого залежать строки повернення вкладених коштів та ефективність діяльності 

підприємства загалом. 

 На сучасному етапі розвитку економіки України підприємства працюють в умовах 

невизначеності. Невизначеність – це стан неоднозначності розвитку певних подій у майбутньому, 

ступінь нашого незнання і неможливість точного передбачення основних величин і показників розвитку 

діяльності підприємства, у тому числі реалізації інвестиційного проекту.  

 Ситуація невизначеності характеризується тим, що імовірність настання результатів 

інвестиційного рішення не можливо встановити ні об‘єктивним, ні суб‘єктивним  шляхом через появу 

таких двох функціональних факторів, як складність і динамізм. 

 В результаті виконаних досліджень економічної літератури виокремлено такі можливі причини 

появи невизначеності: неоднозначність дії на економіку більшості процесів та подій; неповнота, 

неточність і суперечливість інформації, які викликані як технічними труднощами при її одержанні й 

обробці, так і суто економічними причинами – занадто великими витратами на одержання інформації, 

що перевищують можливі вигоди від володіння нею; нерівний ступінь поінформованості учасників 

ринкових угод; багатокритеріальність і конфліктність в оцінці рішень, коли доводиться свідомо йти на 

компроміси. 

Невизначеність у майбутньому породжує таке складне явище, як ―ризик‖. Однак ситуацію 

ризику не можна ототожнювати з ситуацією невизначеності, оскільки в умовах ситуації ризику інвестор 

має можливість кількісно і якісно визначати ступінь імовірності настання тих чи інших негативних 

наслідків в процесі реалізації інвестиційного проекту. 

Стикаючись з невизначеністю, керівник може використати дві основні можливості. По-перше, 

спробувати одержати додаткову релевантну інформацію і ще раз проаналізувати проблему. Цим часто 

вдається зменшити новизну і складність проблеми. Керівник поєднує цю додаткову інформацію і аналіз 

з набутим досвідом, здатністю до суджень або інтуїцією, та визначає суб‘єктивну ймовірність кожного з 

передбачуваних результатів. Друга можливість – діяти у точній відповідності з минулим досвідом, 

судженнями або інтуїцією і зробити припущення про ймовірність подій. Це необхідно, коли недостатньо 

часу на збір додаткової інформації або витрати на неї занадто високі, так як, часові та інформаційні 

обмеження мають важливе значення при прийнятті управлінських рішень. 

Доля підприємства залежить від того, наскільки ефективним буде прийняте інвестиційне 

рішення, тому проблема прийняття до реалізації оптимального інвестиційного рішення з множини 

альтернативних є чи не найважливішою. Під час прийняття інвестиційного рішення варто врахувати: 

відповідність інвестиційної пропозиції стратегічним цілям компанії; часовий фактор та вартість капіталу 

на момент розгляду проекту; співвідношення ризику та дохідності проекту; співвідношення 

інвестиційних витрат та вигод (прибутку) за проектом; максимальну вигоду від інвестиційної 

пропозиції; результати виконання робіт згідно з проектом та зіставлення їх із початковими очікуваннями 

(у процесі моніторингу проекту); вплив проекту на фінансовий стан підприємства; розрахунок 

можливого грошового потоку за весь життєвий цикл проекту. 

Прийняте інвестиційне рішення має бути науково обґрунтованим та результативним. Для того, 

щоб із усього різноманіття можливих інвестиційних рішень вибрати ті, котрі є найбільш ефективними з 

погляду на інвестиційні цілі, необхідно ретельно їх проаналізувати. Повний фундаментальний аналіз 

доцільно проводити на чотирьох рівнях. На першому рівні варто розглянути стан економіки загалом. Це 

дасть змогу з‘ясувати, наскільки загальна ситуація сприятлива для інвестування, і дасть можливість 

визначити основні чинники, що детермінують зазначену ситуацію. На другому рівні варто здійснити 

аналіз стану галузей економіки з метою виявлення тих з них, які у сформульованих 
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загальноекономічних умовах є найбільш сприятливими для розміщення інвестицій з погляду обраних 

цілей і пріоритетів. На третьому рівні аналізування варто провести моніторинг фінансово-господарської 

діяльності підприємств найбільш придатної для розміщення коштів галузі, який дозволить оцінити 

динаміку основних фінансових показників та обрати з множини підприємств найбільш привабливе для 

інвестора. На четвертому рівні доцільно провести маркетингове, екологічне, соціальне, економічне 

оцінювання альтернативних інвестиційних проектів та прийняти інвестиційне рішення.  

Так як для реалізації інвестиційного рішення необхідний певний час, то виникає потреба у 

приведенні грошових потоків доходів і витрат. Тому виникає необхідність у використанні 

дисконтованих критеріїв. Метод дисконтування ґрунтується на приведенні всіх надходжень по проекту 

до сьогоднішньої їх вартості, адже для інвестора, зробившого вкладення капіталу, важливими є такі 

положення: постійне знецінювання грошей та бажання періодично одержувати дохід на капітал не 

нижче певного мінімуму. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Специфіка національних  ринкових відносин об‗єднує  в собі сукупність економічних небезпек. 

Стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах 

ринкових відносин багато в чому залежить від можливості протидіяти загрозам. Сфера торгівлі не є 

виключенням. Більш того, її можна назвати найбільш вразливою від зовнішнього середовища галуззю 

[1].  

Практика і наукові дослідження доводять те, що організація сучасної торговельної діяльності 

підприємств потребує відпрацювання і створення системи економічної безпеки, яка б враховувала ті 

негативні фактори, що може спричинити певна сторона або економічна дія щодо торговельного 

підприємства [1]. Аналізом даної проблематики займались такі вітчизняні дослідники, як Т.Г.Васильців, 

О.О.Зінченко,  І.О. Бланк, А.Е. Воронкова. 

Забезпечення економічної безпеки - це системний процес, в якому поєднуються три 

основних  компоненти:  

 діагностика та оцінка фінансово-економічних, операційних, та організаційних критеріїв з 

метою завчасної ідентифікації джерел виникнення, видів і стадій розвитку небезпечних для діяльності 

підприємства проявів;  

 своєчасне застосування релевантного каталогу антикризових (стабілізаційних) заходів 

нейтралізації внутрішніх і зовнішніх факторів;  

 формування системи рекомендацій і заходів щодо створення конкурентної переваги 

підприємства [2, с.9]. 

Щоб належним чином функціонувати у сучасних умовах, керівництву торговельного 

підприємства необхідно враховувати декілька факторів економічної безпеки [3]: 

Особливо виникає необхідність в оцінці фінансово-економічної безпеки торговельних 

підприємств в таких випадках: на початку організації бізнесу, під час проектування, будівництва, 

введення в експлуатацію підприємства; під час реорганізації і реконструкції підприємства; якщо 

з'ясовується, що підприємство несе невиправдано великі втрати; підприємство перебуває на межі 

банкрутства [4, с.318]. 

Зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства передбачає послідовне 

використання системної сукупності методів та засобів впливу на посилення її функціональних складових.  

Забезпечення економічної безпеки на торговельному підприємстві відбувається при послідовному 

використанні наступних методів: 

1. Інституційні: включають зміни в установчих документах, складення директив постанов і 

положень, направлених на формування ефективних заходів безпеки; 

2. Організаційні: реорганізація діяльності підприємства відповідно до зовнішніх умов та внутрішніх 

вимог забезпечення економічної безпеки, підготовка кадрів, відповідальних за провадження 

політики підприємства з урахуванням складової безпеки; 

3. Економічні: включають управління витратами підприємства, мінімізацією ризиків при здійсненні 

діяльності, стимулювання праці та системи розрахунків, оптимізацію джерел та ресурсів 

фінансування організації; 
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Таблиця.1  

Фактори забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства 

Фактори  Вплив на економічну безпеку торговельних підприємств 

Внутрішні  

Інформація Дозволяє керівництву фірми отримувати конкурентні переваги, 

знижувати фінансовий ризик та небезпеку, визначати відносини з 

споживачами, ознайомитися з довкіллям, координувати стратегію, 

оцінювати свою діяльність, підвищувати довіру до реклами, 

отримувати підтримку в рішеннях тощо.  

Стратегія  управління 

економічною безпекою 

та ризиками  

Обумовлює забезпечення економічної безпеки підприємства 

відповідно до закону синергії; підпорядковує плани  зміцнення 

економічної безпеки загальним планам діяльності  та розвитку 

торговельного підприємства; усуває колізії при формування 

довгострокових та короткострокових стратегій забезпечення 

економічної безпеки.  

Інституційно - правова 

складова 

Формування відповідної інституційної бази на підприємстві дозволить 

встановити норми та нормативи забезпечення економічної безпеки для 

подальшого слідування ним. Встановлення відповідальності 

працівників за невиконання плану по зміцненню економічної безпеки. 

Маркетингові 

дослідження 

Вивчення попиту споживачів може знизити ризики зниження 

платоспроможності підприємства шляхом усунення впливу сезонного 

попиту, мінімізації запасів, що довго зберігаються на складах, що в 

цілому скоротить період оборотності активів. 

Продуктова складова Врахування можливих втрат внаслідок зниження рівня якості  чи 

конкурентоспроможності товарів;  втрата чи псування товарів;  

збільшення кількості товару, що не відповідає якості та стандартам; 

мінімізація цих втрат. 

Зовнішні 

Економічний стан у 

країні 

Впливає на рівень відсоткової ставки на фінансовому ринку, здійснює 

вплив не лише на дане підприємство, а і на його торговельних 

партнерів, визначає купівельну спроможність населення, тощо 

Зростання конкуренції Скорочує рівень доходів торговельного  підприємства та його частку 

на ринку, збільшує витрати на рекламу та збут; в той же час змушує 

підвищити якість обслуговування та сервісні послуги для споживачів. 

Законодавство Визначає розмір податкових ставок, встановлює ліцензування на 

продаж окремих товарів, регулює постачання товарів з-за кордону, 

регулює трудові аспекти діяльності, встановлює обмеження з рівня 

мінімальної заробітної плати та часу роботи, регулює відносини 

власності серед вкладників капіталу. 

Екологічна складова Врахування та мінімізація втрат через невідповідність екологічним 

нормам, продаж екологічно небезпечних товарів, недотримання 

правил та норм утилізації відходів, зниження витрат на 

природоохоронну діяльність 

 

4. Інформаційні: захист комерційної таємниці, інформування персоналу. 

Рівень економічної безпеки можливо визначити за допомогою показника Коефіцієнт економічної 

безпеки [5]: 

                                 Кеб=                                                           (1) 

де kі — величина окремого критерію; 

dі — питома вага значущості і-ї функціональної складової; 

n — кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства. 

Отже, забезпечення економічної безпеки є важливою складовою функціонування торговельного 

підприємства. Процес зміцнення економічної безпеки підприємства торгівлі має бути системним та 

поширюватися на планування фінансово-господарської діяльності, що передбачає узгодження планових 

показників діяльності з параметрами безпеки. Під час планування процесу забезпечення безпеки 

підприємства з економічної точки зору потрібно враховувати дію ряду факторів – як зовнішніх, так і 

внутрішніх,  а також їх взаємозв‘язків та рівня впливу на показник.  
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При формуванні стратегії зміцнення економічної безпеки варто використовувати певні методи, а 

саме: інституційні, організаційні, економічні та інформаційні. 

Комплексне завдання управління економічною безпекою має передбачати: 1) організацію збору 

та аналіз інформації за кожним етапом торгово-технологічного процесу; 2) виконання та взаємодію 

процесів між собою; 3) управління ресурсним забезпеченням; 4) контроль проходження торгово-

технологічного процесу; 5) організацію протидії втратам та порушенням торгово-технологічного 

процесу. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інноваційний розвиток промислового підприємства в сучасних умовах – це невід‘ємна частина 

його основної діяльності, так як сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності продукції та 

підприємства в цілому. Останнє, у свою чергу, відображається на показниках прибутку та ефективності 

виробництва. Однак вітчизняна економіка несе в собі спадщину планово-адміністративної економіки, в 

якій важлива роль впровадження інновацій відводилася тільки в перспективних галузях. Керівники 

багатьох підприємств досі не усвідомлюють першочерговість науково-технічного розвитку своїх 

об‘єктів і не надають великого значення підвищенню якості продукції та послуг, здійснюючи лише 

економію на витратах як спосіб максимізації прибутку. Це відразу знижує адаптивність промислових 

підприємств до змін у зовнішньому середовищі та робить їх неконкурентоспроможними в 

середньостроковому і довгостроковому періодах. 

Досвід промислово розвинених країн показує, що роль інновацій в економіці значна. Вони 

допомагають змінювати та удосконалювати не тільки товари і послуги, але й систему управління 

підприємствами. Таким чином, інновації на підприємстві виступають формою прояву науково-

технічного прогресу на мікрорівні. Ефективність інноваційного розвитку підприємства визначається 

виходячи із співвідношення ефекту та витрат, що його спонукали. Витрати на вдосконалення технології 

та організації виробництва впливають на нормативи трудомісткості, витрати матеріалу та 

продуктивність обладнання, що в кінцевому рахунку відображається на собівартості продукції. 

Планування витрат на вдосконалення технології полягає у визначенні величин приросту цих витрат, що 

забезпечують бажані прирости значень зазначених нормативів. Ефективність – відносна величина, що 

вимірюється в частках одиниці або у відсотках і характеризує результат понесених витрат. Критерієм 

ефективності виступає максимізація ефекту (прибутку) при заданих витратах або мінімізація витрат 

(витрат виробництва) на досягнення заданого ефекту [3]. 

До основних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства варто віднести: 

комплексну механізацію і автоматизацію; електрифікацію; електронізацію; впровадження нових 

матеріалів; освоєння нових технологій. Комплексна механізація і автоматизація виробництва передбачає 

широке впровадження взаємопов‘язаних і взаємозалежних машин, апаратів, приладів, обладнання на 

всіх ділянках виробництва, операціях і видах робіт. Вона сприяє інтенсифікації виробництва, зростанню 

продуктивності праці, скороченню частки ручної праці у виробництві, полегшенню і поліпшенню умов 

http://www.confcontact.com/2013-problemi-novoj-ekonomiki/3-pavlik.htm
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праці, зниженню трудомісткості продукції. Таким чином, механізація витісняє ручну працю і заміняє 

його машинами в основних і допоміжних технологічних операціях. Автоматизація виробництва означає 

застосування технічних засобів з метою повної або часткової заміни участі людини в процесах 

отримання, перетворення, передачі та використання енергії, матеріалів або інформації. Електронізація 

виробництва передбачає забезпечення всіх підрозділів організації високоефективними засобами 

електроніки – від персональних комп‘ютерів до супутникової системи зв‘язку та інформації. На базі 

ЕОМ і мікропроцесорів створюються технологічні комплекси, машини і устаткування, вимірювальні, 

регулюючі та інформаційні системи, ведуться проектно-конструкторські роботи та наукові дослідження, 

здійснюються інформаційне обслуговування, навчання. Це забезпечує високу продуктивність праці, 

скорочує час отримання інформації, збільшує швидкість виробничого процесу. Створення і 

впровадження нових матеріалів, які характеризуються новими ефективними властивостями 

(жароміцністю, надпровідністю, корозійною та радіаційною стійкістю тощо) дозволяє підвищувати 

конкурентоспроможність виробленої продукції. Це, у свою чергу, позитивно відображається на 

показниках прибутку і рентабельності підприємства. Освоєння нових технологій відкриває шляхи 

вирішення багатьох виробничих і соціально-економічних проблем. У виробничому процесі принципово 

нові технології дозволяють збільшити обсяг продукції, не залучаючи додаткові фактори виробництва. 

Вітчизняні підприємства в умовах спаду виробництва в період економічних реформ зіткнулися з 

серйозною проблемою у сфері інноваційного розвитку. Інновації, тим не менш, вимагають не тільки 

значних інвестицій, але й ефективного управління з метою отримання позитивного результату від їх 

застосування. Щоб організувати процес управління інноваціями на мікрорівні, необхідно вирішити 

наступні завдання [1]: 

 привести у відповідність мету управління інноваціями з метою функціонування 

підприємства в цілому; 

 виявити свої конкурентні переваги і недоліки; 

 визначити методи управління інноваціями; 

 побудувати механізм управління інноваціями. 

Прогнозування інновацій на підприємстві являє собою знаходження найбільш ймовірних і 

перспективних шляхів розвитку. Воно дає можливість заглянути в майбутнє і побачити, які найбільш 

ймовірні зміни можуть відбутися в галузі техніки та технології, що застосовується та як це позначиться 

на конкурентоспроможності підприємства. Прогнозування інновацій включає в себе реалізацію трьох 

основних етапів: встановлення об‘єкту прогнозу; вибір методу прогнозування (наприклад, метод 

екстраполяції, методи експертних оцінок, методи моделювання тощо); розробка самого прогнозу та його 

імовірнісна оцінка. 

Планування інновацій передбачає дотримання ряду принципів таких як пріоритетність, 

безперервність планування, наскрізне планування, комплексність планування, економічна 

обґрунтованість і забезпеченість. 

Аналіз ситуації має включати в себе збір даних про стан факторів прямого та непрямого впливу 

зовнішнього середовища, а також про стан справ всередині підприємства. 

Ідентифікація потреби в інновації представляє собою її визначення та правильне формулювання, 

яка дозволить розробити комплекс заходів, які підвищать ефективність функціонування підприємства 

при задоволенні потреби в інновації. Визначення критеріїв вибору альтернатив інновацій передбачає 

вибір критеріїв, за якими буде проводитися порівняння альтернатив інновацій і вибір найкращої. 

Розробка альтернатив – це розробка всіх можливих варіантів і модифікацій інновацій, а також 

альтернативних шляхів їх впровадження, з яких можна вибрати найбільш оптимальний варіант з 

урахуванням специфіки підприємства, поставлених цілей і ситуації у зовнішньому середовищі. Вибір 

найкращої альтернативи – це порівняння переваг і недоліків альтернатив, а також аналіз ймовірності їх 

застосування. Для зіставлення доцільно мати набір стандартів або критеріїв оцінки. 

Специфіка управління інноваціями полягає в тому, що розробляються вони, як правило, 

кваліфікованими фахівцями, а приймають рішення і затверджують план впровадження менеджери. У 

зв‘язку з цим на підприємствах, орієнтованих на інноваційний розвиток, прийнятий груповий процес 

прийняття управлінських рішень. Він дозволяє в рамках колективу виявити невідповідності різних 

рівнів управління та усунути їх швидко і якісно [2]. 

Управління реалізацією управлінського інноваційного рішення починається з визначення 

комплексу робіт і ресурсів, виконавців і термінів. Потім розробляється програма реалізації 

управлінського інноваційного рішення, яка повинна виконуватися підрозділами відповідно до 

визначениї цілей. У ході здійснення інноваційної програми необхідно здійснювати контроль над 

виконанням управлінських рішень. 

Інновації являють собою специфічний об‘єкт управління, що вимагає значних інвестицій, 

кваліфікованого науково-технічного персоналу, масштабних маркетингових заходів. Таким чином, 
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основною вимогою для управління інноваціями стає системний підхід, що визначає взаємозв‘язки та 

взаємозалежність між підрозділами підприємства, необхідність прямих і зворотних зв‘язків у структурі 

його управління. 
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СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток національної економіки, еволюція ринкових відносин, відкритість ринків країни для 

світової економічної спільноти, стимулює зростання рівня конкуренції не тільки на зовнішніх, але й на 

внутрішніх ринках. На сучасному рівні розвитку конкуренції, для вітчизняних підприємств на перший 

план виходить проблема створення та збереження конкурентних переваг, використання яких, дозволить 

їм забезпечити ефективність економічної діяльності. Разом з тим, створення та збереження 

підприємствами конкурентних переваг лише за рахунок матеріальних і фінансових ресурсів є 

неможливим, оскільки ці ресурси, у своїй більшості, обмежені. З огляду на це, необхідним може 

вважатися удосконалення підходів до управління діяльністю підприємства, за рахунок доповнення 

класичних методів управління елементами ситуаційного адаптаційного управління, які дозволять 

створювати та зберігати конкурентні переваги підприємства. На думку авторів, одним з найвагоміших 

аспектів створення та збереження конкурентних переваг є розробка та впровадження на підприємстві 

системи економічної безпеки, яка може вважатися вирішальним фактором забезпечення його сталого 

економічного розвитку. 

Враховуючи той факт, що торгівля – це форма економічного зв‘язку між виробництвом і 

споживанням, що здійснюється безпосередньо ринком, підприємства цієї галузі мають специфічні риси, 

а саме: приймають участь у доведені товарів до споживачів; продовжують процес виробництва у сфері 

товарного обігу (сортування, комплектування, пакування); призводять до зміни форм вартості з товарної 

на грошову; надають торгові послуги економічним суб‘єктам у процесі реалізації товарів. Специфічні 

функції, що виконуються підприємствами торговельної сфери, накладають певний відбиток на 

структуру економічної безпеки господарюючих суб‘єктів галузі. 

Термін «структура» тлумачиться як взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин 

цілого, внутрішня будова. Відповідно, «структура економічної безпеки підприємства» може бути 

розглянута як сукупність взаємопов‘язаних складових елементів, що характеризують її внутрішню 

будову та є основою для створення системи оцінювання її ефективності. 

Аналізуючи підходи, наведені у науковій літературі, можна зробити висновок що для праць 

українських вчених типовим є виділення чотирьох основних складових елементів структури економічної 

безпеки підприємства: ресурсної, технологічної, фінансової та соціальної безпеки. Слід відзначити 

неузгодженість думок дослідників щодо проблеми структурування економічної безпеки, яка, в свою 

чергу, не сприяє формуванню єдиної системи її оцінювання. Зазначене знаходить своє відображення у 

спробах дослідників «удосконалити» структуру економічної безпеки, а саме, відокремлення ними 

фінансової, інтелектуальної, кадрової, техніко-технологічної, політико-правової, інформаційної, 

екологічної, силової, виробничої, інвестиційної та інших складових. 

Існуючі підходи до визначення структури економічної безпеки підприємства, на наш погляд, 

потребують удосконалення, тому що надмірна деталізація: 

 може призвести до неможливості функціонування структури економічної безпеки підприємства 

внаслідок неприйняття її персоналом підприємства;  

 може привести до одержання некоректних результатів оцінювання, прийняття невідповідних 

управлінських рішень (внаслідок усереднення або помилкового зведення даних із різних структурних 

елементів системи).  

На основі критичного аналізу наукових праць у перебігу дослідження нами обґрунтовано 

виокремлення серед основних складових економічної безпеки таких: 
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– фінансової. Розглядаючи фінанси підприємства як сукупність відносин, пов‘язаних із створенням, 

розподілом та використанням грошових коштів, узагальнюючою якісною характеристикою діяльності 

підприємства є його фінансовий стан, що дозволяє стверджувати про важливість та певну вагомість 

фінансової складової економічної безпеки підприємства; 

 інформаційної. Торговельна діяльність, насамперед, передбачає обмін інформацією, 

розповсюдження інформації щодо товарів, які реалізує підприємство або послуг, які воно надає; 

 соціальної. Соціальна складова економічної безпеки торгівельного підприємства визначається 

рівнем впливу підприємства (його діяльності) на соціум, тобто ця складова економічної безпеки 

окреслює можливі зміни у житті певної частки населення (фактичних та потенційних клієнтів), до яких 

приводить або може привести торгівельна діяльність підприємства; 

 кадрової. Кадрова безпека має особливе значення для торговельного підприємства, оскільки саме 

від персоналу залежить ефективність функціонування будь якого економічного суб‘єкта. Крім того, на 

наш погляд, персонал підприємства торгівлі необхідно розглядати як його найважливіший прибутко-

формуючий ресурс та найбільш ризиковий елемент, з позицій інформованості; 

 інноваційної. Інноваційна складова економічної безпеки для торговельного підприємства є 

відображенням необхідності підприємства у сталому розвитку, так як торговельна діяльність передбачає 

постійну конкуренту боротьбу, а, відповідно, й пошук нових конкурентних переваг.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Конкурентоспроможність підприємства являється одним із важливих аспектів ринкового 

середовища, який характеризує можливість підприємства адаптуватися до умов ринку і посісти провідне 

місце і втримати його якомога довше. В даний час ринок перенасичений підприємствами, які створюють 

аналогічну продукцію, але втримуються лише ті, які мають найвигідніші конкурентні переваги відносно 

інших підприємств. Тому дане дослідження стосовно шляхів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства є актуальним. Тому є доцільним дослідження інновацій як засобу підвищення 

конкурентоспроможності. 

Дослідженням щодо  проблем  та  економічних  умов інноваційного розвитку вітчизняних 

підприємств присвятили свої праці українські вчені, серед яких М.П.Денисенко[2], Ж.А. Говоруха[4], Р. 

С. Квасницька, Н. С. Ардашкіна[4], Д. Абель, Г. Гамель, П. Друкер, К. Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге, К. 

Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер. 

В  Україні  питання  інноваційної  діяльності  у напрямі підвищення ефективності та якості 

аспектів виробничо-господарської діяльності  може забезпечуватися  не  лише  постійним 

вдосконаленням виробничого процесу, а й на основі переходу підприємств на інноваційний шлях 

розвитку. 

Метою дослідження є розгляд економічних умов, проблем та перспектив інноваційного розвитку 

підприємств, що впливає на їх конкурентоспроможність. 

Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних  чинників конкурентоспроможності  

продукції,  забезпечує ефективність  використання виробничих  ресурсів,  підвищує  ступінь 

адаптованості  підприємств  до зовнішнього  середовища,  розширює його можливості  щодо виходу  на  

нові ринки  продукції,  створює  умови довгострокової стабільності[1]. 

Підприємства,  що  прагнуть  реалізовувати  інноваційну  діяльність потребують  значних  

капіталовкладень,  а  особливо  інвестиційного забезпечення. Але на сьогодні інвестиційний клімат в 

Україні оцінюється як високоризиковий. Причиною такого стану є не лише відсутність коштів для 

вкладень, але й підвищенийризик будь-яких форм інвестування [2]. 

Розвиток  інноваційної  діяльності  підприємств  потребує  супутньої підтримки,  яку  мають  

забезпечувати  інноваційні  структури  різних  типів. Одними  із  основних  таких  структур  є  

технопарки,  які  забезпечують функціонування  інноваційної  моделі  національної  економіки. 

В  сучасних  умовах  господарювання  інновації –це  необхідний  і об‘єктивний чинник 

конкурентоспроможного розвитку кожного підприємства. Україна стала на інноваційний шлях розвитку 

економіки. На користь цього свідчить велика кількість заходів, прийнятих на державному рівні, зокрема, 

прийняття в новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»[3]; Концепція  

науково-технологічного та інноваційного розвитку України, яка передбачає підвищення 
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конкурентоспроможності економіки на  основі  структурно-інноваційної моделі  економічного  

зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва.  

Слід  зазначити,  що  за  останні  роки  урядом  було  прийнято  багато постанов  та  рішень,  

державних  програм,  спрямованих  на  підвищення інноваційної результативності підприємств, але 

більшість з них не вдалося реалізувати  в  повному  обсязі  в  реальній  економіці. 

До чинників, що стримують інноваційний розвиток підприємств можна віднести відплив наукових 

кадрів за кордон. Щороку через таку тенденцію Україна втрачає більше ніж 1 млн. дол. США. Тому, 

одним із ефективних засобів скорочення відпливу наукових кадрів є збільшення фінансування науки, що 

передбачає  поповнення  бюджету,  зміну  ставлення  влади  до  науки. 

Негативним фактором також є відсутність повноцінної інформаційної бази  щодо  інноваційних  

проектів,  що  призводить  до  неможливості координації функціонування суб‘єктів інноваційної 

діяльності [5]. 

До заходів, які спрямовані на вирішення цих проблем, можна віднести: створення  єдиної  

функціонуючої  національної  інноваційної  системи,  яка формується на різних рівнях; формування 

загальнодержавної системи пошуку, збору,  накопичення,  обробки,  зберігання,  розповсюдження  та 

надання інформації  в  сфері  інноваційного  розвитку;  забезпечення  використання існуючого  науково 

– технічного  доробку  щодо  його  інноваційного впровадження. 

Рівень  розвитку  підприємств значно залежить  від  придбання  нових технологій,  що  

забезпечують  тривалу  конкурентоспроможність  продукції, високі економічні результати діяльності 

підприємств. Потрібно зазначити, що не слід інвестувати кошти в ті проекти, що вже розроблені і 

використовуються в інших державах.  

Одним  із  основних  факторів  забезпечення  стабільного економічного розвитку нашої  країни є 

інноваційна діяльність підприємств. Тому важливим є  вчасне  виявлення  проблем  та  розроблення  

дієвих інструментів їх інноваційного розвитку. Забезпечення інноваційної активності підприємств 

України  повинно  здійснюватися  в  комплексі  національної інноваційної  системи, створення  

високотехнологічних  виробництв  і промислового освоєння результатів науково-дослідних робіт. 

Забезпечення рівня високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси, які використовує 

підприємство, більш продуктивніші і приносять більший прибуток, ніж його ринкові конкуренти. З 

цього слідує, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг і його продукція 

користується постійним попитом споживачів. Керівництво підприємства повинно вміти простежувати 

зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити різноманітні перетворення в політиці 

ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: диверсифікація 

виробництва, вихід на нові ринки, зміна товарної політики, зміна організаційно-правового статусу 

підприємства, створення спільних виробництв, впровадження нових технологій, модернізація форм 

збуту продукції. 
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МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Інноваційний розвиток сучасних промислових підприємств залежить насамперед від 

економічного та соціального розвитку країни.  Велике значення  у впровадженні інновацій відіграє 

забезпечення ефективного управління інвестиційними проектами. Основною перешкодою проведення 
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ефективної інноваційної політики в Україні являється відсутність універсальних та дієвих механізмів 

інноваційного розвитку. 

У сучасній науковій літературі широко висвітлені питання інвестування інноваційної. Даній 

тематиці присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як А. Гриньов, А. Касич, В. Козик, О. Кузьмін, Л. 

Михайлова, Л. Федулова та інші. Також питанням інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 

України присвячені праці В. Геєця, Г. Доброва, М. Кропивки, В. Россохи, М. Туган-Барановського, Л. 

Федулової, О. Шпикуляка та інших вітчизняних вчених. Існує велика кількість питань, які необхідно 

досконало розглянути та обґрунтувати, зокрема: проблеми сучасного розвитку інноваційної діяльності; 

недосконалі механізми регулювання інвестиційної діяльності; недостатня підтримка з боку держави та 

багато іншого.  

Інвестиційний процес здійснюється, насамперед, за рахунок науково-технічного прогресу, що 

дає змогу здешевити основний капітал і зменшити його витрати на одиницю продукції. Врегулювання 

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств здійснюється на двох 

основних рівнях: на рівні окремих інноваційних проектів, котрі реалізує підприємство або планує її 

реалізацію та на рівні окремих напрямів інноваційної діяльності підприємства (сукупність інноваційних 

проектів, які мають схожі завдання, наприклад, покращення певного параметра якості декількох 

різновидів продукції підприємства) [1].  

При створенні механізму регулювання інвестиційного забезпечення реалізації проектів на рівні 

окремих напрямів інноваційної діяльності підприємства пропонується враховувати такі підходи: 

1) приведення інноваційних витрат і результатів інноваційної діяльності до теперішнього 

моменту часу за ставкою дисконту, що не включає надбавку за ризик. Це зумовлено тим, що на даний 

час не існує загально прийнятого методу визначення величини такої надбавки та мінімально допустимі 

значення узагальнюючих показників ефективності інвестиційної діяльності (нульове значення чистої 

теперішньої вартості та рівність одиниці індексу дохідності), обчислені на підставі застосування 

безризикової ставки дисконту, що є нижньою межею припустимої ефективності будь-яких інноваційних 

проектів, незалежно від рівня їх ризикованості; 

2) нормування показника індексу дохідності інноваційних проектів, що встановлює таке 

очікуване значення, досягнення якого свідчитиме про успішність даного інноваційного проекту [2]. 

Створення інвестиційного проекту та обґрунтування вибору технології прийняття рішень 

здійснюється з використанням трьох основних функцій: маркетинг, розробка відповідного аналізу та, 

звичайно, організація виробництва. На початковому етапі розробляють концепцію проекту, 

затверджують програму нового виробу й переходять безпосередньо до формування й планування 

інвестиційного проекту. Комплекс видів діяльності розробки інноваційного виробу показаний на рис.1.  

Реалізація процесу розробки будь-якого інноваційного виробу пов‘язана з вирішенням 

комплексу різних видів діяльності. На етапі розробки інвестиційного проекту здійснюють інтеграцію 

усіх елементів виробничої системи: проектного рішення, результатів інженерних висновків, 

модернізованих інструментів та устаткування, завершального процесу і виробничого контролю. На етапі 

освоєння технології здійснюється планування виробничого процесу, що складається із процесів 

виготовлення, тестування й створення першого дослідного зразка.  

Прикладом такого виду розробки інвестиційного проекту було запропоновано до впровадження 

інноваційний проект  організації виробництва пінобетонних блоків, для малоповерхового будівництва з 

використанням сучасного обладнання й доступної сировинної бази на території індустріального парку 

«Центральний» міста Кременчук. Як зазначалося, запропонована до виробництва продукція має 

широкий спектр застосування в цивільному будівництві житлових та виробничих приміщень, котеджів, 

гаражів.  

На основі дослідження, сумарний інвестиційний ризик запропонованого проекту становить 4%. 

Тому, на базі проведених розрахунків можна зробити висновок про доцільність та прибутковість 

створення такої схеми інвестиційного проекту. Наведений механізм регулювання інвестиційного 

забезпечення інноваційної діяльності підприємства дасть змогу здійснювати обґрунтований 

перерозподіл наявних інвестиційних ресурсів за напрямами інноваційної діяльності й проводити 

коригування розміру і структури фонду інноваційного розвитку підприємства на підставі 

ретроспективної та прогнозної інформації про ефективність інвестування.  

Таким чином можна зазначити, що інвестиційний проект — цілісна структура, а не миттєве 

одномоментне утворення, проявом якого є економічні відносини між суб‘єктами інвестиційної 

діяльності, з приводу об‘єкта проекту.  

Удосконалення механізму інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням його 

найважливіших елементів підвищить рівень соціально-економічного зростання України за рахунок:  

 формування розвитку інноваційної моделі економіки держави;  
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Рис. 1 – Комплекс видів діяльності розробки інвестиційного продукту 

 створення регіональних та державних інноваційно-інвестиційних заходів та програм 

щодо їх реалізації;  

 стимулювання ефективної інноваційної діяльності загальнодержавного, регіонального та 

локального рівнів за рахунок створення відповідних контролюючих органів;  

 ресурсне забезпечення відповідних проектів та програм (технологічне, кадрове, 

фінансове та ін.);  

 наявність професійного кадрового ресурсу, навчання та перепідготовка фахівців  і 

менеджерів;  

 сучасна законодавчо-нормативна база для створення сприятливого інноваційно-

інвестиційного клімату в Україні;  

 забезпечення конкурентоспроможності продукції та впровадження науково-

технологічних досягнень.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 

Одним из факторов, которые позволяют получить конкурентные преимущества регионам, 

являются инновации. Разработка проблемы перехода к инновационным технологическим основам 

позволила бы более точно прогнозировать и определить, а значит вовремя реагировать на смену 

конъюнктуры. В современных условиях важным инструментом регионального развития экономики 

является научно-обоснованная инновационная политика. Она способствует устранению устаревающих, 

неконкурентоспособных и формированию новых производственных структур, а также ускорению 

научно-технического и управленческого прогресса, адаптации к объективным требованиям экономики. 

Основу совершенствования региональной инновационной политики в республике Дагестан составляет 

системный подход к решению данной проблемы. Согласно этому подходу необходимо осуществить 

комплекс мероприятий, включающих в себя создание благоприятного имиджа и улучшения 

инвестиционного климата региона, формирование элементов инвестиционного рынка, 

совершенствование законодательного обеспечения региональных инвестиционных процессов. 

Анализ общей характеристики инновационных возможностей республики Дагестан – регион 

имеет большой инвестиционно-инновационный потенциал, который необходимо развивать. В связи с 

этим большую актуальность приобретает выбор направлений эффективного вложения капитала. 

Важность выявления региональных приоритетов обусловлено крайней необходимостью концентрации 

ограниченных инвестиционных ресурсов на наиболее острых проблемах развития ими направлениях, 

способных обеспечить конкурентные преимущества региональной экономики на общероссийском и 

мировом рынках. Выбор стратегических направлений инвестиционно-инновационной политики 

позволяет сосредоточивать инвестиционные ресурсы на четко обозначенных в ней целях, что в 

конечном итоге повышает эффективность инвестиционного процесса в регионе.  

В этой связи в целях совершенствования регионального управления инвестиционной 

деятельностью выделяются инвестиционные приоритеты, т.е. совокупность наиболее перспективных 

направлений развития, обусловленных складывающимися предпочтениями потенциальных инвесторов, 

осуществляющих вложения в определенные объекты и проекты, цель которых – обеспечение 

достижения стратегических целей и эффективное повышение конкретных преимуществ региона. 

При определении инвестиционных приоритетов региона необходимо прежде всего учитывать, 

что в условиях дефицита федерального, регионального и местных бюджетов, низкой 

платежеспособности большой части финансово-кредитных учреждений, предприятий сферы 

материального производства и населения, изыскать необходимые финансовые ресурсы для надлежащего 

обеспечения направлений модернизации экономики региона не представляется возможным. В этих 

условиях становится практически неизбежной необходимость более качественного научного 

обоснования приоритетов инвестиционной политики, важнейшими элементами которого должны стать 

сокращение их общего числа и ориентация на получение максимального экономического эффекта. 

Реалии состояния региональной экономики на сегодняшний день таковы, что встает вопрос 

инновационно-технологического перевооружения его отраслей. К преимуществам региональной 

экономики, способствующим инновационному развитию можно отнести:  

- высокий уровень образованности населения и сохранение духовных традиций; 

- владение богатыми природными ресурсами; 

- развитый научно-технический и промышленный потенциал; 

- наличие собственных научных школ и передовых технологий. 

Региону присуще крайне неравномерное территориальное распределение производительных сил 

(равнинная, предгорная и горная зоны), а в связи с этим и различия в экономическом развитии.  

Инновационное развитие региона должно осуществляться на основе использования результатов 

научно- технического прогресса в виде новых продуктов и услуг, использования новых технологий, 

знаний и т.п. Это не просто увеличение выпуска конечной продукции за счет более рационального 

использования ресурсов, а изменения и технологические сдвиги в производственном процессе, способах 

и пропорциях распределения материальных благ. Инновационный процесс проходить обязательные 

этапы его организации: исследования- разработки- производство. Последовательно сменяющиеся этапы 

инновационного процесса предусматривают как зарождение и обоснование идеи нового метода 

удовлетворения общественных потребностей, так и создание, распространение, использование на 
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практике конкретного продукта, технологии, услуги. Данный процесс должен начинаться с организации 

исследований, которые затем определят направления инновационного развития на региональном рынке. 

В экономической литературе все больше внимание уделяется рассмотрению инновационной 

деятельности региона, в особенности анализу его скрытых возможностей, т.е. рассмотрению его 

инновационного потенциала.  

Под региональной инновационной политикой следует понимать совокупность установленных 

целей и приоритетов развития научно-инновационной деятельности в регионе, путей их средств их 

достижения на основе взаимодействия региональных и федеральных органов управления. 

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 приоритетных 

инновационных программ. Кроме того, основными проблемами региональной инновационной политики 

до сих пор является такие, как проблемы повышения эффективности использования научных разработок 

и внедрения результатов исследования в производство. 

Для реализации данной 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 предприятий, частных 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, вкладывающих средства в высокотехнологичное 

производство, путем введения налоговых льгот, гарантии 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, занимающимися инновационной деятельностью; 

5) предоставление субъектом малого бизнеса высвобождающихся производственных 

площадей и оборудования на льготных условиях; 

6)  консолидация усилий региональных органов власти и частных инвесторов, 

направленных на организацию взаимодействия с другими регионами страны. 

Для успешной реализации этой политики по формированию инновационной экономики должен 

быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий:  

а) разработка концепции развития инновационной деятельности и инфраструктуры в регионе 

(определение стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования инновационной 

экономики); 

б) формирование программы инновационного развития региона и включение ее основных 

положений в программу социально-экономического развития региона; 

в) принятие органами местного и регионального управления соответствующих актов 

регионального значения, организационное и информационное обеспечение данной программы. 

       В условиях общеэкономического кризиса активизация инновационной деятельности в 

регионе может быть обеспечена на основе разработки эффективной программы, основными задачами 

которой должны стать: 

- выявление научно-технического, технологического и производственного потенциала региона; 

- разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований и экспертизы программ и 

проектов; 

- поддержка и развитие изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в регионе. 

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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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день українська економіка перебуває у кризовому стані, для того щоб зменшити 

негативні наслідки кризових явищ, необхідне залучення іноземних інвестицій. Кондитерська 

промисловість є однією з тих галузей економіки, яка незважаючи на кризові явища, може демонструвати 

позитивну динаміку, що є вагомим аргументом для іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість 

кондитерських підприємств зумовлена великим потенціалом даної галузі, зростаючим попитом серед 

споживачів, найкращими показниками приросту харчової промисловості. Наявність високої конкуренції 

між провідними виробниками на внутрішньому ринку кондитерської продукції сприяє активізації 

інвестиційних процесів, спрямованих на розширення й введення в експлуатацію нових виробничих 

потужностей. Саме тому дослідження інвестиційного потенціалу кондитерської галузі є досить 

актуальними на сьогоднішній день, так як можуть позитивно впливати на економіку країни. 

Дослідження розвитку та інвестиційного потенціалу кондитерської промисловості відображені у 

працях таких провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, як А. О. Заїчковського, Л. М. Закревської, О. 

М. Ткаченко, Т. В. Лагоди, Ю.І.Прилипка, Г.О. Харламової, М. Портера, О.В. Носової. 

На сьогоднішній день кондитерський ринок України є структурованим,  досить насиченим і 

високонкурентним, а виробництво кондитерської продукції є найрозвинутішою в харчовій 

промисловості. Середня рентабельність кондитерського виробництва дорівнює приблизно 15-20%, 

близько 60% підприємств Полтавського регіону оцінюють власну діяльність на ринку прибутковою, 

30% працюють без збитків та 10% підприємств є збитковими [1]. Загальний обсяг виробництва складає 

близько 3 % ВВП країни. Частка України на світовому ринку близько 1 %, що у вартісному виразі 

складає понад 90 млрд. дол.СШA [2].  

Кондирський ринок Україні відрізняється високим попитом, що є досить важливим для 

іноземних інвесторів, так: за даними міжнародної дослідницької компанії TNS, кожний українець 

споживає приблизно 2 кг шоколаду,  у той час як східноєвропейський рівень щорічного споживання в 4-

5 кг шоколаду на душу населення., у Західній Європі та США — 5-6 кг шоколаду на рік. Необхідно 

відмітити, що загальний обсяг споживання кондитерських виробів щорічно зростає. Експерти 

пояснюють це підвищення зміною культури споживання солодощів. Рівень споживання 

кондитерських виробів в Україні складає 15 кг на душу населення/рік, при цьому за цим показником 

Україна є на 8-му місці в світі за споживанням кондвиробів на душу населення. Найбільше 

користуються попитом шоколадні цукерки та шоколад з різними начинками, а також вафлі і торти. В 

середньому щороку один українець споживає майже 2,5 кг шоколадних цукерок 

Проаналізувавши стан кондитерської галузі можна констатувати, що основним джерелом 

формування пропозиції на ринку є вітчизняне виробництво. Ринок кондитерських виробів України с 

висококонцентрованим, на частку п‘яти основних лідерів («Рошен», «Конті», «АВК», «Крафт Фудз 

Україна», «Житомирські ласощі») приходиться 50% реалізації кондитерських виробів країни. Протягом 

2008-2014 років провідну позицію за обсягами виробництва кондитерської продукції займала корпорація 

«Рошен», майже 30% ринку, 25%ринку солодощів належало ПрАТ «ВО Конті» та 15% компанії «АВК», 

а 7% корпорації «Бісквіт-Шоколад». 

Досить великою проблемою для підприємств кондитерської промисловості є відсутність власних 

коштів у невеликих підприємств для реконструкції виробництва. У той час як великі компанії мають 

широкі можливості  і не потребують значних іноземних інвестицій, вони постійно запроваджують 

ексклюзивні продуктові лінії, будують нові фабрики, закуповують найсучасніше закордонне 

обладнання. Стосовно джерел отриманих інвестицій для покращення матеріально-технічної бази 

провідні підприємства кондитерської галузі  можна поділити на три групи: ті, що скористалися 

іноземними інвестиціями: ВАТ «Крафт Фудз Україна» (м. Тростянець Сумської обл.) та «Львівська 

кондитерська фабрика «Світоч» (м. Львів); за рахунок українських інвесторів: кондитерська компанія 

«АВК», корпорація «Roshen»; за рахунок власних коштів: ЗАТ «Одесакондитер», ЗАТ 

«Дніпропетровська кондитерська фабрика», ЗАТ «Харківська бісквітна фабрика» та інші [3]. 

Завдяки швидкій окупності інвестицій та достатньо високій прибутковості харчова 

промисловість є однією з найбільш привабливих галузей для іноземних інвесторів (Рис.1).  

Позитивна динаміка іноземних інвестицій у харчову промисловість свідчить про високу 

привабливість українських підприємств для іноземних інвесторів, незважаючи на погіршення 

інвестиційного клімату у 2013-2014 роках. Така тенденція гарантує високий інвестиційний потенціал 

для кондитерської галузі, навіть якщо за підсумками 2014 року виробництво кондитерських виробів 
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скоротилося на 21,8% - до 710,8 тисячі тонн, експорт в цілому - на 30,1%, 284,8 тисячі тонн, імпорт - на 

24,1%, до 69,2 тисячі тонн. 

 

 
Рисунок 1 – Іноземні інвестиції у харчову промисловість України 

Пристосовуючись до змін у зовнішньому середовищі українські підприємства повинні 

оперативно переорієнтовуватись на європейські ринки. За останній рік експорт до країн ЄС зріс на 30%, 

це спонукає виробників кондитерської продукції до швидкої модернізації обладнання, підвищення 

якості продукції до європейських стандартів. Такі позитивні тенденції неодмінно підвищуватимуть 

інвестиційний потенціал кондитерської галузі і сприятимуть залученню іноземного капіталу, що 

забезпечить стрімкий розвиток всієї харчової промисловості. 

Отже, кондитерська галузь України має потужний інвестиційний потенціал, насамперед це 

пояснюється рядом переваг: по-перше на більшості провідних кондитерських фабриках вже 

модернізоване устаткування, тому інвестиції будуть спрямовані не на переоснащення,а на освоєння 

нових видів продукції; по-друге кондитерські вироби українських виробників мають досить високу 

якість і здатні конкурувати на міжнародних ринках (частка закордонних торгових марок на 

внутрішньому ринку складає лише 5%); по-третє важливою перевагою є досить невелика ціна на 

українські солодощі у порівнянні з іноземними, при цьому якість не гірша. Оцінюючи теперішній стан 

української економіки, подальший розвиток кондитерської галузі без іноземних інвестицій є 

неможливим, особливо для невеликих підприємств, тому першочерговим завданням для українського 

уряду є створення сприятливого інвестиційного клімату.  
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах стрімкого розвитку міжнародних ринкових відносин, нестабільного зовнішнього 

середовища, глобалізації світового господарства, вітчизняним підприємствам стає все складніше 

конкурувати з закордонними підприємствами, які володіють інноваціями. Інноваційна діяльність 

дозволяє постійно підвищувати конкурентоспроможність підприємства та удосконалювати виробничий 

процес в цілому, оперативно та з мінімальними витратами реагувати на зміни зовнішнього середовища, 

тому вона постає головною умовою сучасності. Тому все більшої актуальності набуває дослідження 

проблем інноваційної сфери діяльності господарюючих суб‘єктів, як основного фактора забезпечення 

конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародних ринках. 

Дослідженням інноваційної діяльності і конкурентоспроможності присвячені праці як 

закордонних так і вітчизняних вчених, зокрема М.Портера, Р.А.Фатхутдінова, Ю.П.Доценка, 
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Ю.Б.Іванова, Л.І.Федулової, В.А.Павлової, А.А.Пересади та інших, але питання їх взаємозв‘язку 

потребує більш детального дослідження. 

 Ефективне здійснення інновацій дозволяє створити визначальні стратегічні переваги в найбільш 

конкурентних галузях. Підприємства-лідери досягають конкурентних переваг завдяки інноваціям – 

шляхом використання як нових технологій, так і методів роботи, але після досягнення переваг 

утримання їх стає можливим тільки шляхом постійних вдосконалень, тобто безперервних інновацій [1]. 

Вирішальним чинником у підвищенні конкурентоспроможності підприємств є сприяння 

інноваційним процесам шляхом реалізації регіональних програм та адресної допомоги підприємствам у 

пошуках шляхів більш ефективного використання власного капіталу з подальшим його вивільненням 

для інноваційних цілей, сприяння та забезпечення підвищення інвестиційної привабливості, та сприяння 

спрощення доступу до кредитних ресурсів [2].  

Необхідно відмітити, що на сьогоднішньому етапі в Україні інноваційна діяльність підприємств 

це заміна застарілого, як морального так і фізичного обладнання на більш нове. Але цього недостатньо 

для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність у сучасних жорстких конкурентних умовах. Це 

пояснюється стрімким розвитком інноваційних процесів у світі та впровадженням їх результатів у 

виробничий процес, що дозволяє підтримувати якість і відповідність продукції вимогам споживачів, 

відповідно забезпечувати високий рівень конкурентних переваг закордонних підприємств. Таким чином, 

інноваційне забезпечення конкурентоспроможності продyкцiї є одним iз основних цілей вітчизняних 

підприємств. 

Головною умовою для інноваційного розвитку будь-якого підприємства є усвідомлення 

необхідності інновацій з боку керівництва та внутрішня готовність до їх впровадження. В той же час 

значна частина вітчизняних дослідників обґрунтовують положення, що саме неготовність керівництва та 

працівників підприємств стати активними учасниками й реалізаторами інноваційного процесу значною 

мірою обумовила неспроможність та несприйнятливість підприємств до інновацій [3].  

Корпорація Roshen постійно працює над удосконаленням як технології, так і асортименту 

шоколадної продукції, що випускається на виробничих потужностях компанії. Основною метою є 

започаткування виробництва вітчизняної імпортозаміщуючої продукції, яка б одночасно враховувала і 

класичні принципи формування смакового букету плиткового шоколаду від провідних європейських 

виробників, і смакові уподобання українців. 

Вітчизняні та закордонні експерти відзначають, що серія Roshen Classic відрізняється 

оригінальним смаком і високою якістю. Процес забезпечення інноваційних властивостей серії Roshen 

Classic, що включає в себе 12 асортиментних позицій з різною рецептурою, був виконаний у два етапи 

(Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Процес впровадження серії Roshen Classic у виробництво 

 

Інновації, що були впровадження в шоколадну серію Roshen Classic фахівцями Корпорації 

Roshen: надзвичайно тонко подрібнена шоколадна маса в основному складається з частинок розміром 

16-18 мкм, в той час, як для звичайного десертного шоколаду такий розмір частинок доходить до 30 

мкм; оптимальний режим багатогодинного конширування (багатостадійної обробки шоколадної маси), 

забезпечив високу пластичність і плавкість шоколаду; придбана і запущена сучасна лінія формування 

шоколадних плиток з якнайкращою технікою для попередньої структуризації рідкої шоколадної маси і 

контрольованих умов відливання і загортання плиток. 

Етап 1 

•встановленнѐ додаткових вимог до власних характеристик шоколаду, було здійснено на 
підставі дослідженнѐ зразків шоколаду, вироблених провідними виробниками України, 

Росії, Бельгії, Голландії, Швейцарії, Франції та Німеччини; а також маркетингових 
досліджень. 

Етап 2 

•розробка рецептур та технології виробництва шоколаду Roshen Classic: визначено склад 
какаопродуктів та вимоги до їх ѐкості; встановлено вимоги до молочних продуктів та 

створено технологія їх виробництва; реалізовано технологія виробництва шоколадних 
мас з виконаннѐм нормативних та додвткових вимог; впроваджено сучасні аналітичні 

методи визначеннѐ фізико-хімічних параметрів  
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Завдяки впровадженим інноваціям шоколад Roshen Classic здатний зберігати свої задані 

властивості протягом 12-18 місяців, що є рекордним показником на ринку вітчизняного шоколаду. Отже 

провівши аналіз усіх нововведень здійснених Корпорацією Roshen можна констатувати той факт, що 

нова серія Roshen Classic дає значні конкурентні переваги на кондитерському ринку в Україні, а також 

забезпечує високу конкурентоспроможність при виході на міжнародні ринки. 

Корпорація Roshen займається впровадженням інновацій не лише у продукцію, а й у 

забезпечення високоякісних умов її зберігання. З метою зменшенням витрат, щодо зберігання продукції 

Корпорація Roshen створила власний інноваційний універсальний логістичний комплекс, що є 

еталонним для всіх галузей промисловості, що використовують палети для складування своєї продукції. 

Особливістю даного логістичного комплексу є забезпеченість новітньою системою управління 

товарними потоками Warehouse Management System. WMS – це інтелектуальна система, яка не тільки 

все враховує, але й оптимізує логістичні процеси, що виникають з моменту приймання і аж до 

відвантаження товару зі складу. Переваги системи Warehouse Management System: документація до 

моменту прибуття автомобіля вже завчасно врахована та оброблена; безпосереднє завантаження 

автомобіля складає 30-35 хвилин; загальний час перебування вантажного транспорту на території 

логістичного центру не перевищує однієї години. 

Запровадження інновацій в логістиці дозволило Корпорації Roshen отримати такі переваги серед 

конкурентів: поліпшити умови зберігання продукції та налагодити її постачання; створити високоякісні 

умови для зберігання сировини; мінімізувати затримку продукції на складі. 

Загострення всіх форм конкурентної боротьби та нестабільне зовнішнє середовище спонукають 

підприємства до постійного пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності на зовнішніх та 

внутрішніх ринках. В умовах глобалізації вітчизняні підприємства повинні впроваджувати інновації не 

тільки у виробничий процес, а в усі сфери своєї діяльності, це матиме позитивний вплив не тільки на 

розвиток підприємства, а й на економіку країни в цілому. Отже, можна зробити висновок, що 

інноваційна діяльність в сучасних умовах господарювання справляє визначальний вплив на 

конкурентоспроможність підприємства, і виступає рушійним фактором у його розвитку. 
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ПАРАМЕТРИ ТА УМОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАТИВНИХ 

СТРУКТУР 

 

Важливу роль у процесах подолання кризових явищ в економіці відіграють нові економічні 

суб‘єкти, які створюються як реакція на зміни економічного клімату. Однією з груп даних суб‘єктів є 

промислові корпорації, здатність яких пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища стає 

однією з найважливіших передумов успішності їх діяльності. Промислові корпорації є провідниками 

сучасних технологій управління, частково запозичених в західній науці і практиці, частково 

розроблених вітчизняними фахівцями. 

Багато технологій управління стали наслідком інтеграції та синтезу технологій різних 

економічних шкіл, адаптованих з урахуванням національної специфіки і відповідно до вимог 

українського законодавства. Одним з найбільш застосовних і ефективних інструментів адаптації 

промислових корпорацій до змін зовнішнього середовища є диверсифікація діяльності, тобто часткова 

зміна профілю діяльності на самих різних рівнях, починаючи з продуктового портфеля, закінчуючи 

основними функціями і процесами. Тобто, ступінь диверсифікації може варіюватися залежно від 

інвестиційного та маркетингового потенціалу самої промислової корпорації, а також від поточної і 

перспективної кон‘юнктури ринку. Тим не менш, реактивна диверсифікація, тобто зміна структури 

діяльності як реакція на зміни зовнішнього середовища - в даний час підхід застарілий. Сучасні умови 

бізнесу висувають до промислових корпорацій нові вимоги, одним з яких є необхідність передбачення 

майбутніх змін і побудова бізнес-моделі, орієнтованої на майбутній стан національної економіки [1, c. 
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29-33]. 

Таким чином, розвиток інструментів та методології диверсифікації є в даний час необхідною 

умовою виживання промислової корпорації. У цьому зв‘язку, однією з головних управлінських 

компетенцій стає вміння розробляти і реалізовувати стратегію диверсифікації [2, c. 247]. Саме реалізація 

стратегії диверсифікації є тією сполучною ланкою, яка дозволяє промисловій корпорації переводити 

стратегічне передбачення в конкретні дії [3, c. 105]. Відповідно до викладених вище аргументами ми 

вважаємо, що розвиток диверсифікації як єдиного комплексу заходів, технологій і зусиль по реалізації 

стратегії є в даний час важливим науковим завданням, що має теоретичне і практичне значення. 

У ході аналізу проблем і напрямів диверсифікації промислових корпорацій найбільшу 

значимість мають результати наступних вітчизняних та зарубіжних вчених: Акопова B.C., Амоші О.І., 

Беляєва С.Г., Дерези М.В., Ілляшенко С.М., Карлоффа Б., Клейнера Г.Б., Стадник В.В., Тамбовцева В.Л., 

Фатхутдинова Р.А., та ін.  

Незважаючи на досить розгорнутий аналіз проблем стратегічного управління і диверсифікації, в 

існуючих роботах, на наш погляд, відсутні комплексні дослідження процесу стратегічної диверсифікації 

промислових корпорацій в умовах трансформації економіки. На підставі комплексного аналізу та 

структурної діагностики ключових параметрів діяльності машинобудівних компаній Донецького та 

Харківського регіонів пропонується виділити основні напрямки розвитку великого промислового 

капіталу в національній економіці: внутрішньогрупова диверсифікація, інвестиційна диверсифікація, 

територіальна диверсифікація, структурна диверсифікація. Внутрішньогрупова диверсифікація 

припускає перерозподіл стратегічних потоків у нові, або раніше непріоритетні напрямки діяльності в 

рамках існуючих корпорацій. Інвестиційна диверсифікація означає виведення коштів з корпорації для 

створення нового бізнесу або формування нової групи. Територіальна диверсифікація показує наявність 

намірів про експансію за межі національної економіки. Структурна диверсифікація розглядається як 

перерозподіл структури доходів власників (поточних чи інвестиційних) внаслідок зміни галузевої 

рентабельності бізнесів. 

В рамках цього дослідження на основі емпіричних даних побудована таблиця стратегічних 

переваг вітчизняних корпорацій за вибором напрями розвитку (рис. 1).  
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Рис. 1 – Розподіл корпорацій за напрямками диверсифікації 

Аналіз проводився для 20-ти диверсифікованих корпорацій. Масштаб фігури в конкретній секції 

відповідає кількості корпорацій, які використовували дану форму диверсифікації. 

За результатами аналізу угод корпоративної реструктуризації за 2009-2014 рр. виявлено, що, 

основними факторами, які визначають вибір напрямку розвитку, є стадія життєвого циклу і масштаб 

корпорації. 

Внутрішньогрупова диверсифікація найбільш поширена для корпорацій малого масштабу на 

початкових стадіях життєвого циклу. Інвестиційна диверсифікація, як правило, здійснюється 

корпораціями на стадії зрілості, а також на стадії зростання. 

Як видно з рис. 1, найбільш поширена в даний час територіальна диверсифікація, яка 
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застосовується середніми та великими корпораціями практично на всіх стадіях життєвого циклу. 

Структурна диверсифікація характерна для великих корпорацій на стадії зростання. Тобто, вибір 

напрямку розвитку та варіанта диверсифікації в даний час досить чітко прив'язаний до об'ємним 

характеристикам бізнесу корпорації. 

Таким чином, на основі аналізу сучасних тенденцій в теорії розвитку складних економічних 

систем нами був зроблений висновок, що категорія «диверсифікація» визначається на мікрорівні, так як 

стосується сфер діяльності підприємств як відокремлених господарських суб'єктів. 

Глибокий аналіз проблем управління процесами диверсифікації показав, що сучасні дослідники 

поза увагою залишають процеси диверсифікації на мезорівні (рівні галузевих підкомплексів і 

комплексів, територій та регіонів). Цю прогалину можна заповнити шляхом синтезу існуючих підходів, 

моделей управління процесами диверсифікації з технологіями вивчення міжгалузевих взаємодій. 

На думку автора, диверсифікаційні перетворення з урахуванням регіональних і галузевих 

особливостей слід оцінювати не за результатами поточної діяльності підприємств, а за стратегічний період 

часу (у динаміці). Це означає, що конкретний вибір варіантів диверсифікаційного ринкового розвитку даного 

підприємства визначається правильним вибором стратегічних орієнтирів, що дозволяють найкращим чином 

реалізувати вектор розвитку комплексу в цілому. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНИИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретает разработка и применение 

новых подходов в управлении субъектов малого предпринимательства. На первый план выдвигаются 

экономические критерии оценки эффективности их деятельности, повышается требование к 

оперативности управления с позиций обеспечения устойчивого и эффективного развития малых 

предприятий. Речь идет о создании системы Управления малым предприятием, ориентируясь не только 

на получение прибыли как важного результата хозяйственной финансовой деятельности, но и на 

интенсификацию устойчивого и эффективного развития малого предпринимательства в стране. 

Эти задачи приобретают особую остроту и в Республике Дагестан, так как необходимо 

обеспечить конкурентоспособность отечественных малых предприятий на внутреннем национальном 

рынке. 

Экономический механизм воздействия на развитие и повышение конкурентоспособности малого 

предпринимательства достаточно сложное и разноплановое понятие. Эта экономическая категория 

определяет порядок осуществления деятельности в процессе производства и перераспределения 

совокупного общественного продукта и охватывает экономические отношения, которые складываются 

при осуществлении хозяйственно-экономической деятельности. 

В республике Дагестан зарегистрировано порядка 5 тыс. малых предприятий, более 50 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. В сельском хозяйстве действуют около 50 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Отраслевая структура малого предпринимательства: промышленность - 17%, сельское хозяйство 

- 5%, торговля и общепит - 41%, услуги - 12%, строительство - 20%, транспорт - 3%, связь - 2%. 

Правительство республики осуществляет программные меры по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства, в числе которых - средства, выделяемые из бюджета развития, по линии 

федеральной программы «Юг России», финансирование по целевым республиканским и федеральным 

программам поддержки МСП, помощь в привлечении инвесторов и получении банковских кредитов на 
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развитие МСП, организация профессионального обучения безработных граждан для сферы малого 

предпринимательства. 

Одним из перспективных направлений создания и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства является использование природно-климатических условий, наличие историко-

культурных памятников, «диких» уголков природы, уникальных народных промыслов Дагестана для 

формирования туристско-рекреационного региона с широким спектром услуг - от экстремального 

туризма до организации и проведения различных международных симпозиумов, от санаторно-

курортного лечения до VIP-отдыха. 

Система управления должна создавать условия для прогрессивного наращивания 

экономического потенциала на малых предприятиях при эффективном использовании 

производственных ресурсов. 

В республике сформирована определенная инфраструктура, обеспечивающая субъектам малого 

предпринимательства решение вопросов правового обеспечения и бизнес-планирования. 

Дагестанское республиканское отделение Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» заключило соглашение о совместной деятельности с 

рядом организаций, влияющих на создание благоприятного предпринимательского климата в регионе, в 

их числе: Комитет при Правительстве РД по поддержке и развитию малого предпринимательства и 

потребительского рынка, Фонд поддержки и Развития малого предпринимательства РД, Ассоциация 

крестьянско-фермерских хозяйств и сельских кооперативов Дагестана, некоммерческое партнерство 

«Махачкалинское агентство поддержки предпринимательства», Ассоциация поддержки малого 

предпринимательства НП «Элит-Базис», Махачкалинское агентство поддержки предпринимательства, 

ГУ «Республиканский молодежный бизнес-инкубатор «Дагестан» при Министерстве по делам молодежи 

и туризму РД. 

Экономическая эффективность функционирования субъектов малого предпринимательства 

заключена в получении результатов от экономической деятельности, стратегии развития малого 

предприятия или экономических программ и мероприятий и характеризуется соотнесением полученного 

результата к применяемым ресурсам определенной стоимости. К результатам экономической 

деятельности можно отнести увеличение доли малого предпринимательства в ВВП республики, 

соотношение темпов прироста малого предприятия и малого предпринимательства, увеличение прибыли 

и других показателей, характеризующих конечные показатели и эффективность работы малого 

предприятия и его работников. 

Сегодня на республиканских малых предприятиях особенно актуальна задача интенсификации 

устойчивого и эффективного развития малого предприятия на базе наиболее оптимальных 

инновационных решений. 

В республике Дагестан существуют неограниченные возможности создания и развития МСП в 

аграрно-промышленном комплексе (АПК): природно-климатические условия, ненарушенная экология  

дешевые трудовые ресурсы, с учетом реализации нацпроекта по развитию АПК и налаживания системы 

доступа крестьянско-фермерских хозяйств к информационным ресурсам, может в ближайшее время 

способствовать возникновению МСП в АПК, готовых производить востребованную 

конкурентоспособную сельхозпродукцию. 

В Дагестане традиционно сильна пищевая промышленность, где ведущие позиции занимают 

средние предприятия, но при соответствующем подходе, могут и должны быть задействованы малые и 

средние предприятия. Развиты консервная, винодельческая и рыбная подотрасли. В консервном 

производстве действует наибольшее число предприятий и занято наибольшее количество рабочих. 

Выпускается около ста наименований овощных, фруктовых, рыбных консервов. 

Создание новых малых и средних предприятий и реорганизация предприятий промышленности 

Республики Дагестан дает предпосылки развития кластеров в следующих направлениях и сферах 

деятельности: 

-  коньячно-винодельческое; 

-  плодоовощное консервирование; 

-  малогабаритное судостроение; 

-  промышленность стройматериалов и строительных конструкций; 

-  гидрогенерирующий комплекс. 

Важной составляющей становления конкурентоспособных МСП в Дагестане является 

реализация инновационного потенциала. В настоящее время в республике 35 научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, научно-проектных организаций, включая малые предприятия, 

функционирующие в научно-технической сфере. 

Во всех научных и научно-педагогических учреждениях Республики Дагестан направления 

научных исследований и инновационной деятельности согласовываются с приоритетами федеральной, 
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региональной и республиканской научной, научно-технической и инновационной политики. 

Дальнейшее развитие инновационной деятельности определил Указ Президента РД № 13 от 21 

декабря 2006 г. о технологическом парке РД, которым предусмотрено на базе ДГТУ эффективное 

использование научного, научно-технического и технологического потенциала республики, организация 

инновационной деятельности, направленной на создание и реализацию современной 

конкурентоспособной научно-технической продукции. 

Республиканский технопарк имеет инновационную инфраструктуру, которая позволит ему 

обеспечивать инновационную деятельность всех заинтересованных предпринимателей, обладателей 

интеллектуальной собственности в научно-технической, конструкторской и технологической сфере. 

Анализ конъюнктуры на мировом рынке высоких технологий показывает, что Россия, имея 

высокий инновационный технологический потенциал, способна достаточно успешно конкурировать по 

20 направлениям производства наукоемкой продукции. В Дагестане имеются возможности для создания 

конкурентоспособной экспортной продукции МСП, работающих в кластерных системах, в таких 

наукоемких и высокотехнологичных отраслях, как: космическая, оптоэлектроника; 

телекоммуникационное оборудование, в частности, оптоволокно; новые материалы; оптические 

приборы и геодезическое оборудование для поиска нефти и газа; программное обеспечение. 

Одной из направлений совершенствования механизма воздействия на развитие и повышение 

эффективности деятельности предприятий малого бизнеса - создание акционерных обществ по 

инвестированию и развитию малых предприятий. Такие акционерные общества должны помогать уже 

действующим малым фирмам, наращивать собственные активы. Собственные активы фирмы - 

фундамент доверия к ней в глазах деловой общественности, источник стабильности ее финансового 

положения и гарантия потенциальной платежеспособности. 

Таким предприятием является открытое акционерное общество «Денеб» которое создано на 

основании Постановления Правительства Республики Дагестан от 14.04.2003 г. № 93 и распоряжения 

Минимущества Республики Дагестан от 07.05.2003г. № 225-р, в соответствии с Федеральным законом 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г., путем 

преобразовании государственного Унитарного предприятия «Денеб» и является его правопреемником в 

отношении все имущественных, неимущественных и иных прав и обязательств. 

Открытое акционерное общество «Денеб» осуществляет следующие виды деятельности: 

•  производство, розлив и реализация минеральных вод и безалкогольных напитков; 

•  производство, розлив и реализация пивоваренной продукции; 

•  производство всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

•  оказание всех видов услуг и выполнение всех видов работ; 

•  оптовая и розничная торговля; 

•  коммерческо-посредническая деятельность; 

•  внешнеэкономическая деятельность; 

•  любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

  

Визначення проблем у розвитку машинобудування за умов виробничо-економічної кризи 

актуалізують завдання вдосконалення концептуальних підходів до розвитку галузі. Обґрунтування 

теоретичного, методологічного, методичного та інструментального підґрунтя розвитку 

машинобудування уможливлюватиме застосування дієвих практичних заходів щодо подолання кризових 

явищ на основі підбору найефективніших антикризових процедур. 

Логічна послідовність дослідження ґрунтується на визначенні сутності механізму та розвитку, 

наукових підходах до їх організації та впровадженні у галузі, що дозволятиме сформувати уявлення 

щодо складових та етапи процесу розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи. 

Механізмом у загальному розумінні є система засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою 

яких відбувається цілеспрямований вплив на об‘єкт. Враховуючи, що розвитком є кількісно-якісні зміни 

об‘єкту, які дозволяють йому набути нових форм функціонування, механізмом розвитку 

машинобудівної галузі пропоновано визначити систему засобів, важелів, методів і стимулів, за 
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допомогою яких відбувається цілеспрямований процес забезпечення нових форм функціонування галузі 

через вплив на сукупність факторів кризового поля машинобудування.  

Розглядаючи теоретико-методологічне підґрунтя концептуальних підходів до механізму 

розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи, слід вказати на групу економічних 

теорій розвитку: теорію «економічної бази» (англ. Economic Base Theory - визначає еквівалентом 

економічного розвитку галузі її економічне зростання, що вимірюються показниками динаміки фізичних 

обсягів виробництва у галузі, а також рівня галузевих доходів або зайнятості) та теорію полюсів 

зростання (Growth Pole Theory - економічний розвиток розуміється як структурна зміна, викликана 

зростанням нових «захопливих» галузей, які містять в собі рушійну силу економічного розвитку і є 

полюсами зростання). На наш погляд, саме ці дві теорії мають полягти в основу концептуального 

підходу до розвитку машинобудування, адже вони визначають як критерії такого розвитку (за теорією 

економічної бази), так і його роль у забезпеченні сталого соціально-економічного стану національної 

економіки через визначальний вплив показників машинобудування на ВВП України. 

Враховуючи сучасні умови розвитку машинобудування неможливо оминути увагою теорії 

виникнення та розвитку кризових явищ: теорію біфуркації, катастроф, нелінійних систем, хаосу. 

Можливість розвитку необхідно розглядати через адаптацію до зовнішніх і внутрішніх 

дестабілізуючим умовам, що створює передумови для досягнення стратегічної стійкості та міжнародної 

конкурентоспроможності галузі машинобудування, а позитивні зміни сприяють її зміцненню в 

довгостроковій перспективі. Тобто, механізм розвитку машинобудівної галузі має бути заснований на 

теорії адаптації. У свою чергу конкурентоспроможність, яка є одним з важливих факторів стійкої 

ринкової позиції, як прямий наслідок перманентної адаптації галузі, дозволяє утримувати її 

життєздатність протягом тривалого часу. Використання засад теорії стратегічного управління визначає 

можливість галузі машинобудування успішно розвиватися, характеризує її економічний потенціал. 

Синтез теорії адаптації та стратегічного управління дозволяє запобігати внутрішнім та зовнішнім 

негативним впливам та є базисом теорії антикризового управління.  

Формування теоретико-методологічного базису механізму розвитку машинобудівної галузі та 

елементи механізму у загальному його розумінні, наведеному вище, дозволили сформувати 

концептуальний підхід, наведений на рис. 1, на основі якого виокремлено напрями удосконалення 

механізму. 

 
Рис. 1. Концептуальні положення та напрями удосконалення складових механізму розвитку 

машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи (розроблено автором) 
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Законодавчо-нормативне забезпечення охоплює елементи організаційно-методичного підґрунтя 

механізму, пов'язані з розвитком машинобудування, такі як: 

планування (програми) комплексних заходів галузевого регулювання з нейтралізації 

дестабілізуючих факторів розвитку машинобудування; 

сприяння ресурсному забезпеченню та нарощенню збуту на зовнішніх ринках; 

створення сприятливих нормативних умов діяльності машинобудівних підприємств. 

Організаційне забезпечення ґрунтується на дієвому впровадженні означених заходів. 

Інформаційне забезпечення передбачає наявність системи прийняття рішень у галузевому 

регулюванні, що має базуватися на аналізі внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих факторів: 

внутрішньо- і зовнішньоторговельної політики в країні, фінансово-кредитної політики; антимонопольної 

політики, лобіювання конкурентами недостатньо продуманих рішень органів влади; політичних 

обставин - страйки, військові конфлікти і обставин, наближених до форс-мажорних - несприятливі 

законодавчі акти, ембарго, санкції, блокада, коливання курсу валют тощо. Задля цього необхідним є 

розробка методичного підходу до діагностування кризи розвитку машинобудування, виявлення її ранніх 

ознак.  

Планування комплексу заходів та розробка рекомендацій щодо забезпечення розвитку 

машинобудування має базуватися також на визначенні економічного потенціалу галузі, її 

конкурентоспроможності. Найчастіше індикатором конкурентоспроможності галузі за 

багатокритеріальним методом, що ґрунтується на комплексному аналізі економічного потенціалу та 

передбачає формування системи показників, що характеризують стан та ефективність використання 

його відповідних складових. Багатокритеріальні методи оцінки конкурентного потенціалу галузі є 

трудомісткими, проте забезпечують можливість ідентифікації не тільки власних конкурентних переваг, 

але і слабких сторін конкурентів на міжнародному ринку, адже порівнюють не тільки сукупну величину 

економічного потенціалу галузі, але й окремі його структурні елементи: виробничий, фінансовий, 

інтелектуальний та інші потенціали. 

Резюмуючи вищесказане, слід зазначити, що розвиток машинобудування в умовах виробничо-

економічної кризи є основою забезпечення життєздатності національної економіки і запорукою її 

міцного стану. Також слід наголосити, що забезпечення розвитку машинобудівної галузі буде 

результативним у тому випадку, якщо в буде враховано довгостроковий, стратегічний аспект кожної зі 

складових механізму. 

 

Ибрагимова О.М., к.э.н., доцент кафедры экономических, естественных и математических 

дисциплин 

Махмудов М.К., старший преподаватель кафедры экономических, естественных и 

математических дисциплин 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Дербенте 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Малое предпринимательство сегодня - неотъемлемая часть современной рыночной системы 

хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут эффективно развиваться. Малый 

бизнес осваивает новые сегменты рынка, решает проблемы самореализации граждан и занятости 

населения в сочетании с гарантированными налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней. 

Социально - экономическая значимость малого предпринимательства не нуждается в 

дополнительных доказательствах. Об этом свидетельствует вклад малого бизнеса в достижение 

современного состояния экономики во всех индустриально развитых странах. Этому предшествовала 

большая и продолжительная работа по формированию у людей мотивации и уважения к 

предпринимательству. На государственном и региональном уровнях стимулировалось увеличение числа 

малых предприятий, координировались изменение их структуры и территориальное размещение с 

учетом социально, экономической ситуации. 

Говоря о проблемах малого предпринимательства, надо упомянуть о том, что в процессе 

создания и активной деятельности субъект малого предпринимательства сталкивается с 

многочисленными процедурами вводимыми федеральными, региональными и муниципальными 

органами, которые требуют значительного времени и ресурса. К ним относятся регистрация, 

ликвидация, лицензирование, сертификация, оформление арендных отношений и другие 

согласовательные процедуры. Постоянно возникает вопрос о многочисленных проверках 

предпринимательской деятельности как государственными контролирующими органами, так и 

общественными организациями по защите прав потребителей. Серьезные проблемы испытывают 
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субъекты малого предпринимательства в республике имущественной поддержки: отсутствие доступа к 

информации о наличии государственного и муниципального имущества, сдаваемого в аренду, 

подлежащего продаже (приватизации); длительность и сложность процедуры оформления и регистрации 

субъектами МП сделок по использованию имущества; высокая стоимость сделок по аренде и продаже 

имущества; отсутствие долгосрочных и стабильных условий аренды. Большой проблемой остается 

недоступность финансовых ресурсов. У большинства предпринимателей отсутствует надлежаще 

оформленная залоговая база. 

Малый и средний бизнес способен быстро адаптироваться к меняющимся условиям рыночной 

экономики. Малый и средний бизнес - это надежная налогооблагаемая база для бюджетов всех уровней, 

это источник создания новых рабочих мест. Малые предприятия, как правило создают здоровую 

конкуренцию как на рынке товаров и услуг, так и на рынке труда, что в целом благоприятно влияет на 

экономическую и социальную обстановку в стране. 

Таким образом, в процветании предпринимательства реально заинтересованы, во-первых, сами 

его субъекты, а во-вторых, общество в целом, поскольку предпринимательство выполняет весьма 

важные общественные функции. 

Несмотря на то, что предпринимательство играет важную роль как источник жизнеспособности 

экономики страны, оно работает в более неблагоприятных условиях в части финансирования, сбора 

информации, подготовки персонала, научно-технического уровня и т.п. Поэтому, для того, что бы малые 

и средние предприятия могли успешно решать эти задачи, государство должно всячески содействовать 

повышению их конкурентоспособности на рынках путем формирования благоприятных условий 

финансирования, информационного обеспечения, введения научно- технических новшеств, подготовки 

персонала и т.п. 

Комитетом Правительства РД по поддержке и развитию малого предпринимательства в условиях 

мирового финансового кризиса проводятся мероприятия в соответствии с утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 ноября 2008 года № 374 Республиканской 

целевой программой развития малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы, укрепляется 

нормативно-правовая база, в текущем году принято 2 Закона и 3 Постановления Республики Дагестан. 

При Президенте Республики Дагестан создан Совет по координации работы контролирующих 

органов, разработан Единый порядок организации и проведения совместных проверок деятельности 

организаций и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в РД. 

Поддержка государства, которая, кроме денежной помощи, должна включать в себя 

предоставление и консультационных услуг, что может послужить формированию высокой степени 

выживаемости этих предприятий. 

В республике сформировалась определенная инфраструктура по поддержке малого 

предпринимательства: Дагестанский республиканский центр развития малого предпринимательства, 

Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств и сельских кооперативов Дагестана, торгово-

промышленная палата РД, Некоммерческое партнерство «Махачкалинское агентство поддержки 

предпринимательства», ООО «Каспий-Стабус» (оказание бухгалтерских услуг), Межрегиональный 

маркетинговый центр «Дагестан-Москва», Рекламный центр «Олимп», Некоммерческое партнерство 

«Легат» (оказание правовых услуг), Кадровый центр «Рекрут», Оценочный центр «Алгоритм», Центр 

коммерческой недвижимости «Денеб», ГУ «Республиканский молодежный бизнес-инкубатор 

«Дагестан». 

Повышению престижа предпринимательской деятельности в обществе способствуют ежегодно 

проводимые конкурсы: «Лучший предприниматель Дагестана», «Лучший предприниматель среди 

обувщиков, кулинаров, швейников, парикмахеров». Проведение подобных мероприятий способствует 

распространению опыта работы лучших малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

созданию положительного имиджа предпринимательства в Республике Дагестан. 

Большое внимание уделяется созданию и развитию объединений, союзов, гильдий 

предпринимателей по профессиональному признаку. Созданы «Гильдия ювелиров РД», «Гильдия 

дизайнеров Дагестана», «Гильдии кулинаров». 

Многие начинающие предприниматели сегодня не имеют возможности представить свою 

продукцию самостоятельно на российском рынке, в связи с этим республика содействует им в этом, 

привлекая к участию в ярмарках, выставках, в том числе проводимых и за пределами республики. 

Для дальнейшего развития малого предпринимательства необходимо осуществить мероприятия, 

направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

мало» предпринимательства; устранение избыточных административных барьеров, развитие 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в городах и районах республики; обеспечение 

доступности финансовых ресурсов информационное обеспечение по широкому спектру 

предпринимательской деятельности; подготовку высококвалифицированных кадров для сферы малого 



215 

предпринимательства; развитие малого предпринимательства инновационной и производственной 

сферах; содействие продвижению продукции малых предприятий на региональный и межрегиональный 

рынки, создание условий для реализации зарубежных программ развития предпринимательства и 

активизации международного сотрудничества области поддержки малого предпринимательства; 

совершенствование учета статистической информации о деятельности малого предпринимательству 

освещение проблем малого предпринимательства в средствах массовой информации. 

Осознавая значимую роль малого предпринимательства в экономики республики, Министерство 

инвестиций и внешнеэкономических связей РД оказывает всяческое содействие его развитию. 

Специалисты министерств помогают представителям малого и среднего бизнеса в подготовке бизнес- 

планов, содействуют в оформлении разрешительной документации в обеспечении информационной 

поддержки. 

В перспективе малое предпринимательство может стать основным сегментом экономики 

республики, так как в нынешних условиях экономического кризиса компании малого и среднего бизнеса 

(МСБ) более конкурентоспособны и демонстрируют большую гибкость, нежели крупные игроки, а 

также обладают иммунитетом изменениям на рынке. Жизнь диктует необходимость эффективной 

государственной поддержки малого бизнеса, способной исключить отрицательное воздействие факторов 

внешней среды. Малый бизнес сыграл значимую роль в тех странах, где государство уделяет его 

поддержке пристальное внимание. К сожалению, в республике государственная поддержка 

осуществляется не всегда целенаправленно и потому недостаточно эффективна. Одной из причин 

создавшегося положения является обособленная оценка вклада малого бизнеса в развитие экономики 

регионов и страны в целом на основе многообразия статистических показателей. Последние зачастую 

изменяются в разных направлениях, что не дает возможности сформировать общего представления о 

степени развития малого бизнеса. С целью устранения этого недостатка представляется целесообразным 

использовать комплексный подход к решению поставленной задачи. 

В заключении хотелось бы определить основные направления, которые можно использовать в 

качестве поддержки со стороны государства предпринимательской инициативы: 

 консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан в целях 

определения возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей; 

 обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, профессиям 

и специальностям, способствующим развитию предпринимательства и самозанятости; 

 оказание информационной, финансовой и организационной поддержке безработным на 

начальной стадии становления предпринимательской деятельности; 

 расширение деятельности социально-деловых центров по оказанию образовательных, 

консультационных услуг и организационной помощи начинающим предпринимателям; 

осуществление взаимодействия и сотрудничества с заинтересованными организациями по вопросам 

поддержки и развития малого предпринимательства. 

 

УДК 331.556.4 

Карпенко Н.М., к.держ.упр., доцент 

Глущенко В.Г. 

Запорізький національний технічний університет м. Запоріжжя 

 

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ 

 

В умовах загострення конкуренції на національному ринку праці та погіршення 

загальноекономічної ситуації в Україні одним із важливих соціально-демографічних процесів та 

вагомим індикатором соціально-економічного розвитку регіонів країни є міграції населення. Наслідки 

політичних та економічних негараздів в Україні, а також конфлікти на Донбасі та в Криму спричинили 

неможливість реального покращення умов життя широких верств населення й зростання попиту на 

робочу силу. Більшість показників соціально-економічного розвитку дуже різняться від європейських 

стандартів, можливості працевлаштування на офіційному ринку праці України залишилися обмеженими, 

а зайнятість в зареєстрованому секторі економіки в значній мірі не гарантує добробуту. Така ситуація є 

суттєвою загрозою для України з причин втрати людського капіталу, що потребує постійного 

моніторингу та регулювання. 

Сьогодні в умовах низької заробітної плати в зареєстрованому секторі вітчизняної економіки, 

підвищеного рівня безробіття та вимушеної неповної зайнятості, поширення бідності та високого рівня 

майнового розшарування населення, значного розриву у рівнях оплати праці з світовим ринком Україна 

перетворилася на одну з найбільших країн-донорів робочої сили в Європі. Безперечно відтік робочої 

сили, яка є не затребуваною в країні, частково рятує вітчизняну економіку від внутрішнього безробіття, 
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а їх грошові доходи дозволяють підтримувати соціальну стабільність у країні та знизити напруженість 

соціального конфлікту. Однак, заслуговує значної уваги те, що на фоні старіння населення в Україні 

спостерігається ще й виїзд за кордон найбільш економічно активної частини суспільства, яка мала б 

забезпечувати економічне зростання держави. Суттєві причини даних процесів пов‘язані з відсутністю в 

Україні виваженої міграційної політики, несистемністю дій уряду щодо локалізації масштабів трудової 

міграції та визначення важелів впливу на зовнішню трудову міграцію, обмеженістю впливу органів 

державної влади на місцях та органів місцевого самоврядування на формування міграційних потоків, що 

відповідають інтересам розвитку національної економіки та реалізації регіональних факторів 

економічного зростання. 

Оскільки міграційні процеси за добровільного характеру переважно здійснюються з економічних 

вигід і сприяють переміщенню населення і робочої сили від гірших соціально-економічних умов до 

кращих умов життя, зайнятості та заробітку, то можна констатувати про суттєве погіршення соціально-

економічного стану в Україні. Крім того, заслуговує уваги рівень недовіри в суспільстві, який за 

висновками експертів [1, с. 64] сформувався до всіх інститутів влади та інших суб‘єктів суспільних 

відносин. 

Сьогодні трудова міграція – один з визначальних чинників, що характеризує розвиток соціально-

трудових відносин, формує ситуацію на регіональних ринках праці, сферу зайнятості, рівень добробуту, 

структуру споживання і заощадження, режими відтворення населення [2, с. 96-97], тобто відіграє 

визначальну роль у житті суспільства. Вона змінює розміщення населення, перерозподіляє його по 

території, дає змогу більш ефективно реалізувати трудовий потенціал країни, швидше освоїти нові 

виробництва. Велике значення має міграція в підготовці й перепідготовці кадрів, оскільки прискорює 

обмін виробничим досвідом, знаннями, традиціями, трудовими навичками між жителями різних 

населених пунктів, різних країн. Трудова міграція вносить якісні зміни в умови життя, сприяє розвитку 

особистості, взаємозбагаченню, асиміляції [3, c. 999]; знижує напруження на ринку праці; забезпечує 

розвиток підприємництва та покращення можливостей зайнятості внаслідок створення нових робочих 

місць тощо. Негативними чинниками міжнародної трудової міграції визнається: безпосередня зміна 

чисельності та трансформації структури населення; послаблення сімейних зв‘язків, несталість шлюбів, 

поширення соціального сирітства; погіршення рівня здоров‘я трудових мігрантів; зниження кваліфікації 

з причин виконання низькокваліфікованих робіт; загроза нівелювання соціальної значимості зайнятості; 

переважно нелегальний статус мігрантів тощо [4, с. 35]. 

Міжнародну трудову міграцію визнають важливим чинником соціально-економічного розвитку 

переважно за грошові перекази мігрантів своїм родинам. За даними Світового банку, масштаби 

приватних грошових переказів в Україну є досить значними, оскільки за 1995-2012 рр. вони постійно 

зростали з 6 млн. дол. США до 6,5 млрд. дол. США з причин зростанням трудової міграції та збільшення 

частки переказів. Відповідно Україна за цим показником посіла перше місце в регіоні Східної Європи та 

Центральної Азії [5, с. 30]. За даними Національного банку України протягом 2007-2013 рр. обсяги 

приватних трансфертів з-за кордону зросли з 4,9 до 8,5 млрд. дол. США., що складало від 3,4 до 4,9 % 

ВВП [5, с. 30; 6, с. 8]. І хоча НБУ у своїх обчисленнях не враховує громадянство відправників та 

отримувачів переказів, кошти які надходять в економіку країни є значними. Це підтверджується також 

співставністю приватних переказів та прямих іноземних інвестицій в економіку України протягом 2009-

2011 рр. Крім того, важливим є скорочення пропозиції робочої сили на внутрішньому ринку, яка 

охоплює за оцінками експертів 1,5-2 млн осіб (4,3-5,8% населення країни у віці 15-70 років) [6, c. 12]. 

Для більш якісної оцінки впливу грошових переказів на вітчизняну економіку важливо 

враховувати структуру їх витрат, яка свідчить про схильність до придбання імпортних товарів і послуг. 

Найчастіше грошові перекази з-за кордону витрачають на щоденне споживання (харчування, придбання 

одягу, оплату комунальних послуг тощо), а вже далі – на лікування, придбання товарів тривалого 

використання, купівля чи будівництво будинку або квартири, добудова або реконструкція старого 

житла, повернення боргів і лише незначна частина – на інвестування у відкриття чи розширення 

власного бізнесу (7,7%) та розвиток сільськогосподарського виробництва (6,2%) [5, с. 36]. Тобто, за 

рахунок таких надходжень обсяг ВВП хоча й зростає на 3-4%, проте не здійснює стимулюючий вплив на 

національну економіку, а лише сприяє зменшенню рівня бідності в Україні.  

Питання трудової міграції на сучасному етапі залишається актуальним у частині вироблення 

державної міграційної політики, з огляду на складність і динамізм міграційних процесів. З метою 

ефективного управління міжнародною трудовою міграцією в Україні важливо враховувати різні групи 

чинників та комбінованість їх дії, що може зумовлювати некерованість і не прогнозованість таких 

потоків. Державна політика повинна бути спрямована на відтворення соціального капіталу, мінімізації 

негативних і посилення позитивних ефектів міжнародної трудової міграції, проведення виваженої 

демографічної політики, забезпечення розвитку соціальних інститутів та відповідного зростання 

соціальних інвестицій, спрямованих на розвиток людини та суспільства, підвищення добробуту 
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суспільства, побудову партнерських відносин у бізнесі, впровадження корпоративної етики. 
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ 

КРИЗИ 

 

Не викликає сумнівів пріоритетність врахування в державній політиці безпрецедентних процесів 

на Донбасі, що спричиняють катастрофічні економічні втрати. Проведення цілого комплексу назрілих 

економічних реформ наразі відкриває можливості для кардинального реагування, але водночас потребує 

дуже чіткого узгодження специфічних новацій, адресованих саме Донбасу, із загальними, що 

поширюватимуться на всю Україну, та з тими зобов‘язаннями, які взяла на себе наша держава в рамках 

асоціації з ЄС. 

Внаслідок бойових дій обсяг промислової продукції Донецької області (без урахування частини 

зони АТО) за січень — липень 2015 р. зменшився на 48,2% (за січень — червень цей показник становив 

49,9%, тобто піврічний обсяг виробництва скоротився в 2 рази). За липень 2015 р. спад уповільнився до 

36,0%, тоді як у червні він становив 46,6%, у травні — 45,9%,  

у квітні — 49,5% [1]. 

В Луганській області відбулося катастрофічне зниження обсягів промислового виробництва — за 

січень — червень 2015 р. зменшився на 86,0%.  

З початку конфлікту падіння виробництва відбулося у всіх основних галузях промисловості 

Донецької і Луганської областей, що спричинило зменшення експорту приблизно удвічі. Тільки у 2014 

р. обсяги промислової продукції зменшились у Донецькій області — на 31,5%, у Луганській — на 42,0%. 

Зокрема, у Донецькій області скорочення обсягів промислового виробництва склало: у виробництві, 

передачі й розподілі електроенергії — 18,3%; у металургійному виробництві і виробництві готових 

металевих виробів — 27,7%; у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки — 31,5%; у вугільній 

промисловості — 36,8%; у машинобудуванні — 41,1%; у виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції — 47,5%. Бюджетні втрати склали 20% економічного потенціалу, включно з орієнтовними 

доходами та валютними надходженнями. У 2014 р. зменшення надходжень від Донецької та Луганської 

областей становило 13,2 млрд. грн., а зменшення надходжень єдиного соціального внеску — 6,7 млрд. 

грн [2]. 

До стратегічних пріоритетів, що потребують підтримки для забезпечення конкурентних переваг 

Донбасу, слід віднести: розвиток регіональної інноваційної системи та відповідної інноваційної 

інфраструктури – мережі наукових, технологічних та індустріальних парків для поєднання зусиль і  

організації взаємовигідного співробітництва між навчальними закладами, науковими установами та 

підприємствами регіону з метою відновлення зруйнованих перспективних підприємств на новій 

технологічній основі з орієнтацією на випуск нових видів продукції; розвиток промислових кластерів 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625548:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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для виготовлення конкурентоспроможної на внутрішньому, європейському та міжнародних ринках 

кінцевої продукції високого ступеня переробки, формування високотехнологічних інноваційних 

кластерів, зокрема у сфері нанотехнологій, інформаційних технологій та систем штучного інтелекту, з 

метою створення на їх базі провідних галузей економіки регіону; стимулювання інтеграції галузей 

машинобудування з фундаментальною і прикладною наукою для створення прогресивної матеріально — 

технічної основи переоснащення інших галузей промисловості регіону сучасними наукомісткими 

технологіями, розвиток приладо— та машинобудування, зорієнтованих на складання готової продукції 

як засіб збереження і реформування профільних підприємств; впровадження на підприємствах сучасних 

ресурсо— і енергозберігаючих, маловідходних технологій, високоефективних очисних споруд, 

розширення застосування  «зелених» технологій з використанням нетрадиційних і відновлювальних 

джерел енергії для зниження техногенного навантаження на природне середовище, забезпечення 

екологічної безпеки життя населення. 

Проектом Закону України «Про спеціальний режим здійснення господарської та інвестиційної 

діяльності в окремих районах Донецької та Луганської областей» передбачено стимулювання державою 

бізнесу до розбудови інвестиційно— інноваційної інфраструктури регіону за допомогою  створення 

техніко— впроваджувальних (наукових і технологічних парків) та промислових інвестиційних зон 

(індустріальних парків). 

Ефективність технологічних, індустріальних і наукових парків підтверджується світовою 

практикою, а їх успішне функціювання на території Донбасу забезпечить розвиток: наукових 

досліджень і експериментальних розробок, виведення інноваційних продуктів на ринок, залучення 

інвестицій до наукомістких видів діяльності; пріоритетних галузей економіки (паливно—енергетичного 

комплексу, чорної металургії, машинобудування та ін.); енергоефективних технологій («зелена» 

енергетика) та альтернативної енергетики; ресурсного забезпечення хімічної промисловості за рахунок 

впровадження технології газифікації вугілля і його перетворення на рідке паливо, будівництва 

газогенераторних установок для забезпечення  технологічними газами підприємств. 

Організація функціонування індустріальних парків на території Донбасу вимагає реалізації 

державою відповідних організаційно — правових заходів.  Очікуваними ефектами від запровадження 

запропонованих заходів (на період до 2020 р.) є: зростання частки інноваційно активних підприємств у 

загальній кількості промислових підприємств Донецької та Луганської областей (з 14,6% і 

12,2%відповідно в 2014 р.) до порогового значення цього показника для європейських країн (25%); 

інтенсифікація процесу промислового освоєння інноваційної продукції завдяки зміцненню зв‘язків, 

налагодженню комунікацій  та організації взаємовигідного співробітництва між наукою, освітою і 

виробництвом, досягнення внаслідок цього перевищення ефекту від спільної діяльності підприємств і 

організацій над сумою ефектів їх автономного функціонування; підвищення частки продукції, 

виготовленої в інвестиційних зонах, у загальному обсязі інноваційної продукції промисловості регіону 

до 30%; нарощення експортного потенціалу регіону в 2 — 2,5 рази за рахунок зростання частки 

продукції високого ступеня переробки, виготовленої в інвестиційних зонах та призначеної для експорту 

на ринки країн ЄС, США, Канади та ін.; зростання кількості інноваційних проектів, реалізація яких 

дозволить істотно збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів, перевищити втрати від 

надання пільг (у середньому щорічно рівень державної підтримки складає близько 20 млн. грн. на один 

технологічний парк). 

Запровадження спеціальних режимів господарювання, унормоване Господарським кодексом 

України (розділ VIII), є внеском держави у контексті ідеології публічно - приватного партнерства, що 

стимулюватиме бізнес до інвестицій для забезпечення соціально - економічного розвитку Донбасу. 

Найбільш поширеними різновидами спеціальних режимів господарювання як у світовій 

практиці, так і в Україні, є спеціальні (вільні) економічні зони, концесії, спеціальні режими 

господарювання в окремих галузях економіки (наприклад, Закон України «Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»), 

території пріоритетного розвитку. 

Впровадження спеціального режиму господарювання дозволить: встановити особливий порядок 

організації та здійснення господарської та інвестиційної діяльності, що відрізняється від загального, з 

переважанням пільгового режиму господарювання для підприємців, які реалізують відповідні 

інвестиційні проекти; прискорити  залучення  інвестиційних  коштів  на  відновлення об‘єктів 

виробничої та соціальної інфраструктури; реалізувати заходи щодо збереження і створення робочих 

місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку зі скороченням штату, ліквідацією 

підприємств виробничої і соціальної сфери (режим території пріоритетного розвитку); модернізувати на 

інноваційній основі промислове виробництво. 

Державна політика виступає важливою складовою щодо забезпечення розвитку промисловості в 

цілому, тому пошук пріоритетних шляхів в системі державного регулювання в даній сфері економіки є 
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надзвичайно актуальним. Тобто державне замовлення забезпечує вирішення стратегічних завдань і 

найбільш гострих проблем розбудови країни. Реалізація вищезазначених заходів, реформ в Україні 

відкриває можливості для узгодження специфічних новацій, адресованих Донбасу, з тими, що 

поширюються на всю країну. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Сучасний курс України на євроінтеграцію та внутрішні соціально-економічні та політичні зміни 

зумовлює необхідність формування системи стимулювання інноваційної діяльності, зокрема в частині 

активізації інноваційного підприємництва. Мотивація до розвитку високотехнологічних виробництв і 

насичення ринку конкурентоспроможною інноваційною продукцією здатна забезпечити стабільні й 

високі темпи економічного зростання та створити передумови для покращення соціально-економічного 

розвитку і відповідно повноправного членства у Європейському Союзі. Однак непослідовність 

державної влади у проведенні науково-технічної та інноваційної політики, стимулюванні інноваційних 

процесів та підтримці високотехнологічних виробництв призвела до вкрай негативних структурних змін 

у вітчизняній економіці. Все це на фоні конфліктів на частині території України, загального зневірення в 

суспільстві, зубожіння значної частини населення спричинило зниження інноваційної активності та 

попиту на наукові дослідження і розробки, згортання значної частини інноваційних проектів та 

можливості розвитку інноваційного підприємництва. 

Сьогодні нормативно-правова база в Україні стосовно науково-технічної та інноваційної 

діяльності налічує близько 200 документів [1]. Але, аналізуючи зміст цих документів, можна сказати, що 

поширеною є практика невиконання владою та учасниками ринкової взаємодії їх положень, а також 

часта їх зміна нівелює силу цих нормативних документів. Свідченням цього є досвід прийняття 

положень про пільгове оподаткування наукової і інноваційної діяльності, а потім ухвалення мораторію 

щодо його використання. 

Незважаючи на встановлений законодавством механізм фінансової підтримки інноваційної 

діяльності в Україні, він нині практично не діє: повне безвідсоткове кредитування пріоритетних 

інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів не здійснюється; не передбачено на законодавчому 

рівні встановлення гарантій для комерційних банків, що здійснюють кредитування інноваційних 

проектів; не впроваджено майнове страхування інноваційних проектів у страховиків тощо. Розробка 

стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів розвитку наукової й інноваційної діяльності 

на певний період налічує таку їх кількість, фактична реалізація яких є нереальною й за потребами 

фінансового забезпечення значно перебільшує можливості держави. 

Загалом за період незалежності України обсяг витрат у структурі ВВП на наукову, науково-

технічну й інноваційну діяльність скоротився більше ніж в 10 разів, пріоритет у фінансуванні надавався 

промисловості, а пільги в зв‘язку з обмеженням фінансування носив переважно декларативний характер. 

Тобто структура економіки України характеризується перехідним характером і все ще залишається 

індустріально орієнтованою, на відміну від високорозвинених країн Європи і світу, де основу економіки 

складають інформаційні технології та послуги, розвиваються різні форми інноваційного 

підприємництва. 

У монографії В.В. Зянько [2] представлено достатньо глибоке дослідження сутності, механізмів і 

форм розвитку інноваційного підприємництва та обґрунтував класифікацію чинників позитивного та 

негативного впливу на розвиток інноваційного підприємництва. Підтримуючи його погляди можна 

зазначити, що розвиток інноваційного підприємництва визначається організаційно-економічними, 

фінансово-кредитними, політико-правовими, управлінськими і соціально-психологічними чинниками. 

Відповідно вагомою перешкодою у розвитку інноваційного підприємництва в Україні залишається 

http://donetskstat.gov.ua/pres/presreliz.php?dn=0815&number=3
http://www.lg.ukrstat.gov.ua/sinf/promis/promis062015.php.htm


220 

відсутність: сформованої системи приватної власності; забезпечення умов економічної конкуренції; 

реалізація фінансових важелів стимулювання (кредитування, пільгове фінансування, пільгове податкове 

навантаження та ін.) тощо. 

На нашу думку, зважаючи на кризовий стан економіки, зменшення сукупного попиту населення, 

відсутність реальних кроків до комплексних інноваційних змін сьогодні Україна має об‘єктивні підстави 

орієнтуватись на стимулювання інноваційного підприємництва, зокрема: перенесення центру тяжіння 

державного замовлення наукової та науково-дослідної діяльності на підприємницький сектор; 

розміщення державного замовлення на конкурсних засадах із широким залученням приватних 

інноваційних фірм; поєднання конкурсного фінансування проектів, програм, окремих досліджень з 

різними методами цільової бюджетної підтримки найбільш важливих державних науково-дослідних 

організацій та об‘єктів інфраструктури; виділення й періодичний перегляд на державному та 

регіональному рівнях вузького спектра пріоритетних напрямів наукового та інноваційного розвитку; 

концентрація фінансових, трудових і матеріальних ресурсів на реалізації пріоритетних напрямів; 

використання податкового стимулювання науки та інноваційного розвитку підприємств, стимулювання 

приватних інвестицій у наукову сферу 

Отже, в умовах обмежених матеріальних ресурсів, погіршення якісних та кількісних показників 

трудових ресурсів з метою стимулювання інноваційного підприємництва в Україні необхідною є 

система вибору пріоритетів наукової та інноваційної діяльності й послідовна реалізація відповідної 

стратегії. 
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ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

В современном мире, в условиях динамичности и неопределенности  внешней среды, для решени

я задач, стоящих перед государством,  требуется 

не только новые  технологии и умения, но и иной подход к управлению, человеческий капитал обретает 

лидирующую роль, являясь не только главной движущей силой экономического развития, но и 

важнейшим фактором конкурентоспособности. Именно поэтому накопление человеческого капитала, 

как самого ценного из всех видов капитала, является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития страны. 

На сегодняшний день важными стали вопросы, касающиеся  роста интеллектуального 

потенциала общества, аккумуляции высоких технологий, которые и развивают человеческий потенциал 

науки, образования, здравоохранения. Эта идея получила достаточное развитие в главных национальных 

проектах. Заинтересованность к человеческому капиталу обусловлена видимой эффективностью 

средств, вложенных в его формирование, например, в образование, профессиональную подготовку, 

квалификационное повышение. 

На современном этапе развития экономики встает закономерный вопрос о возможности России 

использовать имеющийся интеллектуальный и человеческий капитал в качестве прорывного фактора, 

способного придать и поддерживать ускоренное развитие экономики. В настоящее время 

интеллектуальное богатство России, оцениваемое некоторыми экспертами по стоимости только 

учтенных объектов интеллектуальной собственности (ИС), составляет более 11 трлн руб. [1. с.53-54] 

На практике, качество человеческого капитала российских работников часто не соответствует 

потребностям национальной экономики. Поэтому речь идет не о дефиците рабочей силы совсем, а о 

дефиците рабочей силы определенной, достаточно высокой для своей низшей квалификации.  

Человеческий капитал – это  мобильная  форма капитала. В сложившихся  условиях трудовая 

миграция высококвалифицированных работников является важным источником накопления ЧК, 

гарантирующий благосостояние и экономический рост в России. [2. с.94] 

Экономический мир нуждается  не просто в наемных работниках, а людях качественных, 

имеющих высшее образование и соответствующую квалификацию. Как иллюстрируют теоретические 

модели роста и микроэкономические данные одним из важнейших показателей определяющим доходы 

http://www.minjust.gov.ua/13958
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на душу населения является накопление человеческого капитала.   В свою очередь величина 

накопленного человеческого капитала выступает фактором производства, который определяет 

национальное богатство страны. 

Инвестирование — это важнейшая предпосылка производства человеческого капитала, но еще 

не само его производство, которое осуществляется в процессе деятельности, где владелец этого 

капитала выступает либо объектом, либо субъектом, либо результатом воздействия. Человеческий 

капитал создается как в общественном секторе экономики посредством рыночного механизма, так и в 

личном в том смысле, что затраты труда и усилий по саморазвитию и самосовершенствованию играют 

решающую роль в этом процессе. Но эти затраты неизбежно включаются затем в общественные затраты 

во всем воспроизводственном процессе, ибо накопленный запас знаний, умений и иных 

производительных качеств человека может быть реализован и может получить оценку только в 

обществе посредством активной деятельности их обладателя [3]. 

 Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока жизни его 

носителя (от продолжительности трудоспособного периода). Чем раньше делаются вложения в человека, 

тем быстрее они начинают давать отдачу. 

По данным Всемирного банка инвестиции в человеческий капитал дают отдачу в 5-6 раз больше, 

чем материальное производство, что только 15-16 % экономического роста обусловлено физическим 

капиталом, около 20 - природным капиталом, а 65 % - это в основном связано с человеческим и 

социальным капиталом. [4, с. 118]  

В Российской Федерации по данным ВОЗ, на сегодняшний день, наблюдается депопуляция 

населения – низкая рождаемость и низкая продолжительность жизни (в среднем, 68 лет). На основании 

прогноза РОССТАТ в период с 2011 по 2020 год население трудоспособного возраста может 

сократиться в РФ более чем на 20 млн. человек, то есть по 1 млн. человек ежегодно. 

Люди - это главный стратегический ресурс социально-экономического развития. Поэтому 

необходимо рассматривать человеческий капитал как важнейшую самостоятельную ценность, а не как 

вспомогательные средства для повышения прибыли, рентабельности. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ОРІЄНТОВАНОСТІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ПІДПРИЄМСТВА НА СПОЖИВАЧІВ 

 

За будь-яких часів забезпечення орієнтованості найманих працівників на споживачів товарів та 

послуг виступає одним із пріоритетних завдань функціонування та розвитку підприємств різних галузей 

економіки. Особливо актуальним дане питання постає у часи фінансової кризи, що охопила окремі 

країни світу. Україна – не є виключенням [1, с. 149]. 

На нашу думку, в управлінні найманими працівниками в галузі сільського господарства окреме 

місце відведене співпраці клієнта і працівника підприємства. Якщо не існує зворотнього зв‘язку між 

даними особами, можна вважати, що існування підприємства приречене на банкрутство. Однак керівник 

організації повинен постійно контролювати роботу найманих працівників стосовно безперервності 

зв‘язку ―споживач (клієнт) – працівник‖? При цьому постає питання, яким чином зробити споживача 

продукції, товарів чи послуг найголовнішою фігурою бізнесу та водночас підпорядкувати дії 

підприємства інтересам покупця? 

По-перше, необхідно усвідомлювати, що принципи взаємодії зі споживачами продукції повинні 

бути донесені до персоналу підприємства в самій доступній формі. Для цього необхідно керівнику 

підприємства навести перелік загальних принципів клієнтоорієнтованості, яких будуть дотримуватися 

усі наймані працівники в межах організації. Прикладом можуть слугувати: однакові вимоги до якості 
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надання послуг, дотримання термінів за процедурами взаємодії, мінімізація часу на одного клієнта, 

доступність, безпека обслуговування, оперативність реагування на скарги споживачів, захист 

персональних даних, повнота, актуальність та достовірність інформації, мобільність надання інформації 

завдяки користуванню різними ресурсами. 

По-друге, необхідно визначити критерії, за якими можна оцінювати роботу найманих 

працівників підприємства і дотримання ними усіх перерахованих вище принципів взаємодії зі 

споживачами. При цьому варто усвідомлювати, що оцінювати персонал можуть як менеджери, так і 

клієнти-споживачі.  

По-третє, актуальним буде вчасне оцінювання бізнес-процесів підприємства. Сутність даного 

оцінювання полягає у якісному обслуговуванні споживачів. Проте необхідно постійно оптимізувати такі 

процеси наступним чином: а) зменшити кількість паперів та погоджень, які потрібні для видачі або 

прийому товарів, послуг; б) скасувати автовідповідачі. Бажано, щоб по телефону відповідали фахівці 

організації, які б оперативно видавали потрібну інформацію. Споживачі нервуються, коли їм доводиться 

прослуховувати десять пунктів, щоб вибрати той, що потрібний їм. Альтернативою також є зменшення 

кількості пунктів меню автовідповідача до чотирьох; в) ввести режим ―одного вікна‖: щоб споживачі 

отримували в одному місці максимум інформації. Для цього потрібно проводити для найманих 

працівників, які безпосередньо працюють з клієнтами, навчання, щоб вони могли відповідати на різні 

запитання споживачів; г) ввести таку посаду, як директор з кліентингу. Такий фахівець повинен 

спрямовувати всі зусилля на те, щоб підвищити лояльність споживачів продукції, товарів та послуг до 

підприємства. Такий фахівець повинен аналізувати бізнес-процеси, навчати інших працівників 

організації, лобіювати необхідні нововведення. 

По-четверте, обов‘язково необхідно сформувати єдину систему якості обслуговування. 

Враховуючи вище зазначені положення, варто також усвідомлювати, що ідеї 

клієнтоорієнтованості будуть краще працювати у поєднанні з матеріальною мотивацією. 

По-п‘яте, необхідно зафіксувати зазначені норми документально. В ідеалі на підприємстві 

повинні бути розроблені точні інструкції для персоналу з таких питань, як стандарти обслуговування 

споживачів, конкретні правила взаємодії з клієнтами на кожному рівні, норми телефонного спілкування, 

правила поведінки найманих працівників на робочих місцях [2].  

По-шосте, при навчанні персоналу підприємства обов‘язково повинна бути присутня 

креативність, тому що саме в креативній формі подана інформація легше засвоюється. Більш 

того,найманим працівникам стає цікаво з такою інформацією працювати. Так, можна зробити підбірку 

художніх фільмів і вибрати з них моменти, де висвітлені приклади спілкування представників 

організації зі споживачами.  

По-сьоме, доцільним буде запропонуйте працівникам підприємства оцінювати один одного. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що клієнтоорієнтованість підприємства у 

будь-якій галузі економіки вимагає від найманих працівників організації дуже великих емоційних 

навантажень. Тому управлінцям необхідно створить на підприємстві профілактику емоційного 

вигорання. Ця проблема вирішується частково за допомогою навчання. Варто акцентувати увагу й на 

тому, що найбільш важливою складовою даного алгоритму клієнтоорієнтованості є постійне 

контролювання персоналу підприємства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД  НА ПРИМЕРЕ Г. КРЕМЕНЧУГ 

Одним из важнейших факторов стремительного экономического развития в рыночных условиях 

являются инвестиции. Качественное развитие современной социально-культурной сферы также 

невозможно без привлечения адекватных инвестиционных ресурсов. В условиях реализации стратегии 
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государства по укреплению основ местного самоуправления и развития интеграционных процессов 

вопросы формирования инвестиционных ресурсов на развитие местных территориальных громад 

являются чрезвычайно актуальными. 

Современный Кременчуг - промышленный город Центральной Украины, в котором накоплено 

более 64% промышленного и экономического потенциала Полтавской области, которое весомо 

наполняет бюджет, выполняя функцию донора. Уровень инвестиционной привлекательности города 

Кременчуга поддерживается его ресурсной обеспеченностью, наличием необходимой инфраструктуры 

для развития бизнес - среды, высоким уровнем социально-экономического развития и умеренным 

уровнем диверсификации по видам экономической деятельности.  

Капитальные инвестиции являются главной составляющей экономического развития каких - 

либо территорий, поэтому вопросы, связанные с финансированием, за счѐт как внутренних, так и 

внешних источников остаются актуальными. Динамика капитальных инвестиций в г. Кременчуг 

представлена в табл. 1. [1]. 

Таблица 1 Капитальные  инвестиции по источникам финансирования, тыс. грн. 

Показатели 2012 2013 2014 
Темп роста 

2014/2012 

1. За счѐт средств бюджетов: 

- государственный бюджет 

- местный бюджет 

93662,9 

8278,9 

85384 

168275,8 

2268,4 

166007,4 

172171 

4153 

168018 

1,84 

0,50 

1,97 

2. За счѐт собственных средств предприятий 765330 707780,4 820317,8 0,75 

3. За сет привлечѐнных средств 

- кредиты 
202794,5 88236,304 54328,2 0,27 

4. За счѐт средств целевых фондов 

- целевой фонд развития инженерно – 

транспортной и социальной инфраструктуры 

города 

4925,6 1319,5 843 0,17 

Общая сумма внутренних источников 1066713 965612 1047660 0,98 

Общая сумма внутренних источников имеет нисходящую динамику: темп роста составил 0,98. 

Значительный спад был вызван сокращением всех составляющих, в том числе средств государственного 

бюджета, целевого фонда города, и наиболее значительного источника внутреннего инвестирования - 

собственных средств предприятий. 

Финансирование капитальных инвестиций за счѐт бюджетных средств увеличилось в 

абсолютном и относительном выражении за счет ресурсов местного бюджета, что связано с тенденцией 

к децентрализации власти. Структура капитальных инвестиций в г. Кременчуге в 2012 и 2014 гг. 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура капитальных инвестиций в г. Кременчуг [2] 

Кременчуг имеет значительный потенциал к социально - экономическому развитию. Одним из 

таких потенциально значимых проектов является создание индустриального парка, что может стать 

важным шагом в развитии экономики Кременчуга и комфортной работе как отечественных и 

зарубежных инвесторов.  

Проведѐнный экономический анализ определил приоритетные отрасли экономической 

деятельности для развития на территории индустриального парка «Центральный», среди которых: 
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машиностроение, логистика, IT-технологии и электроника, малый и средний бизнес, альтернативная 

энергетика и машиностроение. 

С целью государственной поддержки создания и функционирования индустриальных парков 

управляющим компаниям и инициаторам создания - физическим лицам за счѐт средств, 

предусмотренных Законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, 

предоставляются беспроцентные кредиты (займы), целевое финансирование на безвозвратной основе 

для обустройства индустриальных парков [3]. 

Расходы на обустройство индустриального парка предусмотрены за счѐт софинансирования 

бюджетами Кременчугского городского совета, бюджета Полтавской области и Государственного 

бюджета Украины (табл.3) 

[2]. 

Таблица 3 Структура источников финансирования индустриального парка «Центральный» 

Этап 

Стоимость 

проекти-

рования, 

тыс. грн. 

Стоимость 

строи-

тельства, 

тыс. грн. 

Общая 

стоимость, 

тыс. грн. 

Источники финансирования 

Государственн

ый бюджет, 

тыс. грн. 

Бюджет 

города, 

тыс. грн. 

Прочие 

источники, 

тыс. грн. 

1 500 22770 23270 5800 1860 15610 

2 230 450 680 170 50 460 

3 200 550 750 190 60 500 

4 - - - - - - 

5 150 750 900 230 70 600 

Всего 1080 24520 25600 6390 2040 17170 

В структуре общих расходов связанных со строительством парка за счѐт средств 

государственного бюджета планируется финансирование проекта в размере 24,9%, доля городского 

бюджета составляет лишь 7,9%. Поскольку для бюджета города относительно низкий уровень участия, 

соответственно,  и риск небольшой [3]. 

Реализация данного проекта будет иметь не только материальный, но и социальный эффект: 

планируется создать более 4000 рабочих мест, что приведѐт к увеличению уровня жизни населения 

города, укреплению  их благосостояния. 

Повышение уровня деловой активности, поддержка развития малого и среднего бизнеса города, 

повышение имиджа города Кременчуга Полтавской области и Украины, привлечение инвестиций, 

поддержки предпринимательства и социальных программ, привлечение новейших технологий 

производства товаров и услуг – все это является неотъемлемым позитивным социально – 

экономическим эффектом развития инвестиционной деятельности в г. Кременчуг. 
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IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION ENTERPRISES 

 

In the economic literature, effectiveness of innovative activity is defined as the ratio of the results of this 

activity to the cost of its implementation. At the same time, in my opinion, it is necessary to proceed from the 

fact that any innovation is the final result of the innovation process, which is a set of steps. These steps carry out 

certain structural divisions of the enterprise. They have limited resources to conduct innovative activities aimed 

at a specific result. 
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For industrial enterprises it is necessary and sufficient, in my point of view, to consider the folllowing 

stage of the innovation process: research and development, introduction of innovation, implementation, 

evaluation. In this regard, the task is to consider the factors that affect each stage of the innovation process and 

propose a set of measures to improve the effectiveness of these steps. Due to sufficient skills and organization of 

the research staff, the company achieves the speedy development and introduction of innovations.  

Factors that increase the efficiency of utilization of production capacities are: interchangeability of 

equipment, loading equipment and the rational use of production facilities, range and quality of the production, 

composition and qualification of employees, standards of performance and complexity, time, and quality of the 

repair balance capacity, technical and organizational level production, specialization and co-production, 

production organization and management, and others. 

Attracting of highly skilled professionals sometimes allows third parties to avoid the intractable issues 

that arise in the process of innovation. The result of this approach may be the emergence of innovative projects 

that are necessary to ensure the competitiveness of industrial enterprise in the market. Improving of the 

efficiency of this stage is determined by the degree of combination of common interests of the industrial 

enterprise and third-party organization. Proper funds turned to research and development of innovative projects, 

as a rule, are insufficient, and to get the investment is not always possible due to the high requirements of 

investors to investment projects. These requirements are reduced, mainly to early payback of the innovative 

project, its high efficiency, as well as the fundamental changes of the technical characteristics of the goods 

produced. 

It should be emphasized that the greatest difficulty is the evaluation of radical innovation projects. That 

is because it is difficult to take into account the influence of all the factors on a fundamentally new invention. 

On the increasing of the efficiency of innovative activity on the stage of implementation of the invention will 

influence following factors: 

 Shortening of the introduction of inventions; 

 Efficient use of resources; 

 Use of tools to reduce costs; 

 Increasing of the effectiveness of implementation; 

 Improvement of the organization and motivation of employees; 

 Improvement of the technical equipment; 

 Introduction of inventions that meet the requirements of economic efficiency. 

The problem of reducing of introduction of inventions terms make the management industry constantly look for 

methods and ways how to resolve it. To reduce the time of implementation of inventions is possible, using a 

series of innovation measures: attraction of additional workers, reducing downtime, using the experience of 

other companies and increasing intensification of production. Must be noted that, while attracting additional 

workers for the implementation of the developed invention, appears a problem of management and organization 

of their work. 

Finding a market for innovation is critical to the effectiveness of the implementation phase and 

operation of the enterprise as a whole. Thus, there are suggested the ways to improve the efficiency of 

innovative activity of the enterprise on the basis of the stages of the innovation process. However, we should 

remember that improving of the efficiency of one of the stages of the innovation process does not always lead to 

an increasing of the efficiency of innovative activity of the enterprise on the whole. For example, companies 

that have large resources on the stages of development and innovation, but experience great difficulties with 

sales of innovative products, nullify the effectiveness of the entire innovation. Accordingly, the efficiency of 

innovative activity of industrial enterprises should be balanced and systematized. 

Discussed ways of increasing of the effectiveness of innovation are, in my view, dominant. They need to be 

reconciled with the development strategy of the enterprise and contribute to achieving the goals. 
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НАКОПЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Человеческий капитал традиционно понимается как совокупность качеств человека, его 

способностей к труду, которые определяют его производительность и могут стать источником дохода 

для самого человека, организации и общества в целом. 

Человеческий капитал является самостоятельным экономическим ресурсом-фундаментом роста 

ВВП в сочетании с НТП в современных условиях. Он отличается от природных ресурсов, классического 

труда и обычного капитала тем, что необходимо постоянно повышать инвестиции в человеческий 

капитал. Существует значительного временное запаздывание в отдаче от этих инвестиционных 

вложений [1]. 

Конкурентоспособность человеческого капитала на уровне национальной экономики определяют 

количественными и качественными характеристиками. К таким характеристикам относят совокупный 

уровень образования населения страны, характеристики здоровья нации, демографические показатели, 

развитие науки и культуры той или иной страны. 

Сфера образования является одной из ключевых в формировании человеческого капитала. 

Положительная динамика или, наоборот, возникновение серьезных препятствий на пути развития 

человеческого капитала зависят от степени становления сферы образования, эффективности ее 

функционирования, популярности и доступности для населения страны. 

Достаточно высокий уровень развития системы образования в Беларуси отражают такие 

показатели, как уровень грамотности взрослого населения, который достиг 99,6%, уровень грамотности 

молодежи в возрасте от 15 до 24 лет – 99,8%, коэффициент числа поступивших в начальные и средние 

учебные заведения – 89%, общий показатель обучающихся в начальных, средних и высших учебных 

заведениях – 88,7%. 

В последнее время в нашей стране мало внимания уделяется профессионально-техническому 

образованию. Практически перестали строиться новые училища, а старые зачастую закрываются. В 

дальнейшем это может привести к дефициту высококвалифицированных рабочих кадров. В период с 

2012 по 2015 год было закрыто 13 профессионально-технических учреждений [2]. 

Одним из ключевых индикаторов состояния человеческого капитала в сфере образования 

является доля расходов на образование в ВВП. Текущие расходы консолидированного бюджета на 

образование на 2015 год поддерживаются на уровне 4,5% ВВП. В настоящее время наиболее развитые 

страны тратят до 14% ВВП на нужды образования [2]. 

Человеческий капитал воплощен в человеке и в отрыве от него функционировать не может, 

поэтому состояние здоровья и физиологические возможности людей являются основой этого вида 

капитала. По данным всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья на 49-53% 

определяется образом жизни человека и его личностным выбором в пользу благоприятных или 

неблагоприятных для него альтернатив; на 18-22% - генетическими и биологическими факторами; на 17-

20% - экологической средой; на 8-10% - качеством медицинской помощи и эффективностью 

профилактических мер. 

На начало 2015 года хорошее состояние здоровья населения, к общей численности населения в 

возрасте 16 лет и старше, составило 9,9%, в то время, когда плохое и удовлетворительное состояние 

здоровья - 27% и 63,1% соответственно. Количество людей с зоблеваниями значительно превышает 

количество людей с хорошим состоянием здоровья, что напрямую отражается на трудоспособности 

населения [3]. 

В Беларуси с каждым годом увеличивается количество загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, что в конце 2014 года в расчете на одного жителя составляло 49 кг, однако в 

тоже время пропорционально увеличился улов и обезвреживание загрязняющих веществ [2]. 

Для повышения накопления и эффективного использования человеческого капитала в сфере 

образования необходимо увеличить количество среднеспециальных и профессионально-технических 

учреждений, повысить престижность и оплачиваемость труда, а также создать наиболее комфортные 

условия для научных работников, высококвалифицированных специалистов, людей творческих 

профессий и особенно молодежи и ряд других мер. 

Способами повышения эффективности использования человеческого капитала в сфере 

здравоохранения являются улучшение состояния здоровья населения путем повышения доступности 
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широким слоям населения медицинской помощи и улучшения качества оказываемых медицинских 

услуг, а также снижения за счет сокращения заболеваемости и смертности прямых и косвенных потерь 

общества. 

Необходима разработка комплексной системы государственных, общественных, социально-

экономических и медицинских мероприятий, осуществляемых органами государственного и местного 

самоуправления, позволяющих наиболее полно и демонстративно сочетать потребности населения в 

медицинской помощи, лекарственном обеспечении и санитарно-противоэпидемиологическом 

обслуживании с экономическими возможностями их удовлетворения. 

Существует множество проблем, котрые мешают эффективной реализации человеческого 

капитала. Однако у нашей страны имеется возможность изменить в лучшую сторону данную ситуацию. 

Для этого необходимо активное государственное регулирование. Исполнение государством 

предложенных мер должно положительно сказаться на эффективности реализации человеческого 

капитала [1]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток економіки України в цілому і промислових підприємств зокрема останніми роками 

відрізняється частою та різкою зміною тенденцій, відсутністю систематичності, переважанням кризових 

явищ над сталим розвитком. Ситуація може бути охарактеризована як наявність «системних 

дисбалансів», коли характеристики одних елементів економічної системи не відповідають потребам 

інших її елементів, причому окремі елементи не можуть усунути ці дисбаланси. Серед основних 

макроекономічних дисбалансів слід відзначити невідповідність потреб підприємств у робочій силі 

можливостям ринку праці, невідповідність можливостей підприємств потребам ринку в якісній і 

недорогій продукції, невідповідність пропозиції на рику капіталу потребам підприємств в інвестиційних 

коштах для інноваційного розвитку та ін. Підприємства не тільки змушені працювати в умовах 

системних дисбалансів в економіці, але й самі спричиняють дисбаланси у своєму внутрішньому 

середовищі: неоптимальну структуру персоналу, невідповідність продукції ринковим потребам, 

нерівномірний розвиток окремих підрозділів і бізнес-процесів. Усе це свідчить про актуальність 

наукових досліджень, присвячених управлінню збалансованим розвитком промислових підприємств. 

Одним із практичних підходів до збалансованого розвитку підприємств є використання 

збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard), яка також називається збалансованою 

системою показників ефективності організації (далі – ЗСП); була розроблена р. Капланом і Д. Нортоном 

[1]. Ця система заснована на виявленні причинно-наслідкових зв‘язків між стратегічними цілями 

підприємства, відповідними параметрами діяльності та чинниками, що дозволяють отримати плановані 

результати. Вона містить чотири складові: фінансову (включає традиційні фінансові показники); 

клієнтську (характеризує зовнішнє оточення в контексті його відносин із клієнтами); внутрішні бізнес-

процеси (інноваційний процес, розробка продукту, підготовка виробництва, постачання основних 

ресурсів, виробництво, збут, післяпродажне обслуговування тощо); навчання і зростання (розвиток 

персоналу, організаційний розвиток, інформаційний розвиток тощо). Цілі та завдання кожної зі 

складових відображаються як фінансовими, так і нефінансовими показниками. Необхідність появи 

збалансованої системи показників пояснюється тим, що традиційні підходи до вимірювання 

ефективності діяльності підприємства орієнтуються тільки на фінансові показники, засновані на 

показниках бухгалтерського обліку, не задовольняють сучасні вимоги і не дають комплексної картини 

функціонування і розвитку підприємства, а також унеможливлюють прогнозування його розвитку. По 

суті, це механізм доведення до співробітників цілей компанії і стратегії розвитку, а також інструмент 

контролю за досягненням цілей із використанням так званих ключових показників ефективності (англ. 

Key Performance Indicators, далі – KPI). Ці показники дозволяють виміряти досяжність цілей, оцінити 

ефективність бізнес-процесів, а також роботу кожного конкретного співробітника [2]. Д. Парментер 

сформулював чотири базових принципи розробки ключових показників ефективності: партнерство 
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співробітників компанії, профспілок, основних постачальників і споживачів; перенесення зусиль на 

головний напрям; інтеграція процесів оцінки показників, звітності та підвищення продуктивності; 

узгодження виробничих показників із стратегією [3]. Таким чином, ЗСП є інструментом не лише 

стратегічного управління, але і тактичного. При використанні цього підходу основне питання полягає у 

проектуванні (відборі) збалансованих систем показників для конкретного підприємства і системи 

управління ним, що в результаті спрямовано на наскрізну оптимізацію бізнес-процесів, колективне 

досягнення цілей підприємства в розрізі різних організаційних рівнів й інтенсифікацію інформаційного 

обміну та взаємодії в рамках реалізації стратегії підприємства. На практиці при реалізації ЗСП активно 

застосовуються різні програмні продукти, які дозволяють забезпечувати окремим користувачам доступ 

до інформації згідно з їх роллю, поширювати інформацію і розуміння стратегії та цілей підприємства на 

різних організаційних рівнях, а також швидко орієнтуватися в різних показниках й елементах моделі. 

Згідно з р. Капланом і Д. Нортоном [1] будь-яка ЗСП має включати шість обов‘язкових 

елементів: 

1. Перспективи – вони можуть також трактуватися як «точки зору» або компоненти для 

декомпозиції стратегії підприємства з метою її реалізації. Як правило, використовуються чотири основні 

перспективи, що відповідають чотирьом блокам показників: фінанси (отримання і збільшення прибутку 

– як підприємство бачать його акціонери і власники); клієнти (поліпшення іміджу підприємства в очах 

клієнта); процеси (яким чином внутрішні процеси підприємства виділяють його серед конкурентів); 

персонал (його розвиток і навчання); інновації (поліпшення цінності для клієнтів і ефективності 

діяльності за допомогою інновацій). 

2. Стратегічні цілі – напрями реалізації стратегії. 

3. Показники – спосіб вимірювання прогресу в досягненні стратегічної мети. 

4. Цільові значення – кількісні характеристики цільових рівнів показників. 

5. Причинно-наслідкові зв‘язки – спосіб зв‘язати воєдино ланцюжок стратегічних цілей 

підприємства так, щоб досягнення однієї мети дозволяло одержати прогрес у досягненні іншої. 

6. Стратегічні ініціативи – заходи або проекти, які сприяють досягненню поставлених 

стратегічних цілей підприємства. 

Багато робіт присвячено різним практичним аспектам упровадження ЗСП у практику управління 

підприємствами, у тому числі з урахуванням специфіки організаційних форм, країн, сфер діяльності, 

продукції тощо [4; 5; 6]. Деякі автори безпосередньо ототожнюють поняття збалансованого управління 

розвитком підприємства і ЗСП. Так, у джерелі [7] пропонується здійснювати збалансоване управління 

підприємством на основі ЗСП. Аналогічний підхід зустрічається в роботі вітчизняного академіка А. 

Пєшко [8], де автор пропонує управляти збалансованим розвитком на основі інструментів стратегічного 

управління, основним з яких він вважає саме ЗСП.  

Незважаючи на те що ЗСП є досить комплексним способом оцінки функціонування і розвитку 

підприємств (передусім, за рахунок оцінки великої кількості сфер і виходу за рамки лише фінансових 

показників), цей підхід не можна вважати достатнім для організації управління збалансованим 

розвитком підприємств. По-перше, ЗСП повною мірою може задовольнити лише потреби одного з 

перших етапів функціонування системи управління – оцінку. По-друге (і це головне), слово 

«збалансована», яке згадується в назві збалансованої системи показників, вказує на збалансованість 

самої системи показників, а не на те, що вона спрямована на підвищення збалансованості розвитку 

підприємства як економічної системи. Отже, ЗСП не є достатнім інструментом для управління 

збалансованим розвитком підприємств, але при цьому самі показники ЗСП можуть цілком ефективно 

використовуватися і при оцінці збалансованості функціонування та розвитку підприємств як одного з 

елементів загальної системи управління. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити головний загальний висновок про необхідність подальшої 

розробки науково-методичного інструментарію управління збалансованим розвитком промислових 

підприємств з огляду на те, що існуючі підходи неповною мірою задовольняють потреби вітчизняних 

промислових підприємств. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

С самого рождения человек попадает в социум. Первым маленьким обществом для ребѐнка 

является его семья, она играет коренную роль в воспитании человека, в процессе становления его как 

личности. В семье происходит формирование характера человека, его мировоззрения и правил 

поведения, раскрываются индивидуальные качества личности. Дети нуждаются в родительской любви и 

заботе. В первые годы жизни ребѐнка любовь родителей помогает ему чувствовать себя в безопасности. 

Психика ребѐнка формируется правильно, если он уверен, что любим. Любовь каждого ребенка к своим 

родителям безгранична. Дети, живущие в любви и заботе, вырастают добрые и жизнерадостные: они 

любят мир и относятся с добротой к другим людям. По мере взросления ребенка родительская любовь 

становится для него поддержкой:  эмоциональной и психологической. 

В семье отец и мать выполняют воспитательную функцию. Понимание, уважение и поддержка 

определяют уровень взаимоотношений в семье. Взаимоотношения в семье зависят от манеры общения, 

от социального и экономического положения семьи. Условия, в которых растѐт ребѐнок, влияют на его 

развитие, на его адекватное и неадекватное поведение. От взаимоотношений родителей с ребѐнком 

зависит его будущая жизнь в обществе. Чем культурнее семья и чем больше времени родители уделяют 

нравственному воспитанию ребѐнка, тем лучше результат. Если судить по тому, в какой семье ребѐнок 

воспитан, будет ясно, каким он вырастет и кем станет в будущем. Отец всегда был опорой для всей 

семьи. Раньше он подавал трудовой пример своим детям, в частности, сыновьям, когда, например, 

забивал гвоздь, рубил дрова или ходил в лес на охоту. Сейчас, с развитием технологий, таких примеров 

стало намного меньше, так как большинство семей живѐт в квартирах и не нуждается в дровах. Проводя 

время со своими детьми, отец может передавать им свои черты характера: силу воли, надѐжность, 

предприимчивость. Сыновья перенимают от отцов походку и жесты. В будущем к своей жене они будут 

относиться так же, как и отец относится к их матери. Конечно, влияние отца на детей снижается, но 

решения серьѐзных семейных вопросов всегда останутся за ним, исключая те семьи, которые живут по 

матриархату. Роль матери для ребѐнка также немаловажна. Рождаясь, первую любовь и заботу малыш 

получает от матери. Между ними образуется особая взаимосвязь. В дальнейшем своей сердечностью и 

теплотой она учит своѐ чадо душевному отношению к другим людям, учит преодолевать трудности, 

неудачи и потери. Именно благодаря маме ребѐнок учится доверять окружающим людям, и только она 

способна понять и прочувствовать то, что происходит в душе еѐ ребѐнка. Хорошие родители всегда 

интересуются тем, что происходит в жизни их ребѐнка, следят за его душевным состоянием. 

Доверительное общение и сопереживание со стороны родителей служит поддержкой ребѐнку. 

Некоторые родители не дарят любовь своему чаду, не поддерживают его в трудных ситуациях. В таких 

семьях, как дети, так и родители чувствуют ненависть и вражду. Впоследствии у детей наблюдается 

низкая самооценка, неадекватное представление о значении собственной личности, что может 

отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе. Развод является кризисным событием, как для родителей, 

так и для ребѐнка, и влияет на формирование личности ребѐнка. Ребенок не должен видеть конфликты 

родителей, это повлияет на его благополучие. Часто после конфликта каждый из родителей пытается 

перетянуть ребѐнка на свою сторону, настраивая его, друг против друга. В таких ситуациях ребѐнок 

пытается защитить каждого из родителей и примерить их, чтобы сохранить семью. Родители обязаны 

объяснить ему, что разлюбили друг друга или не сошлись характерами, но ребѐнок должен знать, что 

по-прежнему любим ими. Также он должен знать, что в любое время может видеться с ушедшим из 

семьи родителем. Так ребѐнку легче перенести развод родителей, он будет ощущать себя более 

спокойно. В условиях детского дома трудно дать ребѐнку настоящее семейное воспитание, это является 

сложным процессом. Обездоленные дети по-своему воспринимают окружающий мир, общество, они 

создают свои образы социальных ролей, часто неверные. В таких ситуациях детям нужна специальная 

помощь педагога, который объяснит им значение социальных ролей. У детей, живущих без родителей, 
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тормозится интеллектуальное развитие. У каждого из них своя ситуация, своя жизненная проблема. 

Некоторые даже никогда не видели своих родителей, и не имеют представления о том, что такое 

настоящая семья. Дети, попавшие в детский дом из семей, или дети, родители которых умерли, 

стремятся вновь попасть в семью, так как они помнят те тѐплые душевные чувства, когда рядом были 

близкие и родные люди. Но ни один детский дом, ни воспитатели и специалисты не заменят ребѐнку 

настоящих родителей. В семье дети учатся полезным навыкам и умениям. Именно родители передают 

опыт создания семьи, воспитания детей, уважительного отношения к старшим. Семья помогает ребѐнку 

воспитать чувство собственного достоинства. Именно в ней создаются наибольшие условия для 

развития ребѐнка, формируется и воспитывается личность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «1С: ПРЕПДПРИЯТИЕ» В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО«СИНТЕЗ-КАУЧУК» 

В настоящее время пополняются ряды ЭВМ более новыми и усовершенствованными машинами, 

чем облегчается ручной труд работников крупного предприятия. Создаются всевозможные системы, 

которые позволяют облегчить задачу накопления, переработки и хранения информации. Одной из таких 

систем является система «1С: Предприятие», которой пользуется предприятие ОАО «Синтез-Каучук». 

Основными пользователями системы являются (рис. 1): менеджеры ОАО «Синтез-Каучук», 

работники бухгалтерии ОАО «Синтез-Каучук», уполномоченные представители ОАО «Синтез-Каучук в 

товарно-сырьевом цехе №1 (ТСЦ) представители центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) и отдела 

технического контроля (ОТК) а также разработчики системы.  

 
Рисунок 1 – Пользователи системы 

При проведении исследования была построена модель документооборота, в качестве модели 

построены диаграммы в среде BPWin (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма  
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На данном рисунке приведена контекстная диаграмма, которая показывает документы, 

использованные в системе, а также пользователей данной системы. Такими документами являются: 

приходный ордер, акт о приемке материалов, ЛЗК, паспорт качества, накладная на отпуск материалов на 

сторону, заключение о допуске сырья в производство, акт инвентаризации, всевозможные отчеты и 

журналы, характеризующие производственное сырье (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Диаграмма уровня реквизитов 

 Данная диаграмма описывает оформление стоимостной части ПО ТМФ. В данной диаграмме 

учитывается запись цены без НДС, запись суммы без НДС, запись суммы НДС, запись суммы всего с 

учетом НДС. На вход подаются все данные договоров, сопроводительных и платежных документов.  

 Полученная система не требует специальных дорогостоящих программных и аппаратных 

средств. Она может функционировать на любом ПК. Программа дает возможность работы с ней любому 

пользователю. Она очень легка в усвоении  и облегчает ручную работу. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 

 

Научно-инновационная деятельность и, особенно, развитие  инновационного бизнеса выполняют 

значительную роль в преодолении экономических трудностей и реформировании экономики в Беларуси. 

Сегодня  непременным условием обеспечения высокой конкурентоспособности товаров на рынке 

является использование научно-технических инноваций. В этом нас наглядно убеждает опыт как 

развитых, так и новых индустриальных стран, которые преодолевая связанные с перестройкой 

экономики кризисы, добились значительных экономических успехов на инновационном пути развития. 

В этих условиях роль малых инновационных предприятий становится очень важной. 

Одним из основных индикаторов инновационного развития страны является доля малых и 

средних предприятий (МСП), осуществляющих внутренние инновации, в общем объеме малых 

предприятий. Данный показатель принимает значение в 2013 г. 4,45 %, что свидетельствует о 
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достаточно низкой инновативности малых организаций. В 2014 г. данный показатель снизился на 21,1 

%. 

Доля малых и средних предприятий, участвующих в совместных инновационных проектах, в 

общем числе обследованных организаций также является ярким показателем уровня инновационного 

развития, в 2014 г. этот показатель составил лишь 0,4 % [4, с.134]. Как форма целевого управления 

инновационной деятельностью совместный инновационный проект представляет собой сложную 

систему взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей на приоритетных направлениях развития науки и 

техники. 

Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в общем числе малых и 

средних предприятий значительно превышает долю  предприятий, внедряющих маркетинговые или 

организационные инновации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1– Доля МСП, осуществляющих продуктовые или процессные и маркетинговые или 

организационные инновации, в общем числе МСП  

Источник: собственная разработка на основе: [2, с.115; 3, с.117; 4, с.134]. 

В основе продуктовых инноваций лежит рыночная ориентация, и диктуются они, главным 

образом, потребителем, в то время как процессные инновации определяются в основном внутренними 

факторами и диктуются, главным образом, соображениями эффективности. То есть продуктовые 

инновации требуют, чтобы организации ассимилировали модели потребностей покупателей 

(пользователей), соответствующий дизайн. Продуктовые инновации включают:  применение новых 

материалов; новых полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов. 

Процессные инновации требуют, чтобы организации применяли новую технологию для 

улучшения эффективности производства и коммерциализации продукта. Процессные инновации 

означают новые методы организации производства (новые технологии). Процессные инновации могут 

быть связаны с созданием новых организационных структур в составе предприятия (фирмы). 

Производственные инновации могут быть как продуктовыми, так и процессными, в то время как 

управленческие инновации являются преимущественно процессными [1]. 

Маркетинговые инновации - направлены на более полное удовлетворение потребностей 

потребителей, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей продукции и услуг с 

целью повышения объемов продаж.  

Организационные инновации представляют собой новые методы в ведении бизнеса, в организации 

рабочих мест или организации внешних связей. 

Таким образом, данные рисунка 1 свидетельствуют о гораздо большей активности в области 

продуктовых и процессных инноваций, что вполне объясняется неоконченным переходом к рыночным 

отношениям, которые строятся и развиваются не только за счет изменения продукта, но и за счет 

адаптации самой организации к рынку. Также одной из причин такого расклада можно считать низкий 

уровень организационных изменений, даже боязнь этого явления, особенно под влиянием внешних 

факторов. 

Для более полной и наглядной оценки уровня развития инновационной активности малого бизнеса 

Республики Беларусь проведем сравнение (см. рисунки 2 и 3) со странами ближнего и дальнего 

зарубежья по индикаторам, которые рассмотрены выше. 
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Рисунок 2– Доля малых и средних предприятий, осуществляющих инновации, в общем объеме 

предприятий в 2014 г. 

Источник: собственная разработка на основе: [4, с.134-135]. 

Из рисунка 2 видно, что Беларусь имеет самые низкие показатели среди приведенных стран. 

Наибольший удельный вес малых и средних предприятий, осуществляющих внутренние инновации, в 

общем количестве предприятий данной категории принадлежит немецкому малому бизнесу (45,2%). По 

данному показателю все страны имеет значение выше 11%, в то время как в Беларуси 3,51%, что в три 

раза ниже. 

Уровень значений доли малых и средних предприятий, участвующих в совместных инновациях, 

во всех случаях ниже уровня предыдущего показателя. В данном случае повторяется та же картина: доля 

малых и средних предприятий, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем числе 

обследованных организаций опять же в разы ниже уровня других стран. Невысокие значения имеют 

Болгария (3,3%), Латвия (4,2%), Польша (4,2%) и Италия (4,4). 

В целом исходя из данных рисунка 2 можно отметить, что в странах Западной Европы 

инновационные процессы ведутся активнее, чем на востоке. 

Также такой значительный разрыв в показателях можно объяснить различием понятия «малое 

предприятие», в различных странах критерии отнесения предприятия к малому отличаются (и по 

количеству работников, и по размеру уставного капитала, и по объему выручки и прибыли). Известно, 

что в некоторых европейских странах около 95% субъектов хозяйствования относятся к малым 

организациям. Вышеупомянутые факторы позволяют рассматривать сложившуюся ситуацию с меньшей 

долей негатива. 

Данные рисунка 3 подтверждают выводы, сделанные при анализе рисунка 1. На данной 

диаграмме положение Беларуси выглядит еще более удручающим, чем в предыдущей. В лидерах опять 

же Германия, где доли малых предприятий, внедряющих инновации, переходит 50-типроцентный 

барьер, а это в свою очередь является несомненным показателем высокого уровня инновационности 

малого бизнеса. 

 

 
Рисунок 3- Доля малых и средних предприятий, внедряющих инновации, в общем объеме малых и 

средних предприятий в 2014 г. 
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Источник: собственная разработка на основе: [4, с.134-135]. 

Недостаточная инновационная активность малого бизнеса Беларуси и всей страны в целом 

обуславливается множеством факторов, но для ее интенсификации необходимо прилагать некоторые 

усилия, например, обратиться к мировому опыту. Малое инновационное предпринимательство 

заключает в себе мощный потенциал. Даже в условиях снижения количества малых инновационных 

предприятий эта сфера демонстрирует определенный рост. 

Инновационная экономика, построенная на постоянном внедрении новых технологий, 

инноваций и развития науки, крайне  выгодна для государства и бизнеса, так как несомненно ведѐт к 

повышению качества жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Анализ влияния военных расходов на развитие экономики страны является одним из актуальных 

вопросов. Это влияние может проявляться по-разному: с одной стороны, чрезмерные военные расходы 

могут отвлекать ресурсы от решения актуальных социально-экономических задач, повышения 

благосостояния населения, а с другой – разумные военные расходы, направленные, прежде всего, на 

производство высокотехнологичных систем вооружений и иной продукции военного и двойного 

назначения, стимулируют развитие наукоемкого производства, создают рабочие места и расширяют 

возможности экспорта, что оказывает положительное воздействие на экономику и находит свое 

отражение в изменении макроэкономических показателей, таких как внутренний валовой продукт 

(ВВП), занятость, реальные доходы населения, структура промышленного производства и т. д.  

До сих пор в научных изданиях нет единой точки зрения по проблеме влияния военных расходов 

на экономику. Встречаются различные, нередко противоречивые, взгляды относительно взаимосвязи 

военной экономики и экономического роста. Многие американские экономисты, придерживаясь 

кейнсианских концепций, стали рассматривать военные расходы как важнейшую форму 

государственного регулирования экономики, стабилизации экономической конъюнктуры, обеспечения 

высокой занятости и т. д. Дж. М. Кейнс писал в 1940 г.: «Военные приготовления не требуют каких-либо 

жертв, они больше действуют как стимулятор, который не только не оказывает отрицательного влияния 

на систему «нового порядка», но и, напротив, повышает индивидуальный спрос и жизненный 

уровень»[1,с.39]. Западногерманский экономист-марксист Йорг Хуффшмид констатировал: «Военные 

расходы не являются альтернативой капиталистического кризиса. Они больше играют роль 

дополнительного кризисообразующего элемента капиталистического воспроизводства»[1, с.41]. В 

марксистской литературе всегда преобладало мнение, что военное потребление связано с негативными 

экономическими последствиями. Нередко приводятся высказывания К. Маркса о том, что война «в 

непосредственном экономическом отношении -  это то же самое, как если бы нация кинула в воду часть 

своего капитала»[2, с.315].  

Следует отметить, что существуют закономерности взаимосвязей военных расходов и 

показателей экономического роста. Прежде всего, следует назвать методологию расчета показателя 

валового внутреннего продукта, которая ставит этот показатель в непосредственную зависимость от 

военных расходов. Иными словами, согласно международной практике все средства, затраченные на 

закупку вооружения, рассматриваются как расходы на конечное потребление общества в целом и 

http://window.edu.ru/library/
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включаются в ВВП, увеличивая его размер. Налицо прямая зависимость между темпами экономического 

роста, основным показателем которого является ВВП, и затратами на оборону, включая закупки 

вооружения и военной техники (ВВТ). Однако необходимо учитывать, что эти же  средства могли бы 

быть использованы обществом на другие цели.  

Помимо непосредственно затрат на оборону, существуют еще и другие составляющие ВВП, 

связанные с военным производством: производство продукции двойного назначения, которая может 

использоваться как для военных, так и для гражданских нужд; производство военно-промышленными 

предприятиями чисто гражданской продукции; включение в состав ВВП экспорта товаров (в том числе 

вооружений и военной техники).  

Одним из наиболее серьезных аргументов в пользу развития военной промышленности является 

разработка новых технологий, таких как спутниковая связь, навигация, реактивные двигатели, 

полупроводники, ядерная энергия, космическая промышленность, Интернет и др. 

Влияние военных расходов на научно-техническое развитие в целом противоречиво. С одной 

стороны, высокий военный спрос на изделия с уникальными характеристиками сильно стимулирует 

развитие ряда областей науки и повышает технический уровень определенных отраслей 

промышленности. С другой стороны, военные требования настолько специфичны, а технические 

решения очень дорогостоящи, что ни по техническим, ни по экономическим соображениям 

большинство военно-технических достижений не находит применения в гражданской экономике. 

Существенное влияние военные расходы оказывают на развитие военного производства и 

экспорта вооружений и военной техники. Оно сильно проявилось в 90-х годах минувшего века в связи с 

окончанием «холодной войны». В этот период наблюдалась тенденция уменьшения военных расходов 

во многих государствах. Сокращение военных расходов в этот период способствовало: 

– уменьшению закупок ВВТ для внутренних потребностей, которое привело к снижению 

военного производства;  

– снижению объема экспорта ВВТ с одной стороны, и расширению международной торговли 

ВВТ крупнейшими военно-промышленными компаниями с другой стороны, что привело к росту 

удельного веса экспорта ВВТ в общем объеме национального военного производства. В 1990–1997 гг. он 

увеличился: в США – с 11 до 21 %, Франции – с 31 до 41 %, Великобритании – с 38 до 50 %, а поставки 

ВВТ за рубеж Россией в конце 90-х годов примерно в 3–4 раза превышали соответствующие поставки 

собственным Вооруженным силам [3, с. 49]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что развитие военно-промышленного комплекса (ВПК)   и 

рынка ВВТ предопределено размерами военных расходов. История свидетельствует, что значительный 

рост военных ассигнований происходит в период подготовки и ведения войн. 

В конце XX – начале XXI в. произошел рост спроса на ВВТ, что отразилось в увеличении мировых 

военных расходов. По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), военные расходы 

увеличились с 888345 млн долл в 2003 году[4, с.3] до 1705948 млн долл в 2013 году[5,с.92].  

Тем не менее, можно отчетливо наблюдать наметившуюся тенденцию сокращения темпа роста 

мировых военных расходов в посткризисный период. Особенно четко эта тенденция проявилась, 

начиная с 2009 года. Причем наиболее существенный вклад в снижение общемировых военных 

расходов внесло сокращение военного бюджета США.  

Анализ военных расходов в период мирового экономического кризиса, позволяет выделить  две 

противоположные тенденции, которые наметились в мировых военных расходах. Первая тенденция 

состоит в том, что ряд стран однозначно заявили о планируемых сокращениях военных расходов. Вторая 

противоположная тенденция – об их увеличении.  

Кроме того, правомерен вывод о том, что рост военных расходов связан с тем, что для любой 

страны поддержка национального военно-промышленного комплекса очень важна.  Во многих развитых 

странах продукция ВПК является серьезной статьей экспорта, причем любая военная продукция – это 

высокотехнологичные товары, характеристики которых определяются соответствующим уровнем 

технологий и в гражданских отраслях промышленности. Это значит, что политика стран, особенно  в 

кризисный период, заключается в том, чтобы в максимальной степени сохранить военную 

промышленность,  как самый высокотехнологичный сектор национальной экономики. Для этого есть два 

пути решения этой задачи – увеличение внутреннего заказа для национального ВПК и продвижение 

продукции на мировой рынок. 

Таким образом, однозначную оценку реального воздействия военных расходов на экономику 

всех стран и времен дать невозможно. Степень и характер этого влияния во многом определяют 

абсолютными и относительными размерами военных затрат, общим уровнем развития и состоянием 

экономики конкретной страны.  
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ОСКОЛНЕФТЕМАШ» 

В соответствии с Федеральным Законом № 127‑ФЗот 26.10.2002 года (ред. от 13.07.2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015 года), несостоятельность 

(банкротство) –это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. [1] 

На наш взгляд, преимущественно общепринятыми методами определения вероятности и 

прогнозирования банкротства предприятий являются модели как зарубежных, так и отечественных 

ученых-экономистов, которые состоят из определенного круга показателей финансового 

состояния.Такие модели позволяют дать с некоторой степенью вероятности оценку возможного риска 

несостоятельностиорганизации, которые будут рассмотрены нами далее. 

Методика оценки «Z-счѐта», предложенная Э. Альтманом в 1968 году, основывалась на изучении 

деятельности более 60 предприятий США, которые обанкротились в промежуток с 1946 по 1965 гг. 

Автор исследовал ряд коэффициентов и выделил пять из них, наиболее значимых, на основании 

которых было построено многофакторное регрессионное уравнение для производственных 

предприятий, имеющее следующий вид:[2] 

Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,420 * Х4 + 0,998 * Х5 ,  (1) 

где Z - дискриминантная функция, числовые значения которой сообщают о наличии кризисной 

ситуации; 

Х1 = Чистый оборотный капитал/Общие активы; 

Х2 = (Резервный капитал + Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))/Общие активы; 

Х3 = (Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате)/Общие активы; 

Х4 = Капитал и резервы/Общие обязательства; 

Х5 = Выручка/Общие активы. 

Для оценки вероятности возможного риска банкротства было выбрано предприятие ООО 

«Осколнефтемаш», основным видом деятельности которого является деятельность по переработке сырья 

и материалов для создания и производства насосов и насосных установок, запасных частей к ним. 

Результаты проведенных расчетов по пятифакторной модели Э. Альтмана представлены в  

таблице 1. 

Таблица 1 Определение вероятности банкротства по пятифакторной модели  Э. Альтмана для ООО 

«Осколнефтемаш» 

№ Показатель 2013 год 2014 год 

1 Х1 0,160 0,197 

2 Х2 0,290 0,308 

3 Х3 0,040 0,038 

4 Х4 1,428 1,481 

5 Х5 1,413 1,437 

6 Z-счѐт 2,494 2,576 
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Для того, чтобы определить степень угрозы банкротства на предприятии, необходимо 

ознакомиться с пограничными значениями Z-счѐта в соответствии с рассматриваемой моделью оценки 

вероятности банкротства, которые представлены в таблице 2. 

Исходя из проведенного анализа в соответствии с формулой 1 и на основании приведенной выше 

таблицы 2, можно сделать следующее заключение. Так как значения Z-счѐта за 2013 и 2014 годы равны 

2,494 и 2,576 соответственно, то из этого следует вывод, что предприятие  

Таблица 2 

 Пограничные значения Z-счѐта по пятифакторной модели Э. Альтмана 

Степень угрозы Для производственных предприятий 

Высокая угроза банкротства < 1.23 

Зона неведения 1,23 - 2,90 

Низкая угроза банкротства > 2,90 

ООО «Осколнефтемаш» за анализируемые периоды находится в зоне неведения. 

Одной из наиболее объективных методик оценки степени риска несостоятельности (банкротства) 

является модель Давыдовой – Беликова, которая была подготовлена в Иркутской государственной 

экономической академии. Данная модель состоит из четырех факторов, на основе которых строится 

регрессионное уравнение, с помощью которого определяется конечный показатель риска финансовой 

несостоятельности.[3] Уравнение данной модели оценки вероятности угрозы банкротства выглядит 

следующим образом: 

Z = 2 * К1 + 0,1 * К2 + 0,08 * К3 + 0,45 * К4 + К5 ,   (2) 

где K1 — коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом; 

K2 — коэффициент текущей ликвидности; 

K3 — коэффициент оборачиваемости активов; 

K4 — рентабельность реализованной продукции; 

K5 — рентабельность собственного капитала. 

Результаты проведенных расчетов представлены в  таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка вероятности банкротства по модели Р. С. Сайфулина, Г. Г. Кадыкова  для ООО 

«Осколнефтемаш» 

№ Показатель 2013 год 2014 год 

1 К1 0,272 0,321 

2 К2 1,481 1,644 

3 К3 1,413 1,437 

4 К4 0,041 0,034 

5 К5 0,050 0,047 

6 Z-счѐт 0,874 0,984 

Пограничные значения Z-счѐта в соответствии с рассматриваемой нами  моделью оценки 

вероятности банкротства представлены на следующей таблице 4. 

Таблица 4 

Значения Z-счѐта модели Р. С. Сайфулина, Г. Г. Кадыкова  

Значение Z Банкротство 

< 1 Велико 

= 1 Маловероятно 

> 1 Невозможно 

Исходя из проведенного анализа в соответствии с формулой 2 и на основании приведенной выше 

таблицы 4, можно сделать следующий вывод. Так как значение Z-счѐта за 2013 год равно 0,874< 1, то 

вероятность банкротства у ООО «Осколнефтемаш» велика. Однако к 2014 году ситуация значительно 

улучшилась и предприятие приблизилось к маловероятной возможности банкротства.  

Таким образом, использование зарубежных и российских моделей прогнозирования банкротства 

позволит финансовым службам организации проводить эффективный мониторинг его производственной 

деятельности на предмет возможного банкротства, своевременно разработать перечень антикризисных 

мероприятий по его предотвращению.[4] 
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РAЗВИТИЕ ИННОВAЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛAРУСЬ 

С 2001 годa приоритетом для нaшей стрaны является инновaционное рaзвитие, при котором 

нaукa, знaния, человеческий кaпитaл признaются вaжнейшими фaкторaми экономического рaзвития 

суверенного белорусского госудaрствa. И нa сегодняшний день, дaнное нaпрaвление остaется 

aктуaльным знaчимым, что подтверждaют   Госудaрственные прогрaммы инновaционного рaзвития 

стрaны 2007-2010, 2011- 2015 годов, в которых в кaчестве цели определенa системнaя модернизaция 

нaционaльной экономики, ее структурнaя перестройкa и повышение конкурентоспособности 

белорусских товaров (рaбот, услуг) нa внутреннем и внешних рынкaх.  

Уверенное производство новых идей и инновaций, обеспечивaющих конкурентные 

преимуществa нa мировых рынкaх, требует нaличия специфических технологий. Основными отрaслями 

в инновaционной экономике в нaстоящее время являются информaтикa, био- и нaнотехнологии, нaучные 

исследовaния и конструкторские рaзрaботки. В инновaционном обществе инновaционными должны 

быть все его сферы: экономикa, социaльнaя сферa, политикa, госудaрственное упрaвление, нaукa,  

техникa, обрaзовaние и др.  

В нaстоящее время инновaционное рaзвитие стaновится нaиболее вaжным элементом социaльно-

экономического рaзвития стрaн и регионов. Рост экономик СШA, ЕС, Японии, Южной Кореи, Китaя, 

Индии во многом обусловлен рaзвитием нaукоемких отрaслей, рaзрaботкой и внедрением инновaций [1].  

В Республике Белaрусь этим вопросaм тaкже уделяется огромное внимaние. Нaучно-технический 

потенциaл в Белaруси предстaвлен прaктически во всех сферaх экономической деятельности. Нa 

сегодняшний день более 482 оргaнизaций и предприятий выполняют нaучно-исследовaтельские и 

опытно-конструкторские  рaзрaботки, и в них зaдействовaно около 30 тыс. рaботников. Основнaя чaсть 

нaучного потенциaлa сосредоточенa в НAН Белaруси, Министерстве промышленности, Министерстве 

обрaзовaния, Министерстве здрaвоохрaнения, Министерстве сельского хозяйствa и продовольствия, 

Белорусском госудaрственном университете, концерне «Белнефтехим». 

Основным (с высшим нaучным стaтусом) нaучным центром является Нaционaльнaя aкaдемия 

нaук Белaруси, в которой сосредоточено 69 нaучных институтов и центров, конструкторских и 

производственных оргaнизaций, опытных стaнций, бaз и др. с численным состaвом рaботников свыше 

18 тыс. Среди них - 482 докторa нaук и 1822 кaндидaтa нaук, 247 профессоров и 506 доцентов. 

В Белaруси увеличивaется количество инновaционно-aктивных предприятий. Тaк, 

инновaционно-aктивны в стрaне 324 оргaнизaции промышленности, 25 оргaнизaций сферы услуг, 20 

оргaнизaций – по приобретению новых и высоких технологий [2]. 

Предприятия, где в производство внедрены последние достижения нaуки и техники, сегодня 

состaвляют 26%. Потенциaл, который сегодня есть у нaшей стрaны, позволяет улучшить эти покaзaтели, 

a вместе с тем - увеличить высокотехнологический экспорт. Он сегодня состaвляет порядкa 10 

миллиaрдов доллaров. Тaк, удельный вес отгруженной инновaционной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции зa янвaрь-июнь 2014 годa состaвил 52,5% (при зaдaнии 22%) [3].  

Вaжно зaметить, что в 2015 году оргaнизaциями системы Минсвязи  осуществлялaсь реaлизaция 

7 инновaционных проектов, тaких кaк: строительство мультисервисной сети; внедрение технологии 

пaссивных оптических сетей (xPON) и Ethernet технологий с устaновкой  Ethernet коммутaторов; 

строительство новых рaдиотелевизионных передaющих стaнций; создaние и рaзвитие сетей мобильного 

широкополосного доступa, в том числе с использовaнием технологий WIMAX и LTE; строительство 

волоконно-оптических линий связи; модернизaция и рaзвитие сетей стaционaрного широкополосного 

доступa к сети Интернет; внедрение коммерческого эфирного цифрового телевизионного вещaния. 

Данные проекты, направленны на разработку и вывод на рынок новых услуг, относящихся к пятому 

технологическому укладу [4].  

Необходимо отметить то, что Белaрусь зaнялa 58 место из 143 в Глобaльном рейтинге 

инновaций, состaвленном Междунaродной бизнес-школой INSEAD, Корнельским университетом и 
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Всемирной оргaнизaцией интеллектуaльной собственности (WIPO). По срaвнению с предыдущим 

исследовaнием нaшa стрaнa поднялaсь нa 19 позиций. 

Исследовaние Global Innovation Index проводится с 2007 г. и нa дaнный момент предстaвляет 

нaиболее полный комплекс покaзaтелей инновaционного рaзвития по рaзличным стрaнaм мирa. В 2014 

г. исследовaние охвaтывaет 143 стрaны, которые в совокупности производят 99,5% мирового ВВП и где 

проживaет 95% нaселения плaнеты. 

Тaк, нaиболее сильными сторонaми Белaруси в исследовaнии нaзвaны кaчество человеческого 

кaпитaлa (38 место) и рaзвитие знaний и технологий (30 место). Покaзaтели рaзвития инфрaструктуры 

остaются нa среднем уровне (56 место). Горaздо хуже обстоят делa с результaтaми творческой 

деятельности (84 место) и рaзвитием внутреннего рынкa (86), включaя мaкроэкономическую среду, 

условия кредитовaния и уровень рaзвития фондового рынкa. Но более всего мешaют рaзвитию 

инновaций несовершенные институты (110 место, в т.ч. эффективность прaвительствa — 128, кaчество 

регулировaния и свободa прессы — 129, регуляторнaя средa — 120, верховенство зaконa — 124), a 

тaкже уровень рaзвития бизнесa (114 место), в котором учитывaются уровень рaсходов нa НИОКР, 

эффективность внедрения их результaтов, число пaтентов и лицензий и доходы от них [5]. 

Что кaсaется перспектив рaзвития инновaционной деятельности в Республике Белaрусь, то в 

результaте реaлизaции госпрогрaммы инновaционного рaзвития нa 2011–2015 годы плaнируется к 2015 

году довести долю новой продукции в общем объеме продукции промышленности до 25%. Доля 

инновaционно-aктивных предприятий в общем количестве промышленных предприятий должнa 

состaвить 30,5%, доля сертифицировaнной продукции в общем объеме промышленного производствa 

должнa вырaсти до 73,9%. До 2015 годa количество нaучно-технических пaрков и центров трaнсферa 

технологий плaнируется увеличить нa 60%, нaучно-производственных центров – нa 30%, 

инновaционных центров – более чем в 7 рaз [6]. В проекте бюджетa сохрaняется мощнaя поддержкa 

реaльного секторa экономики, aгропромышленного комплексa и инновaций, нa эти цели в проекте 

бюджетa зaплaнировaно Br22 трлн.  

Тaким обрaзом, в результaте оценки рaзвития инновaционной деятельности в Республике 

Белaрусь, можно отметить, что мaсштaбы ее осуществления в стрaне нa сегодняшний день относительно 

небольшие и нуждaющиеся в существенном увеличении. Вместе с тем, необходимо констaтировaть 

нaличие в Белaруси знaчительных резервов рaзвития зa счет обеспечения нa ее территории высокого 

уровня новaторской aктивности. Это, в свою очередь, обусловливaет необходимость осуществления в 

республике действенной госудaрственной инновaционной политики, призвaнной обеспечить aдеквaтную 

прaктическую реaлизaцию обознaченных резервов рaзвития. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ? 
Для выработки и проведения макроэкономической политики имеет важное значение признание 

или отрицание существования взаимосвязи между уровнем инфляции и уровнем безработицы. Ведь от 

того, существует ли такая связь, зависит применимость тех или иных рекомендаций, реализация 

которых затрагивает интересы значительного количества людей. 

http://www.moyby.com/
http://www.neg.by/
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Давайте попробуем ответить на данный вопрос. И для начала раскроем понятия инфляция и 

безработица. 

Инфляция - это процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупательной способности 

вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при 

неизменном количестве выпущенных денег. [1] 

Безработица - это превышение предложения труда над спросом на труд. Взаимодействие спроса 

на труд с его предложением определяет уровень занятости. [2] 

Алвин Филлипс на основе своих исследований показал, что инфляция и безработица 

взаимосвязаны между собой. Он доказал, что рост безработицы существенно замедляет рост цен и 

заработной платы, а рост цен и заработной платы сопровождается уменьшением безработицы. Из этого 

следует, что инфляция и безработица не могут увеличиваться одновременно.  

Рассмотрим данное утверждение на примере Российской Федерации. Для анализа использованы 

данные официальной статистики по уровню инфляции и безработицы за последние 4 года.  

Сопоставить динамику уровня инфляции и безработицы удобнее в графическом отражении, 

построив график изменения инфляции и безработицы, можно проследить их взаимосвязь. 

 
Рисунок 1. - Динамика инфляции и безработицы в России 

Анализируя рисунок 1 можно сделать вывод, что четкая обратная зависимость между динамикой 

уровня инфляции и безработицы прослеживается лишь на некоторых коротких временных отрезках. 

Так, резкое снижение безработицы в 2012 г. сопровождается некоторым ростом уровня инфляции. 

Таким образом, эмпирические данные по Российской экономике подтверждают теоретические выводы о 

том, что классическая кривая Филлипса характерна лишь для краткосрочного периода.  

Таким образом, эмпирический анализ подтверждает теоретическое положение о наличие 

обратной зависимостью между уровнем безработицы и инфляции только в краткосрочном периоде. В 

долгосрочном периоде зависимость между анализируемыми показателями в различные периоды 

различна. 

Список литературы: 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Роль інноваційною діяльності як вирішального фактора підвищення ефективності виробництва, 

забезпечення стабільного економічного росту постійно зростає і в сучасних умовах для промислових 

підприємств є пріоритетним напрямком. 

Дослідження, спрямовані на удосконалення існуючих механізмів управління інноваційною 

діяльністю підприємств є, безумовно, актуальним й сприятимуть збільшенню конкурентоспроможності 

продукції вітчизняних підприємств, підвищенню ефективності їх функціонування, а отже поліпшенню 

економічної ситуації в країні в цілому [1, 2, 4].  

Уровень инфлѐциѐ,% 

Уровень 
безработицы, % 

http://tolkslovar.ru/p23903.html
http://tolkslovar.ru/p117.html
http://tolkslovar.ru/s11012.html
http://tolkslovar.ru/v7061.html
http://tolkslovar.ru/m2379.html
http://www.gks.ru/
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Для успішного управління нововведеннями необхідною умовою є формування і використання 

цілісного організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю, який передбачав 

би чітку впорядкованість його елементів, тобто суб‘єктів та об‘єктів управління і ефективність їх 

взаємодії між собою та зовнішнім середовищем [3, 4].  

Дії цього механізму полягають в тому, що в процесі управління керуюча система (суб‘єкт 

управління), ґрунтуючись на об‘єктивно існуючих принципах, впливає різними методами на керовану 

систему (об‘єкт управління)  з тим, щоб досягти виконання поставленої мети. Указаний механізм 

повинен базуватися на застосуванні функцій управління інноваційною діяльністю, а саме на її 

плануванні, організації, мотивуванні, контролюванні та регулюванні [4]. 

На більшості сучасних підприємств, існуюча система управління впровадженням інновацій не 

може забезпечити їх ефективну роботу. Підприємства не розробляють стратегії розвитку виробництва на 

перспективу, наслідком чого є низький рівень інноваційної діяльності, високий рівень застарілих 

технологій та обладнання, низькі темпи освоєння нових розробок. 

Така негативна тенденція обумовлена не тільки проблемами на макрорівні, але й нестабільним 

соціально-економічним середовищем, відсутністю значних стимулів та державної підтримки. 

Недосконале нормативно-законодавче забезпечення перешкоджають залученню додаткових 

інвестицій,знижують темпи інноваційної діяльності підприємств. Основним джерелом фінансування 

інноваційних проектів залишаються власні кошти підприємства, що має скоріш негативні наслідки, ніж 

позитивні. Такі недоліки в управління інноваціями на підприємствах призводять до погіршення стану 

обладнання, використання старих технологій і як наслідок – випуску неконкурентоспроможної 

продукції [1, 4, 5]. 

Тому, на нашу думку, необхідно удосконалювати механізм управління інноваціями. Перш за все, 

підприємство повинне зробити обґрунтований вибір та оцінку впроваджуваних нововведень, визначити 

їх ефективність. Також, необхідним кроком є аналіз стану підприємства, тобто рівня попиту споживачів 

на нову продукцію, кількості і стану конкурентів, наявності достатнього обсягу ресурсів і коштів для 

реалізації нововведень,величини резерву виробничих потужностей і рівня розвитку інфраструктури 

підприємства. 

Управління інноваціями повинно передбачати взаємодію трьох рівнів – державного, 

регіонального, виробничого та створювати спеціальні підрозділи з впровадження нових виробів, які 

забезпечуватимуть взаємодію операційних, комерційних, маркетингових, технічних та фізичних служб 

підприємства. Важливою умовою ефективного управління інноваційним процесом є забезпечення 

підприємства спеціалістами у сфері проектного аналізу та інноваційного менеджменту, а також 

удосконалення існуючої системи стимулювання працівників [3, 4]. 

Таким чином, ефективне управління інноваційною діяльністю підприємства означає перехід на 

новий, досконаліший спосіб організації його діяльності, що забезпе6чує зростання виробничих 

можливостей та є показником інноваційного розвитку підприємства. 
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ОСОБЕННОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

НА ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В современных условиях большинство российских предприятий в результате низкой 

конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом и внутреннем рынках, а также в связи с 

появлением на рынке более качественных изделий западных фирм, слабо адаптированы к требованиям 
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современного рынка. Особенно остро данная проблема стоит перед предприятиями пищевой 

промышленности.  

Пищевая промышленность является одной из стратегических отраслей экономики страны, 

поскольку призвана обеспечивать население России необходимыми по количеству, ассортименту и 

качеству продуктами питания. Несмотря на это, функционирование многих предприятий остается 

нестабильным, что объясняется недостатком средств для технического переоснащения, низкой 

покупательной способностью населения, неполной загрузкой производственных мощностей, 

отсутствием инноваций, неудовлетворительным состоянием отечественной сырьевой базы и высокими 

ценами на импортное сырье. 

Поскольку объем сложных ситуаций во внешней среде неуклонно увеличивается и качественно 

видоизменяется, предприятие должно, соответственно, приобретать новые ресурсы, расширяя свои 

возможности по выработке и реализации адекватных сложившейся ситуации решений. Согласно закону 

необходимого разнообразия, сформулированному Р. Эшби, для успешного функционирования система 

должна иметь в своем арсенале не меньшее разнообразие реакций, чем возможное количество и 

сложность изменений, происходящих в рыночной среде. Именно это и обусловливает необходимость 

формирования бизнес-стратегии функционирования и развития предприятия, объединяющей все 

направления деятельности для достижения единых целей. 

Таким образом, в условиях резко обостряющейся конкуренции для промышленного предприятия 

императивом является выбор бизнес-стратегии функционирования и развития с учетом общей логики ее 

формулирования и разработки посредством модификации к потребностям покупателей, активного 

инновационного процесса, рационального продвижения продукции на рынок. В условиях рыночной 

экономики для выживания и повышения устойчивой жизнеспособности предприятия одним из 

существенных стратегических решений предприятия является выбор целей и разработка средств их 

достижения. 

В современных условиях эффективная деятельность компаний невозможна без постоянного 

повышения конкурентоспособности продукции на основе улучшения ее качества. По мнению некоторых 

ученых, конкурентоспособность организации определяется по отношению к конкретному рынку, либо к 

конкретной группе потребителей, формируемых по соответствующим признакам стратегическую 

сегментацию рынка. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность характеризует степень 

развития общества. 

Повышение конкурентоспособности продукции на основе улучшения ее качества определяет 

конкурентоспособность организации по отношению к конкретному рынку, либо к конкретной группе 

потребителей, формируемых по соответствующим признакам стратегическую сегментацию рынка. В 

условиях рыночных отношений конкурентоспособность характеризует степень развития общества. 

Таким образом, конкуренты и конкурентоспособность организации являются проблемой 

стратегического развития, изучение которых является основой разработки приемлемой концепции и 

тактики организации на рынке. Разработка бизнес-стратегии, направленной на повышение 

конкурентоспособности организации, является управленческой проблемой, решение которой 

достигается при использовании совокупности принципов, методов и соответствующего инструментария. 

Одной из основных задач развития предприятия справедливо считается расширение рыночного 

сегмента. Стратегическая сегментация рынка предполагает исследование рынка с целью 

стратегического прогнозирования его параметров для разработки перспективного плана развития 

организации. Как отмечает Жан-Жак Ламбен, одним из первых стратегических решений, принимаемых 

фирмой, должно стать определение рынка, на котором ведется конкурентная борьба. Этот выбор своего 

базового рынка подразумевает разделение рынка на части, состоящие из потребителей со схожими 

потребностями и поведенческими или мотивационными характеристиками, создающими для фирмы 

благоприятные возможности. Фирма может предпочесть обратиться ко всему рынку или 

сфокусироваться на одном или нескольких специфичных сегментах в пределах своего базового рынка. 

Эффективность крупных компаний во многом определяется внедрением комплекса мероприятий 

по повышение эффективности использования производственных мощностей предприятия. 

Приоритетной целью производственной концепции является получение сверх прибылей за счет 

удовлетворения запросов рынка по ассортименту, объему и качеству выпускаемой продукции, 

формирование и реализация которой осуществляется в рамках стратегического управления 

предприятием.  

По мнению В.Д. Андрианова, стратегия производственного процесса направлена на поддержание 

имиджа фирмы путем решения задач, формируемых с учетом потребности клиента, и связана с 

распределением и использованием ресурсов, необходимых для осуществления производственного 

процесса.  



243 

Производственная стратегия должна комплексно решить основные задачи в соответствии с 

общей корпоративной концепцией развития, что и позволить перейти предприятию от ориентации на 

выпуск номенклатуры продукции к рыночно ориентированному производству с необходимой гибкостью 

по спросу.  

Изучение показало, что в настоящее время износ основных производственных фондов составил 

по стране около 70%. В связи с этим, ученые отмечают, что в настоящее время стратегическому 

развитию производственных мощностей практически не уделяется внимание. А ведь от того, как 

построен производственный процесс, какое применяется оборудование, каков уровень 

профессионализма рабочих, от наличия современного оборудования и развитого обслуживающего 

хозяйства зависят качество продукта и степень удовлетворенности потребителя, а отсюда и получаемая 

прибыль.  

Поэтому в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта предприятиям с целью максимизации 

дохода необходимо ориентироваться на требование потребителей, повышение качества продукции, 

диверсификацию, модернизацию и реконструкцию имеющихся производственных цехов. 

Выделение групп потребителей, постоянно приобретающих данный вид продукции, основано на 

изучении потребительских предпочтений и является основой для сегментирования рынка в зависимости 

от требований покупателей. В результате такой сегментации возможно определение уровня постоянного 

потребления, на котором может основываться решение по планированию ассортиментной и ценовой 

направленности на долгосрочную перспективу. 

Комплекс направлений, предпринятых предприятием для развития производственно-

экономической деятельности, обеспечивает постоянный прирост прибыли.  

Таким образом, организации в процессе функционирования должны разрабатывать бизнес-

стратегии развития, направленные на экономический рост, повышение эффективности деятельности и 

финансовых ее результатов. Данная функция становится ключевой в связи с технологическими, 

экономическими, инновационными и социальными переменами, происходящими в последние годы в 

России, а также с необходимостью ускоренного развития российских организаций для полноценного 

удовлетворения потребностей российского общества и конкурентоспособного выхода на мировой 

рынок. Практика показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное стратегическое 

планирование и управление, работают более успешно и получают прибыль значительно выше средней 

по отрасли. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА 

БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Глобалізація як процес не є новим явищем у міжнародному співробітництві. Міжнародна 

інтеграція має досить давні корені. Разом з тим зміна геополітичної структури світу, пов‘язана з 

переходом від біполярного світоулаштування (капіталізм – соціалізм) до багатополярності, обумовила 

формування зовсім інших взаємовідносин у світі. Поява нових країн, орієнтованих на капіталістичний 

шлях розвитку, боротьба їх за ринки і вплив на них з боку провідних країн світу, з одного боку, 

ущільнили економічний простір, а з іншого – лібералізували механізми економічних взаємовідносин. 

Це, в свою чергу, дало новий поштовх об‘єднанню капіталу і формуванню транснаціональних 

корпорацій, що суттєво посилило міжнародне суперництво. Здійснена таким чином концентрація 

капіталу сприяла розвитку національних інтересів провідних країн. Капітал їх компаній і банків 

перетворювався у потужний засіб конкурентної боротьби в політиці, економіці, інформаційному 

просторі [1]. 

Основною ж особливістю сьогоднішньої глобалізації є суттєвий розвиток інформаційних 

технологій, який обумовив можливість широкого їх застосування у всіх сферах життєдіяльності, в тому 
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числі і в міжнародних конкурентних відносинах. За допомогою спеціальних інформаційних технологій 

вдалось значно прискорити фінансові розрахунки, оперувати величезними потоками капіталів, особливо 

у сфері фінансово-спекулятивних операцій, що стало ще однією з причин об‘єднання капіталу і 

формування величезних фінансово-промислових корпорацій. Тобто, глобалізаційний процес 21 ст. 

сформував величезну концентрацію капіталу, який поступово перебирає на себе роль світового лідера 

[2]. 

За таких умов глобалізація сьогодні не може бути тільки фінансовою чи технологічною або 

політичною. Це дійсно глобальний процес, що охоплює усі сфери суспільного життя і розглядати 

глобалізацію окремо у якійсь одній сфері без ризику отримати необ‘єктивні висновки є нереальним. 

Глобалізація має комплексний характер, усі її процеси знаходяться у взаємозв‘язку 

обумовлюючи вплив один на одного та об‘єкти глобалізації. Виходячи з цього: 

– глобалізація здійснюється як процес реалізації відповідних інтересів, причому реалізація 

вказаних інтересів забезпечується або шляхом співробітництва, або через нав‘язування відносин, 

поведінки, шляхів (моделей) розвитку; 

– отримання фінансовими інститутами більш широких повноважень діяльності, що сприяло 

утворенню великих фінансових угрупувань (фінансових холдингів), які надають клієнтам повний 

перелік послуг фінансового посередництва. Такі утворення вийшли за межі національних і стали 

формуватись як транснаціональні. Це, у свою чергу, сприяло глобалізації фінансових ринків і 

перетворило фінансові відносини у самостійний фактор розвитку світової економіки. Наслідком такого 

результату глобалізації є відрив фінансової сфери від реальної економіки і виходу першої на лідируючі 

позиції; 

– суб‘єктом глобальних інтересів усе в більшій мірі стають недержавні утворення, такі як 

транснаціональні компанії, міжнародні громадські організації, глобальні корпорації, які володіють 

величезними обсягами фінансових ресурсів, сучасними інформаційними технологіями, мають вплив на 

керівництво деяких країн, володіють і контролюють великою мережею своїх філій у різних країнах 

світу. Про можливості таких корпорацій у фінансовій сфері можна судити на прикладі провідних банків 

світу. Так, за даними американського журналу Forbes, який щорічно публікує рейтинг найбільших 

компаній світу, за підсумками 2014 р. перше місце з 2000 компаній займає банк JPMorgan Chase (США) 

з активами у 2 трлн 117 млрд. дол. і річним прибутком у 17,37 млрд дол. На другому місці британська 

банківська група HSBC з прибутком у 13,3 млрд дол. У першу десятку компаній також увійшов 

китайський банк ІСВС (прибуток – 18,84 млрд. дол.). Видавництво також робить висновок, що 

транснаціональні банки сьогодні панують на національних і міжнародних фінансових ринках і 

спроможні змінити взаємний паритет будь-яких двох національних валют; 

– глобалізація обумовлює зміну соціальних відносин, свідомості та духовного світу громадян, 

здійснюється становлення так званої нетократії, коли основною цінністю при формуванні 

взаємовідносин виступає інформація. У даному випадку суспільство, людина формують своє уявлення 

про події, суб‘єктів, поведінку через відповідні інформаційні характеристики; 

– у процесі глобалізації значно зростає роль міжнародних організацій через які впроваджується 

відповідна політика міжнародного капіталу та провідних держав світу (міждержавні політико-

економічні союзи: ЄС, СНД, ОПЕК, міжнародні організації: ВТО, МВФ, ВБ, ООН і т.д.) Політика таких 

організацій не завжди може співпадати з внутрішньою політикою держав. Нерівномірність розвитку та 

нерівність прав країн і економічних суб‘єктів утворює можливість впливу більш потужних держав і 

фінансово-промислових угрупувань на слабкі держави та їх економічні об‘єкти. Є обґрунтовані думки, 

що в перспективі такий вплив може суттєво зачіпати і політичну сферу, коригувати напрямки розвитку 

держав; 

– з глобалізацією неодмінно пов‘язані і втрати вітчизняними суб‘єктами підприємництва значної 

долі внутрішнього ринку, в тому числі і ринку фінансових послуг.  

– глобалізаційні процеси однозначно будуть зачіпати і міграцію населення, трудових ресурсів. 

Можна очікувати, що в Україні значно збільшиться кількість трудових мігрантів, яких будуть активно 

використовувати як іноземні, так і вітчизняні господарюючі суб‘єкти.  

– умовах глобалізації на одне із провідних місць у конкретній боротьбі випливає імідж держав і 

господарюючих суб‘єктів, їх інтелектуальний капітал. Імідж як відбиття фінансової та інтелектуальної 

потужності держав і компаній буде виступати в умовах глобалізації одним із провідних суб‘єктів 

формування взаємовідносин як міждержавних, так і у сфері бізнесу. Похідним негативного іміджу є 

негативний інвестиційний клімат. Враховуючи ж, що важливими інструментами глобальної конкуренції 

будуть виступати технології інформаційно-психологічного впливу, на одне із провідних місць випливає 

захист власного іміджу як на рівні держави, так і на рівні господарюючих суб‘єктів. Втрата іміджу 

однозначно буде обумовлювати і втрату перспектив розвитку [3]. 
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Таким чином, досліджуючи процеси глобалізації з точки зору захисту національних інтересів 

країни та забезпечення безпеки вітчизняного бізнесу, особливо у сфері фінансових послуг очевидними 

стають не зовсім втішні перспективи для України. Разом з тим, оминути глобалізаційні процеси 

неможливо, їх розвиток це певна закономірність сьогоднішнього функціонування світової економіки, до 

якої тим чи іншим чином має відношення і Україна. Чим глибше будуть розвиватись процеси 

глобалізації, тим менше вони будуть керованими. Відсутність єдиного центру управління 

глобалізаційним розвитком обумовлює самостійне функціонування економічних сфер, насамперед 

фінансової сфери, яка все більше буде ігнорувати потреби суспільства, яке в такій ситуації може прийти 

у занепад. За таких умов можна очікувати формування нового біполярного світу з гігантською прірвою 

між його багатою і бідною частинами. Де опиниться Україна важко прогнозувати, але судячи з 

сьогоднішнього її стану можна думати, що не серед фаворитів. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ АПК В 

КАЗАХСТАНЕ 
Важнейшим аспектом организационно-экономического обеспечения инновационного развития 

АПК является количественное выражение инновационной активности сельскохозяйственных 

предприятий и определение экономической эффективности инновационной деятельности. 

Инновационный процесс – это многоэтапная процедура формализации научного знания в 

инновацию. Она включает следующие этапы: наука – техника (технология) – производство – 

потребление. В АПК инновационный процесс является непрерывным потоком преобразования научных 

открытий, исследований и разработок в обновленные и улучшенные продукты, материалы, технологии, 

новые формы организации и управления и доведения их до использования в производстве с целью 

получения эффекта [1]. 

В сельском хозяйстве при отсутствии прямых показателей характеризующих инновационную 

деятельность могут быть использованы некоторые косвенные показатели такие как сумма материальных 

затрат растениеводства, животноводства и амортизация машин и оборудования в расчете на одного 

работника, занятого в сельскохозяйственном производстве. 

Основания для его использования  в оценке инновационного потенциала следующие:  

- в растениеводстве и животноводстве материальные затраты в значительной мере определяются 

технологическим совершенствованием сельскохозяйственного производства, связанным с улучшением 

семян, применением удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов, энергетических средств. Увеличение их суммы свидетельствует об инновационной 

направленности осуществляемых затрат; 

-амортизация машин и оборудования отражает применение  технических средств для 

механизации сельскохозяйственного производства, что также характеризует инновационную 

деятельность хозяйства [2]. 

Значимость активизации инновационных процессов в АПК Казахстана обусловливается такой 

особенностью сельскохозяйственного производства, как ограниченная конкурентоспособность 

вследствие плохого состояния сельской местности, примитивного уровня ее транспортно-

коммуникационного и социально-инфраструктурного обустройства. Более того, в связи с особенным 

характером сельскохозяйственной продукции ее конкурентоспособность изначально, ниже чем в других 

сферах экономики. Для активизации инновационных процессов необходимо обеспечить условия 

расширенного воспроизводства в аграрной сфере, учитывая отраслевую специфику этих процессов. 

Комплексный характер инноваций в АПК предъявляют специфические требования к 

нормативно-правовой базе инновационного развития, организации и управлению, инновационному 

маркетингу, развитию инновационной структуры. Таким образом, в связи  с особенной биологической, 

естественно-исторической и социально-демографической природой сельского хозяйства инновационные 

процессы в АПК проявляют себя специфическим образом, что предопределяют своеобразие подходов и 
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методов управления инновационными процессами, сочетание различных типов инноваций, усиление 

роли государства в стимулировании инноваций. 

Сельское хозяйство Республики Казахстан остро нуждается в модернизации и притоке новых 

современных технологий, что подтверждается сравнительно низким уровнем производительности. 

Особенно отрасль растениеводство серьезно отстает по большинству основных технологических 

направлений – наибольшее отставание в использовании удобрений и применении систем орошения. 

Также в животноводстве Казахстана практически не используются современные технологии сферах 

использования систем содержания скота и применении кормовых добавок. 

Возможности коммерциализации отечественных технологий для сельского хозяйства в 

ближайшей перспективе будут существенно ограничены неразвитой системой институтов и 

инновационной инфраструктуры, ограниченным потоком новых идей для коммерциализации, 

потребностью в значительных объемах рискованных инвестиций, проблемами в области защиты 

интеллектуальной собственности. Также отсутствует система распространения знаний, являющаяся 

обязательными инструментом внедрения инноваций в фермерских хозяйствах. 

В мировой практике существует неоднократный опыт успешной модернизации отраслей при 

отсутствии развитой национальной инновационной системы посредством локализации уже 

апробированных зарубежных технологий. Поэтому трансфер передовых зарубежных технологий 

является мощнейшим инструментом экономического развития в развивающихся странах. 

Проект инновационно-технологической политики Республики Казахстан предполагает усиление 

акцента на повышение технологического уровня отраслей и предприятий, в том числе посредством 

локализации технологий, поскольку локализация успешно апробированных в мире технологий 

значительно снижает риски проектов, увеличивает «сухой выход» успешных проектов, сокращает сроки 

выпуска продукции [3]. 

Такие инструменты создания и развития новых технологий для сельского хозяйства как 

лицензирование, создание spin-off и др. будут иметь гораздо менее значительный эффект для отрасли в 

кратко- и среднесрочном периоде по сравнению с локализацией, однако, по мере развития 

инновационной системы их значение и вклад в технологическое развитие будет увеличиваться [4]. 

Таким образом стратегическими целями инновационного развития являются: повышение 

технологического уровня сельского хозяйства Республики Казахсан, создание основы для 

коммерциализации национальных технологий, обеспечение экономически прибыльного роста. 

Агропромышленный комплекс Казахстана характеризуется низкой производительностью труда и 

малой глубиной переработки сельскохозяйственной продукции. Так как низкий уровень используемых 

технологий в животноводстве приводит к серьезному отставанию Казахстана по основным показателям 

продуктивности. Хотя производство семенной пшеницы может вырасти до 2,6 млн. тонн к 2020 за счет 

увеличения посевных площадей и импортозамещения. Производство семенного картофеля может 

вырасти на 80% до 196 тыс. тонн к 2020 году за счет роста доли СХ предприятий и фермерских 

хозяйств. Быстрее всего будет расти рынок семенной сахарной свеклы – в девять раз до 0,9 млрд. тенге к 

2020 году за счет увеличения посевных площадей. Рынок средств защиты растений может вырасти до 46 

млрд. тенге к 2020 году за счет перехода к более интенсивному использованию химических средств. В 

планах по развитию сегмента минеральных удобрений – многократное наращивание производства, 

прежде всего, фосфорных и азотных удобрений, производство которых будет опираться на собственную 

ресурсную базу. В результате, производство минеральных удобрений в Казахстане может вырасти в 12,5 

раз до 137 млрд. тенге к 2020 за счет удовлетворения внутреннего спроса и роста экспорта в Индию, 

Китай и европейские страны. Рынок биологических удобрений может вырасти в 18 раз до 13,9 млрд. 

тенге к 2020 году. Рынок племенного животноводства может вырасти до 29 млрд. тенге к 2020 году за 

счет увеличения доли племенного стада. Рынок ветеринарных препаратов может вырасти до 13,5 млрд. 

тенге к 2020 году за счет роста поголовья скота и увеличения затрат на ветеринарное обслуживание. 

Производство навесного с/х оборудования может вырасти до 20 млрд. тенге к 2020 году за счет 

импортозамещения. [5]. 

В заключении, можно подчеркнуть, что развитие АПК в Казахстане является одним из основных 

приоритетов социально-экономической политики. При этом формирование эффективного 

конкурентоспособного агропромышленного производства, способствующее продовольственной 

безопасности страны, должно базироваться на новых знаниях и высокоэффективных инновационных 

технологиях. 
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РОЛЬ УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день підприємства є універсальним чинником на внутрішньому ринку. 

Головною передумовою підтримання ними стійких позицій на ринку є конкурентоспроможність. В 

сучасних умовах розвитку економічних відносин, все більше зростає рівень конкурентної боротьби як на 

внутрішньому, так і на світовому ринку. Тож боротьба за конкурентоздатність своєї продукції між 

підприємствами на внутрішньому ринку є важливим аспектом його діяльності. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування теоретичних положень та практичних аспектів 

щодо удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства, що дозволить збільшити 

ефективність функціонування підприємства та покращити положення на ринку. 

Насамперед слід зазначити, що конкурентоздатність товару та підприємства в цілому це різні 

речі. Підприємство може випускати декілька видів продукції, при цьому один з видів може бути 

конкурентоспроможним, а інший ні. Незалежно від цього, підприємство в цілому залишається 

конкурентоспроможним. Зрозуміло, що товар є лише однією з умов конкурентоздатності підприємства. 

Існують і інші фактори: положення підприємства на ринку; можливості збуту товару; методи товароруху 

та виробничий потенціал підприємства. 

При оцінюванні конкурентоспроможності продукції, треба враховувати не всі його властивості, а 

тільки ті, які викликають інтерес у споживача, задовольняючи його потреби. 

Важливим елементом на підприємстві є управління конкурентоспроможністю. Забезпечення 

конкурентоздатності підприємства це одне з найважливіших стратегічних завдань, а фінансовий стан, 

фінансова стійкість управління – це засіб управління конкурентоспроможністю підприємства на 

перспективу. 

Управління конкурентоспроможністю підприємства – це цілеспрямований вплив на фактори та 

умови що її формують. Усі фактори можна об‘єднати у дві групи: зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 

факторів відносять: поставщиків, конкурентів, споживачем, ринку та інших. До внутрішніх відносять 

маркетингову систему, менеджмент підприємства, репутацію підприємства, фінансову, інноваційну 

діяльність та інше. Даний підхід можна вважати найкращим, тому що підприємство є відкритою 

системою, на яку впливають як зовнішні так і внутрішні фактори.  

В сучасних умовах жорсткої конкуренції інформація є одним із основних чинників успішної 

діяльності підприємства. Для ефективної діяльності підприємства, не достатньо лише досвіду 

керівництва. Так як кількість конкурентів на ринку росте, виникає необхідність у залученні сучасних 

засобів для аналізу великої кількості інформації. Отримана вчасно інформація дає можливість 

підприємству реалізувати свої конкурентні переваги чи навіть  взагалі здобути їх. Зазвичай при аналізі 

конкурентів відбувається збір такої інформації: доля ринку конкурентів; слабкі та сильні сторони 

конкурентів; реакція споживачів на маркетингові засоби конкурентів; матеріальний, трудовий та 

виробничий потенціал; управління підприємством. Інформація використовується для розпізнання 

проблем і можливостей ; розробки, відбору та реалізації маркетингових заходів; відстеження 

ефективності проведених маркетингових акцій; аналізу ринку та тенденцій його розвитку. 

Оцінювання конкурентоспроможності підприємства є важливою складовою управління 

конкурентоздатністю. Після оцінювання підприємство може визначити наскільки воно є 

конкурентоспроможним. Крім того, стратегічний план щодо підвищення конкурентоздатності 

розробляється в залежності від стану підприємства. Також оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства є необхідним для таких заходів: 

1) вибору контрагентів для спільної діяльності; 

2) складання програми виходу підприємства на нові ринки збуту; 

3) здійснення інвестиційної діяльності. 

Тож, можна запропонувати певні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. По-перше, виведення на ринок оригінальних,не властивих для ринку видів продукції. По-

друге, розвиток окремих сегментів. По-третє, виготовлення якісної продукції. По-четверте, модернізація 

та реконструкція, тобто удосконалення виробництва,підвищення техніко-економічного рівня на основі 
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досягнень НТП, та приведення активної частини основного виробничого капіталу у відповідність до 

сучасного рівня здійснення технологічних процесів. По-п‘яте, оновлення існуючого парку обладнання. 

Отже, слід зазначити ,що управління конкурентоспроможністю є важливим елементом для 

підприємства. Існує низка факторів,що впливають на конкурентоздатність підприємства. Саме завдяки 

правильному управлінні можна правильно оцінити вплив усіх факторів та зробити підприємство як 

найбільш конкурентоспроможним. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її ефективність. В сучасних 

умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектний 

характер.  

Питання розробки стратегії та оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства висвітлені в 

роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Проблемами ефективності ЗЕД займаються такі вчені: 

Миролюбова Т. В., Яковлєв А. І., Дем'яненко А. Г.  

Невирішеним залишається питання формування моделі розробки стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства на засадах створення системи збалансованих показників та комплексної оцінки 

економічної ефективності ЗЕД підприємства для довгострокового розвитку у сфері міжнародного 

бізнесу. 

Одним із засобів досягнення основної мети - економічного зростання підприємства в 

довгостроковій перспективі - є підвищення ефективності ЗЕД підприємства. Для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку потрібна стратегія зовнішньоекономічної 

діяльності, тобто єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підприємства та 

ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати. 

Розвиток економіки держави в цілому, як і окремих її галузей серед іншого визначається 

відношенням об'ємів експорта і імпорта.  

Зовнішньоекономічним зв'язкам України властиві вагомі негативні риси, що виявляються у 

переважанні експорті сировинної групи товарів (майже 70%) у домінантно-монопольній залежності від 

практично одного імпортера таких енергоносіїв, як нафта й газ, у завезенні невиправдано великої 

кількості товарів споживчого призначення, незважаючи на скрутний економічний стан країни. Чималі 

суми капіталу осідають за рубежем у результаті бартерних операцій, які ще становлять в експорті та 

імпорті близько 10%, а у внутрішньому обороті - сягають 40%. 

Серед сучасних проблем ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств виділяють: 

· низька кокурентноспроможність значної частини української промислової продукції; 

· недостатній розвиток систем сертифікації та контролю якості експортної продукції при 

зростанні на світових ринках вимог не тільки до науково-технічних параметрів, а і до споживчих та 

екологічних характеристик, що примушує вітчизняних експортерів збувати свою продукцію за 

зниженими, а то і демпінговими цінами; 

· критично недостатнє інвестування експортно орієнтованих проектів за рахунок внутрішніх 

ресурсів та обмежені можливості використання з цією метою іноземних інвестицій і кредитів внаслідок 

низького міжнародного рейтингу надійності України. 

· недостатнє вкладання капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок у пріоритетні 

галузі; 

Реформа зовнішньоекономічної діяльності, насамперед, промислових підприємств є одним із 

істотних напрямів перебудови господарського життя країни. Вона характеризується децентралізацією 

зовнішньоекономічної діяльності і поступовою відмовою держави від монополії на зовнішню торгівлю. 

Підприємства одержують право самостійного виходу на зовнішній ринок.  
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Разом з тим, на сучасному етапі зовнішньоекономічна діяльність українських підприємств 

потребує вдосконалення. Цьому, насамперед, повинна сприяти виважена державна політика у 

зовнішньоекономічній сфері. Вона має бути націленою на: 

· перепрофілювання підприємств, які в основному працюють на сировині і комплектуючих, що 

ввозяться із-за кордону, поставки яких є ненадійними й економічно невиправданими; 

· випуск нової конкурентоспроможної продукції шляхом надання певних знижок при її експорті; 

· зменшення ввезення низькоякісної, шкідливої продукції з закордону шляхом встановлення 

високого імпортного мита, та застосуванням інших нетарифних бар'єрів. 

У перспективі промислові підприємства повинні орієнтуватись у своїй зовнішньоекономічній 

діяльності на збільшення питомої ваги в експорті готових виробів, значне скорочення поставок 

сировини, палива, екологічно несприятливих продуктів. Особливе значення для розвитку 

зовнішньоекономічних зв'язків повинно мати нарощування експортного потенціалу за рахунок конверсії 

оборонних галузей промисловості, розвитку форм виробничого співробітництва із зарубіжними 

партнерами, створення умов для переливу міжнародного капіталу та робочої сили. Достатня кількість 

дешевої кваліфікованої робочої сили дає змогу створити навіть нові галузі господарства, виробництво 

електронного та лазерного обладнання, що мало б відчутно збільшити експорт наших підприємств. 

Першим етапом аналізу шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства має стати визначення кола країн, які є потенційно привабливими з точки зору 

проникнення на їхні ринки. Вивчення економічного середовища передбачає аналіз економіки кожної з 

країн на предмет її привабливості як експортного ринку. Для цього необхідно провести оцінку економік 

за двома характеристиками. Перша з них - структура господарства. Друга характеристика -характер 

розподілу доходів у країні. Отримати уявлення про політико-правове середовище можна в результаті 

аналізу чотирьох основних факторів: ставлення у країні до закупівель з-за кордону; політичної 

стабільності; валютних обмежень; державної машини. В сучасних умовах оптимальним рішенням 

вважається вихід українського підприємства на ринки країн так званого ближнього зарубіжжя.  

Пропонуються такі можливості виходу на ринок близького зарубіжжя: 

· прямий експорт; 

· організація виробництва у цих країнах: 

· виробництво за ліцензією; 

· організація мережі просування товару й оцінки продажу (при експорті). 

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, керівники підприємств обов'язково аналізують її 

ефективність. Для досягнення найбільшого економічного ефекту від зовнішньоекономічної діяльності 

слід розвивати виробництво експортної продукції, яка дозволяє одержати найбільшу валютну виручку 

на одиницю витрат, та імпортувати ті товари, власне виробництво яких викликало б найбільші затрати 

на одиницю вкладених валютних коштів. 

Вихід на зовнішній ринок завжди є вступом до конкурентної боротьби. В умовах високої 

насиченості і навіть перенасиченості світових товарних ринків кожен товар змушений вести жорстку 

боротьбу за перевагу споживача, яка віддається найбільш конкурентоспроможному товарові, який на 

одиницю своїй вартості задовольняє більше потреб і на більш високому рівні, ніж товари конкурентів.  

Для вдосконалення системи підтримки національного товаровиробника, запобіганням 

матеріальних збитків у галузях вітчизняної промисловості, відповідно до прийнятих у світовій торгівлі 

правових норм, необхідно стимулювати вітчизняне товаровиробництво, шляхом встановлення низьких 

чи "нульових" ставок ввізного мита.  

Отже, лише на основі всебічного вивчення кон'юнктури світових ринків, підвищення 

конкурентноздатності продукції, застосування сучасних технологій можна досягти ефект у 

зовнішньоекономічній діяльності як на мікрорівні (рівні підприємства), так і на макрорівні зокрема. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розвиток української економіки здійснюється під впливом глобальних інтеграційних процесів, 

які зумовлюють насамперед необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Одним з ключових чинників отримання 

конкурентних переваг є впровадження інновацій на виробництві. Нині вагома частина багатьох 

українських підприємств не в змозі конкурувати на зовнішніх світових ринках збуту через низьку 

конкурентоспроможність своєї продукції, а в деяких галузях вони витісняються вже й із внутрішнього 

ринку. 

У світовій практиці визнаним засобом підвищення конкурентоспроможності є виробництво 

інноваційної продукції, впровадження інноваційних технологій і сучасної техніки, використання нових 

матеріалів для задоволення потреб споживачів. Тому для вітчизняних підприємств важливим є пошук та 

вибір таких інновацій, які створюють конкурентні переваги. Інноваційному розвитку підприємств 

сприяє дійова державна підтримка інноваційної діяльності при розробці та виведенні інноваційної 

продукції на ринок. Зарубіжний досвід свідчить про широке використання різних прямих і непрямих 

методів державної підтримки. В цілому налічують близько 300 видів різноманітних форм стимулювання 

інноваційної діяльності. До прямих методів державної підтримки інноваційної діяльності належать 

програми фінансового стимулювання, пряме інвестування акціонерного капіталу і державних кредитів, в 

т.ч. – беззворотних (Японія, Франція, Індія, Китай, Росія). Непрямі методи державної підтримки містять 

різні форми податкових і митних пільг і преференцій (США, Німеччина, Велика Британія, Туреччина, 

Україна). Найпоширенішими є комплексні методи державної підтримки, що об'єднують обидва 

вищезгадані методи. 

Прикладом ефективного впровадження інноваційних розробок і, як наслідок, отримання 

підприємством конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках є Каховський завод 

електрозварювального обладнання. Виконання, в умовах спеціального режиму інноваційної діяльності 

технологічного парку, інноваційного проекту з організації виробництва сучасних машин для стикового 

контактного зварювання високоміцних рейок швидкісних залізниць дозволило підприємству зайняти 

провідні позиції на зовнішньому ринку зварювального обладнання. Реалізація інноваційної продукції під 

час виконання проекту становила майже 200 млн. грн., з них експорт – 154,29 млн. грн. Частка експорту 

в обсязі реалізованої інноваційної продукції зросла з 59,5 до 88,5 %. Це дозволило збільшити частку 

підприємства на зовнішньому ринку стаціонарних та підвісних машин для зварювання відповідно до 60 

% та 95 %. Інноваційна продукція в загальному обсязі продукції, реалізованої підприємством, становила 

в середньому 36,53 %. За рахунок виваженої державної підтримки інноваційної діяльності такі дійові 

результати у перебігу виконання проектів технопарків було досягнуто на багатьох вітчизняних 

підприємствах. 

Збалансований склад різних видів державної підтримки в Законі України № 991–XIV від 16.07.99 

р. (табл.) стимулював впровадження інновацій, позитивно впливав на перебіг інноваційного процесу на 

підприємствах та сприяв виконанню затверджених програм з оновлення виробництва. 

Таблиця - Державна підтримка проектів технопарків 

Вид підтримки  

Закон України 

№ 991–XIV 

від 16.07.99 р.  

Закон України 

№ 3333–XIV 

від 12.01.06 р.  

Податковий 

кодекс  

1 2 3 4 

Цільові субсидії  

Звільнення від сплати:     

– податку на прибуток  Діяло Діяло Скасовано 

– ПДВ  Діяло Скасовано Скасовано 

– мита  Діяло Діяло Діє  
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Продовження таблиці  

1 2 3 4 

– ПДВ при імпорті товарів  Діяло Скасовано Скасовано 

Сплата ПДВ податковим векселем 

при імпорті обладнання, 

устаткування, комплектуючих 

– 
Дія призупинялась 

в 2008, 2009 рр.  
Скасована 

Фінансова підтримка проектів технопарків  

– безвідсоткове кредитування  – Не виконувалось  Скасовано 

– компенсація процентів за 

кредитами  
– Не виконувалась  Скасована 

Прискорена амортизація  Діяла  Діяла  Скасована 

Висновки. Інноваційна діяльність сприяє забезпеченню конкурентоспроможності в тривалому 

періоді часу. Значну роль в забезпеченні та підвищенні конкурентоспроможності підприємств відіграє 

інноваційна продукція, яка є результатом впровадження на виробництві передових, в більшості випадків 

унікальних науково-технічних розробок. З метою інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств 

необхідно удосконалити нормативно-законодавчу базу, її регулювання та систему фінансування 

інноваційних розробок. У такому разі актуальним стає запровадження нових форм кредитування 

науково-технічної діяльності з залученням механізмів приватно-публічного партнерства. 

Стимулюванню приватних інвестицій в інноваційні проекти, створенню спеціальних умов для 

інноваційної діяльності та регулюванню сприятиме розробка та запровадження нових нормативно-

законодавчих актів. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Збільшення динамічності та невизначеності зовнішнього середовища вимагає від підприємств 

мобільності, готовності задовольняти потреби ринку, своєчасного та адекватного реагування на зміни 

ринкової ситуації. Для підвищення оперативності та ефективності управлінських рішень, спрямованих 

на забезпечення стійкого розвитку та підвищення конкурентоспроможності, виникає необхідність 

використання у сучасній управлінській практиці методів адаптаційного управління. 

З метою створення наукової основи для проведення подальших досліджень, перш за все, 

необхідно уточнити понятійний апарат, економічний зміст основних категорій, що визначають предмет 

дослідження. Багатозначність визначення поняття «адаптація», пов'язана з розглядом її окремих сторін, 

що виступає як предмет дослідження в різних працях, слугує підставою для проведення аналізу 

основних теоретичних положень в області адаптації та обґрунтування її сутнісних, структурно-логічних 

і цільових характеристик відповідно до цілей і завдань роботи. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що термін «адаптація» є полісемантичним та 

використовується в багатьох значеннях. У різних науках існує велика кількість визначень цього поняття 

та їх модифікацій. 

«Складність завдання визначення поняття «адаптація» полягає в тому, що поряд з 

розчленуванням і розглядом кожною із сторін самого явища адаптації буває важко здійснити синтез і 

сформулювати таке визначення поняття, з якого можна було б вивести все багатство його форм» [1]. 

Досліджуючи дефініцію «адаптація» Ю. Урманцев [2] зробив висновок про те, що за своїм 

змістом та обсягом поняття «адаптація» є не тільки міждисциплінарним, а й водночас досить складним 

терміном. Систематизуючи наведені в різних енциклопедіях визначення, він виокремив певні властиві їм 

недоліки: 

– тавтологічність і відсутність вказівок на істотні й специфічні ознаки, які б виділяли саме 

адаптацію; 

– охоплення визначенням «адаптація», як правило, тільки одного (звичайно медико-біологічного) 

виду адаптації з, в-багато разів більшого, числа існуючих; 
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– викликана цим відсутність коректного визначення взагалі, а тим самим і методологічних 

вказівок про можливі шляхи розвитку вчення про адаптацію. 

Полемічність підходів та різноманітність трактувань сутності категорії «адаптація» в сучасній 

економічній літературі обумовлені фундаментальністю та багатовекторністю використання даної 

категорії в різноманітних галузях науки. Ключовими у визначеннях категорії «адаптація» науковцями є 

наступні аспекти: «пристосування», «умови пристосування», «мета пристосування», які за своїм 

значенням відображають об‘єкт, предмет та зміст адаптації. 

Існування великого числа визначень і тлумачень адаптації, з одного боку, виступає перешкодою 

для наукових комунікацій, з іншої ж – є позитивним аспектом, оскільки визначення адаптації, розглянуті 

у всьому своєму різноманітті, дають вельми детальне уявлення про сутнісні риси цього феномену. 

Отже, основні ідеї, на яких будуються ті або інші дефініції, пов'язані з наступними 

характеристиками: 

1) термін «адаптація» використовується для позначення процесу, при якому суб'єкт 

пристосовується до нового середовища; 

2) під адаптацією розуміється результат пристосовного процесу, тобто адаптація розглядається 

як стан; 

3) адаптація зв'язується з якоюсь певною метою, до якої прагне суб'єкт: «вижити», досягти 

майнового благополуччя, підвищити соціальний статус і так далі; 

4) адаптація (адаптивність) припускає відповідність між цілями і результатами, що 

досягаються в процесі діяльності (оптимальність співвідношення мети і засобів); 

5) слово «адаптація» («пристосування») «подвійне за своїм змістом і може означати або 

пристосування засобів певної позиції до даної ситуації, або – при здійсненні вибору з числа взагалі 

можливих позицій – пристосування до тих дійсних або передбачуваних шансів, які надає в даний 

момент одна з них.» [Вебер, 1990, с. 574].; 

6) термін «адаптація» використовується для позначення відношення рівноваги (відносній 

гармонії), яка встановлюється між суб'єктом і середовищем; 

7) адаптація припускає обов'язкове зрушення у функції або формі, що підтримує існування 

системи в певному середовищі; незвичність стану, незвичні форми здійснення діяльності; 

8) адаптація виконує функцію забезпечення виживання і розвитку адаптанта; при цьому зміст 

адаптивної функції може полягати або в прагненні отримати контроль «над зовнішніми силами», щоб 

зробити передбаченими умови своєї діяльності, або у внутрішній модифікації своїх власних структур під 

тиском потреб, що змінюються. 
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НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ І СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Мінімізація наслідків кризи і формування потенціалу для майбутнього посткризового розвитку – 

це дві ключові проблеми, які необхідно вирішити національній економіці. Зарубіжний досвід свідчить, 

що посткризовий розвиток країни уможливлює інноваційна соціально-орієнтована модель економіки. 

Побудова інноваційної економіки передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 

стимулювання інвестицій в інновації, на технологічне переозброєння і впровадження інноваційних 

продуктів і технологій у всі сфери економіки і суспільного життя. При цьому ці заходи повинні сприяти 

довгостроковому розвитку інноваційної системи, а також відображати специфіку розвитку суб‘єктів 

господарювання в кризових умовах.  

По-перше, це повинні бути заходи з підтримки пріоритетних напрямків технологічного розвитку 

і координації з метою забезпечення безперервного циклу реалізації інноваційних проектів 

агропромислових підприємств, зокрема формування технологічних платформ і розробка галузевих 

технологічних дорожніх карт у високотехнологічних галузях, з врахуванням результатів довгострокових 

науково-технологічних прогнозів, підготовлених НАН України, а також світових тенденцій соціально-

економічного розвитку, а також надання на конкурсній основі фінансової підтримки коопераційних 

програм підприємств регіонального інноваційного кластеру та усунення перешкод на шляху їх розвитку 
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Розвиток аграрної науки дозволить підприємствам отримувати новітні технології і інноваційні 

продукти, які сприятимуть виходу їх із кризи, підвищенню конкурентоспроможності і виходу на світові 

ринки. Експерти-аграрії переконані, що Україна здатна стати вагомим учасником світового ринку 

продовольства і сільгосппродукції лише при активній роботі власної аграрної науки та її тісній співпраці 

з виробництвом, переробкою і маркетингом. При цьому вони вважають цілком реальним перетворення 

аграрної сфери у високотехнологічну область економіки [1]. 

По-друге, підтримка основних форм інноваційної діяльності діючих агропромислових 

підприємств з врахуванням їх специфіки і розміру за рахунок раціонального поєднання податкових і 

неподаткових інструментів стимулювання інновацій. 

Прямі механізми державної підтримки інновацій (співфінансування, кредитування, гарантії) 

стимулюють в основному реалізацію довгострокових інноваційних проектів і, як правило, 

супроводжуються проблемами можливих підмін у конкурентному середовищі, ризиками заміщення 

приватних витрат державними.  

Найбільш актуальним у стимулюванні інноваційної активності підприємств є не стільки 

збільшення прямого державного фінансування науки, скільки стимулювання вкладання коштів в науку 

та інновації з боку підприємств на основі комплексних інноваційних програм, які фінансуються на 

паритетних началах, - частково з державного бюджету, а частково за рахунок зацікавлених підприємств 

та інвесторів. 

Податковими інструментами стимулювання інноваційної діяльності, якими користується 

більшість країн світу є списання витрат на НДДКР, спеціальні режими амортизації основних фондів, 

податкові пільги на дохід з іноземного джерела. Використовуючи ці податкові пільги, інноваційне 

підприємство зменшує базу, яка підлягає оподаткуванню, має можливість швидше оновлювати основні 

фонди та розширює сферу своєї діяльності, отримуючи більше прибутку [2]. 

По-третє, підтримка створення нового інноваційного бізнесу, а також заходи з поліпшення 

інституційних умов і підвищення ефективності інноваційної інфраструктури, а саме, стимулювання 

створення інноваційних підприємств на базі провідних закладів науки і освіти, забезпечення можливості 

прискореної комерціалізації об‘єктів інтелектуальної власності, права на які належать державі тощо; 

державна підтримка розвитку інноваційної інфраструктури у вищих освітніх закладах з метою розвитку 

малого інноваційного підприємництва; удосконалення нормативно-правової основи в галузі венчурного 

підприємництва, корпоративного і договірного права; заходи з підвищення ефективності роботи фондів 

в науковій і науково-технічній сфері.  

По-четверте, створення стимулів до інноваційної діяльності, зокрема, технологічній модернізації 

і підвищенню енергоефективності будуть сприяти заходи із стимулювання заміни зношеного і 

застарілого фонду основних засобів.  

В цілому у системі стимулювання інноваційної активності підприємств можна визначити два 

підходи: стимулювання попиту на інновації і підтримка кадрів, які створюють ці інновації. Перший 

підхід, наприклад, передбачає створення системи замовлень на інноваційну продукцію, а другий - 

створення системи мотивації працівників до інноваційної діяльності, наприклад, розподіл між 

працівниками, зайнятих в інноваційній діяльності, і підприємством додаткового прибутку, отриманого 

як результат реалізації інноваційного проекту. 

Отже, підвищити інноваційну активність агропідприємств не можливо  без вдосконалення 

існуючих і впровадження механізмів підтримки і стимулювання інноваційного розвитку.   
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

В умовах розвитку міжнародних зв‘язків, посиленням ролі глобалізаційних процесів, 

обмеженості матеріальних, фінансових та інших ресурсів, економічний розвиток держави потребує 

інноваційних підходів, оскільки традиційні методи ведення господарства стають не актуальними. З 

початку проголошення незалежності Україна проголосила курс на інноваційну модель розвитку як 
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ефективний напрям стратегічного розвитку держави. Доволі багато розмов ведеться навколо проблем 

створення ефективного середовища, яке б сприяло розвитку інноваційного підприємництва в Україні. 

Проблема розвитку інноваційного підприємництва в Україні зумовлена переходом економіки на 

якісно новий – інноваційний тип розвитку. Економічне зростання країни в сучасних умовах значною 

мірою залежить від її здатності адаптуватися до технологічних зрушень, а збільшення обігу та зростання 

виробництва – від інновацій [1, с. 223]. 

З самого початку реалізації проголошеного керівництвом України курсу на переведення 

національної економіки на інноваційний шлях розвитку виникли серйозні труднощі з фінансуванням 

цього процесу. Таке реформування потребує значних капіталовкладень, проте ані держава, ані 

вітчизняні підприємці та бізнесмени їх не мають [2]. 

В Україні за 2014 р. питома вага загального обсягу витрат на наукові дослідження та розробки у 

ВВП становила 0,66 %, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,26 %. За даними 

Євростату, частка обсягу витрат на наукові дослідження та розробки країн ЄС-28 у ВВП становила 

2,01 % [3]. 

Аналіз стану розвитку інноваційної діяльності в Україні дає змогу відзначити, що впродовж 

2012-2014 рр. інноваційною діяльністю в промисловості займалося 2259 підприємств, або 22,6 % 

обстежених. У 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1609 підприємств, або 

16,1 % обстежених промислових. У 2014 р. три чверті інноваційно активних промислових підприємств 

упроваджували інновації (або 12,1% обстежених промислових) [3]. 

У процесі реалізації державної політики інноваційного розвитку можна сверджувати, що в 

Україні ще досі відсутні сприятливі умови для здійснення інноваційної діяльності. Суб‘єкти 

інноваційного підприємництва не мають необхідних умов для підвищення своєї 

конкурентоспроможності на ринку інновацій. 

Серед проблем розвитку інноваційного підприємництва варто також наголосити на низький 

відсоток інноваційності в економіці, оскільки для України притаманний сировинний характер 

виробництва з низьким рівнем обробки. Також в Україні відсутня чітко сформульована стратегія 

інноваційного розвитку, низький рівень інноваційної інфраструктури, незадовільний рівень правового 

регулювання інноваційних процесів, надмірний фіскальний тиск на підприємців, відсутність 

ефективного стимулювання працівників науково-технологічної сфери тощо. 

Необхідно невідкладно реалізовувати певні заходи та програми щодо подолання проблем 

розвитку інноваційного підприємництва.  

Особливу увагу слід зосередити на розширенні малого інноваційного підприємництва, тому що 

малі та середні фірми більш охоче йдуть на ризик, який притаманний будь-якому інноваційному 

процесу, оперативніше реалізують інновації, у тому числі й технологічні, вони ближчі до кінцевих 

споживачів, виявляють більшу гнучкість та пристосованість до вимог ринку, швидше перебудовують 

виробничу програму, більш оперативно реагують на структурні зміни в економіці [4, с. 63]. 

Отже, на державному рівні першочерговими завдання інноваційної політики мають стати: 

формування економічно-правового механізму розроблення й упровадження інноваційного 

підприємництва, який має передбачати формування сприятливих умов для вже існуючих новітніх 

технологій, що з різних причин не були впроваджені; підвищення попиту на вітчизняну 

високотехнологічну продукцію та збільшення її експорту; формування ефективних механізмів 

підвищення наукового потенціалу підприємств; адаптація систем менеджменту до цілей інноваційного 

розвитку; формування законодавчого механізму захисту інтелектуальної власності; підвищення рівня 

фінансування НДДКР; скорочення термінів патентування; сприяння створенню технопарків, 

інноваційних фондів, бізнес-інкубаторів, венчурних фондів, які б підвищили можливості фінансового 

забезпечення інноваційного підприємництва з допомогою капіталу приватних організацій тощо. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Конкуренция, как в сфере производства, так и в сфере услуг, обусловила необходимость 

внедрения организационных инноваций и в таком секторе экономики, как здравоохранение, которое 

имеет свою специфику и высокую степень государственного регулирования. 

Однозначного определения «инновации в здравоохранении» не существует, что видимо, 

обусловлено наличием различных подходов к анализу учреждений здравоохранения, которые 

рассматриваются, во-первых, как поставщики услуг; во-вторых, как производственная функция; в-

третьих, как совокупность информационных потоков. Существует мнение, что инновации в системе 

здравоохранения – это «те изменения, которые помогают медицинским работникам (healthcare 

practitioners) уделять больше внимания пациентам в результате повышения эффективности работы всех 

специалистов системы здравоохранения (healthcare professionals)» [1, с. 564]. Данное определение 

несколько узкое, так как инновации в здравоохранении затрагивают не только услуги и процессы, но и 

структуру медицинских организаций. Соответственно, в системе здравоохранения можно выделить 

следующие основные типы инноваций: продуктовые (например, новые процедуры в лечении или новые 

медицинские препараты), процессные (например, он-лайн запись к врачу) и организационные, которые 

меняют внешнюю и внутреннюю инфраструктуру медицинской организации и позволяют создать новую 

бизнес-модель. Продуктовые инновации, в свою очередь, тесно связаны с технологическими 

инновациями (например, внедрение цифровой рентгенологии), которые лежат в основе понятия 

производственной функции лечебного учреждения. Однако следует понимать, что для сохранения и 

повышения конкурентоспособности учреждениям здравоохранения необходимы не только 

технологические инновации, но и организационно-управленческие, к которым относятся 

организационные, управленческие, экономические, социальные, юридические и маркетинговые 

нововведения. 

Пример успешного использования технологических и организационных инноваций – больница 

«Ля Принцесса» (Hospital Universitario de La Princesa, образована в 1851 г.) в Мадриде. Это 

государственная больница, в которой были внедрены технологические (цифровая рентгенология) и 

организационные (внедрение и распространение амбулаторной хирургии) инновации. Данная больница 

смогла выжить и адаптироваться к политическим и технологическим изменениям, сделав одним из 

основных стратегических направлений своего развития – исследования и реализация множества 

проектов в различных областях (фармацевтика, биомедицина и др.). Например, при больнице создан 

Фонд биомедицинских исследований (IBF) и Институт исследований в области здравоохранения, а 

также другие научно-исследовательские структуры. 

Другой пример – это подход к внедрению инноваций в «Мемориал Госпитале» (Memorial 

Hospital), город Саут-Бенд, штат Индиана. Это одна из первых больниц, создавших и применивших 

tithing-программу, то есть программу десятины (10% от дохода) по отношению к внедрению инноваций. 

Каждый год часть дохода лечебного учреждения откладывается для создания и внедрения 

инновационных программ. В 2001 году была сформирована команда Idea Propulsion Leaders – «Лидеры, 

продвигающие идеи» – из специалистов отдела кадров, контроля качества, маркетинга, стратегического 

планирования и генерального директора медицинского центра. Команда периодически проводит встречи 

с такими компаниями, как DuPont, Motorola, Whirlpool, 3M, Nike, Microsoft, Steelcase, Walmart и др., с 

целью изучения новых принципов и подходов к организации работы. 

В последние годы наблюдается тенденция к формированию инновационных кластеров (медико-

технологических, фармацевтических, биофармацевтических и др.) в системе здравоохранения многих 

стран. Примерами могут служить кластеры Medicon Valley (Дания, Швеция, Германия, Финляндия), 

BioValley (Германия, Италия, Швейцария), Bioculture (Великобритания) и др. Крупнейшим кластером 

является Medicon Valley, в компаниях и лабораториях которого занято около 50 тыс. человек, научные 

исследования и разработки в области биотехнологий осуществляют более 400 компаний и 12 

университетов. В кластер входят такие крупные фармацевтические компании, как «Novo Nordisk», «Leo 

Pharma», «Lundbeck», подразделение «GlaxoSmithKline», а также 65 компаний по производству 

медицинского оборудования, более 50 контрактных исследовательских организаций, 12 научных парков 

и инкубаторов, 32 клиники [2‒4]. 

В кластерах здравоохранения наиболее эффективно реализуются как технологические, так и 

организационные инновации. Участие в кластере позволяет: получить передовой опыт в области 
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здравоохранения; найти новых партнеров для сотрудничества; сократить время на исследования и 

разработки, а также ускорить процесс коммерциализации новой медицинской технологии; совместно 

реализовать комплекс мероприятий по развитию маркетинговой деятельности субъектов кластера 

(организация совместных маркетинговых исследований и рекламы, совместное участие в выставках и 

ярмарках) и др.  

Таким образом, в современных условиях система здравоохранения должна опираться на 

сочетании технологических и организационных инновациях, которые должны быть направлены не 

только на приобретение нового оборудования, но и на изменения в системе управления медицинскими 

учреждениями с целью повышения эффективности их функционирования и конкурентоспособности 

оказываемых услуг. Организационной формой для активизации инновационной деятельности и 

наращивания конкурентных преимуществ учреждений здравоохранения являются кластеры, в которых 

интеграция усилий органов власти и бизнеса, научных и образовательных медицинских организаций, а 

также финансовых, содействующих и общественных организаций позволяет ускорить процесс 

разработки новых технологий и довести их до потребителя. 
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ПРОБЛЕМИ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

На сьогодні, людські ресурси – є одним із найцінніших  джерел будь-якої країни, розвиток  та 

удосконалення  якого можливе за створення певних умов для  відтворення,  подальшого формування ,  

розвитку  та використання  цього ресурсу  з  визначенням  інтересів кожного  суб‘єкта  держави. 

Специфіка поняття «людські   ресурси» полягає в тому, що люди наділені інтелектом, тобто їхня 

реакція на зовнішній вплив емоційно осмислена, а не механічна;  люди  здатні  до  постійного  

удосконалювання і  розвитку,  що  є довготерміновим джерелом ефективності суспільства; вибираючи 

певний  вид  діяльності,  люди  ставлять  перед  собою  певні  цілі [1 С373 ].  

Родоначальник англійської класичної політекономії У. Петті ще в XVII ст. першим висловив 

ідею про те, що люди з їхніми виробничими здібностями являють собою багатство, і долучив корисні 

властивості людини в її грошовій одиниці в поняття «капітал». Теорія капіталу І. Фішера на початку ХХ 

ст. стала основою виникнення і розвитку ширших концепцій людського розвитку, а економічна думка у 

процесі еволюції підійшла до введення в науковий обіг і обґрунтування поняття «людський капітал». 

Формування та розвиток людського капіталу Теодор Шульц  другій половині ХХ ст.. вбачав у розвитку 

здібностей та знань, які надаються шкільною освітою, навчанням на робочому місці, у зміцненні 

здоров‘я і зростаючому запасі економічної інформації [2] . 

Всі управлінці час від часу виконують певні функції Управління людськими ресурсами (УЛР). А 

саме, майже всі менеджери періодично залучені до процесу розвитку, навчання й оцінки своїх 

працівників. У невеликих організаціях, більшість  функцій по управлінню персоналом виконуються  

саме власником того, чи іншого підприємства або лінійним менеджером. Звичайно, у великих 

організаціях існує відділ кадрів, чи відділ управління людських ресурсів який є відповідальним за 

виконання функцій УЛР. Даний відділ укомплектований декількома фахівцями з УЛР  які контролюють 

один, чи декілька напрямків. 

Основна функція відділу УЛР - це забезпечення підтримки лінійним менеджерам у всіх справах, 

що стосуються людських ресурсів. Таким чином, більшість відділів УЛР виконують традиційну роль 

набору кадрів і діє, головним чином, у якості консультативного органу. Крім консультацій, наданих 
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лінійним менеджерам, відділи УЛР організують та контролюють процес навчання й наймання, 

займаються реалізацією програм з розвитку персоналу, діють як ланцюг від менеджера, робітниками й 

урядом, і, нарешті, контролюють програми з безпеки. 

Саме за ступенем і характером поділу функцій УЛР між лінійним управлінням і відділами УЛР 

різняться організації. Наприклад, відділ УЛР в одній компанії може виконувати все, що стосується 

прийому кадрів. У іншій компанії всі рішення щодо прийому можуть здійснюватися  оперативними 

менеджерами, що взаємодіють із відділом УЛР тільки як з консультативним органом. 

Наведені приклади дозволяють нам побачити, що відділ УЛР може здійснювати функції трьох 

видів: 

1) спеціальні послуги, які виокремленні в кожній організації особисто; 

2) координаційні; 

3) консультативні 

Таким чином, в одній компанії відділ управління людськими ресурсами може здійснювати набір 

кадрів, а у іншій - тільки радити в питаннях згідно набору персоналу. Задля покращення процесу  

здійснення функцій з управління людськими ресурсами, потрібно відштовхуватись від наступних 

принципів управління, а саме: оперативне управління, стратегічне управління (прогнозування 

перспективного планування роботи кадрів та розробка кадрової політики), контроль (аналіз ефективного 

управління державними службами). 

Як згадувалося раніше, відділ УЛР працює у якості певного консультативного органу та не має 

влади над оперативними менеджерами. У результаті цього можуть виникати конфлікти, наприклад, коли 

оперативні менеджери ігнорують рекомендації відділу УЛР. 

Область Управління людськими ресурсами вийшла за межі звичайного адміністрування: 

традиційну діяльність по найманню, регулювання трудових відношень й відстеження системи оплати та 

пенсійної виплати. На сьогодні, УЛР більш повніше інтегровано в процесі стратегічного планування 

компанії. 

Однією з причин таких змін – є те, що організаційне середовище стало набагато комплексним. 

Потік законів та інструкцій став тягарем відповідальності, покладеного на менеджерів. Нові вказівки, 

щодо забезпечення безпеки і охорони здоров‘я, збільшення можливостей отримати роботу, пенсійної 

реформи, забезпечення безпеки навколишнього середовища та якості життя, регулярно виходять.  

Одночасно з відповідальністю за пояснення і виконання урядових постанов, що змінюються 

постійно, відділ УЛР також повинний працювати з персоналом, що стає більш вимогливим у відношенні 

роботи і якості робочого життя. 

До того ж, відбулися і відбуваються важливі зміни в структурі робочої сили. Наприклад, частка 

жінок у складі робочої сили набула змін за останні 10 років.  

Зростаюча роль жінок вплинула на Управління людськими ресурсами  у багатьох напрямках. 

Наприклад результатом цієї зміни стала поява програм турботи про дітей, програми по  наданні 

відпустки  з приводу вагітності. 

Старіння робочої сили - окремий  чинник який  впливає на процес управління людськими 

ресурсами. Менеджери УЛР зараз повинні шукати можливості використання старших робітників 

(збільшення часткової зайнятості, використання  їх послуг при навчанні новачків у середині компанії).  

Визначимо, що з розвитком нових соціальних та культурних цінностей та з підвищенням рівня 

забезпеченості працівників, утворилась нова проблема у невдоволенні, причиною якої є вузька 

спеціалізація. Для вирішення цієї проблеми можна використати наступні методи з розширення обсягів та 

збагачення змісту праці: 

1) змістовність та результативність роботи, полягає у впливі, який робітник може чинити на 

об‘єкт, а саме - самостійність у виконанні та плануванні роботи; 

2) за умови, якщо робітник виконує багато роботи, обсяг робіт вважається широким і 

навпаки, коли працівник виконує малу долю роботи, обсяг роботи вважається вузьким. 

Організація правильного стратегічного управління людськими ресурсами дає можливість 

зміцнити імідж компанії. Дієвим показником у формуванні позитивного іміджу тієї, чи іншої організації 

є співпраця з профспілками з приводу питань які стосуються реорганізації, розвитку й мотивації 

персоналу, що сприяє створення розумів для самореалізації кожного працівника, самостійного вибору 

шляху руху у певній соціальній структурі та соціальному просторі суспільства. 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СИЛЫ БРЕНДА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Оценка стоимости бренда начала интересовать экономистов и маркетологов около 25-30 лет 

назад. На сегодняшний день интерес к стоимости бренда обусловлен рядом причин: этот показатель 

увеличивает стоимость компании при сделках купли-продажи компаний, слияниях и поглощениях, сам 

бренд может стать объектом купли-продажи, стоимость бренда нужно знать при переговорах с 

потенциальными инвесторами, также бренд можно использовать в качестве залога. 

Одна из наиболее известных методик оценки стоимости брендов, разработанная глобальной 

компанией Interbrand, получила широкое признание в кругах менеджеров и маркетологов. В этой 

методике используется некий «бренд-мультипликатор» на операционный доход, который определяется 

на основе анализа силы бренда, характеризуемого семью специальными критериями, оцениваемыми 

экспертами в баллах.  

Критерии оценки силы бренда, разработанные компанией Interbrand вызывают некоторые 

сомнения. Например, при оценке такого критерия «рынок», наибольшее количество баллов получит 

продукция, находящаяся на стадии жизненного цикла «стабилизация», в то время как в настоящее время 

более привлекательными, с точки зрения доходности, являются развивающиеся высокотехнологичные 

отрасли. Кроме того, автор не согласен с интерпретацией критерия «интернациональность», так как 

локальный или региональный бренд может лучше восприниматься потребителями и быть более 

прибыльным, чем бренд, получивший международное признание. Следовательно, он может создавать 

больший объем денежного потока. Также методикой предусматривается прямая связь между объемом 

инвестиций на развитие бренда и его стоимостью, что не всегда соответствует реальности. В тоже время 

не рассматривается взаимосвязь между затратами на производство продукции, масштабами 

производства и прибылью, что также отражается на экономической целесообразности методики.  

Устраняя эти недостатки и обосновывая методику оценки стоимости бренда молочной 

продукции, автором была предложена следующая система критериев оценки силы бренда (таблица). 

Таблица Критерии оценки силы бренда, разработанные авторами 

Критерий 

оценки силы 

бренда 

Максималь

ная оценка, 

балл 

Характеристика 

1. Конкурентные 

преимущества 

молочной 

продукции 

20 Конкурентным преимуществом молочной продукции может быть ее качество, цена, 

упаковка, способы продвижение и другие инструменты маркетинга. Чем большим 

количеством конкурентных преимуществ обладает продукт, тем большее количество 

баллов присваивается. 

2. Жизненный 

цикл бренда 
10 Бренды, существующие на рынке длительный промежуток времени и 

зарекомендовавшие себя у потребителя, оцениваются большим количеством баллов, 

по сравнению с новыми торговыми марками в силу отсутствия лояльности. 

3. Доля рынка 15 Большее количество баллов будет присваиваться организациям, которые имеют 

высокую долю рынка. 

4. 

Инвестиционная 

поддержка бренда 

5 Для формирования сильного бренда требуются постоянные инвестиции, поэтому 

компании, которые систематически и целенаправленно вкладывают денежные 

средства в развитие своей торговой марки, оцениваются большим количеством баллов. 

5. Тенденции 

развития бренда 
25 Предприятия, которые демонстрируют стабильную динамику роста объемов 

реализации и увеличения доли рынка, будут оцениваться выше. 

6. Охват рынка 15 Молочная продукция, реализуемая под брендом, распространенная не только на 

территории региона, но и за его пределами получит большее количество баллов. 

7. 

Законодательно-

правовая защита 

бренда 

10 Чем сильнее марка юридически защищена, тем большее количество балов получит 

компания. 

При определении индекса силы бренда, предельное значение которого составляет 100 баллов, 

первоначально оценивается каждый критерий по шкале от нуля до его максимальной величины. Оценка 

каждого критерия, определенная в баллах, показывает его вклад в общее значение силы бренда. Для 

обоснования максимальной величины оценки критериев силы бренда автором был проведен опрос, в 

котором приняли участие 45 человек, среди которых были руководители предприятий молочной 

промышленности РБ, их заместители, специалисты коммерческих и маркетинговых служб, 
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представителей отделов по продвижению продукции и рекламе. Каждому респонденту предлагалось 

оценить предложенные критерии силы бренда по пятибалльной шкале, где 0 – критерий в наименьшей 

степени отражает силу бренда; 5 – критерий несет наибольший вклад в оценку силы бренда.  

Далее автором была осуществлена обработка результатов опроса в следующей 

последовательности: первоначально найдена сумма баллов по каждому из критериев, оцениваемых 

респондентами, и подведен общий итог; далее, была вычислена доля каждого критерия силы бренда в 

общей сумме баллов, которая отражает их максимальную величину, используемую при оценке; после 

произведена корректировка показателей удельных весов таким образом, чтобы соблюдалась 

пятибалльная пошаговость интервала и сохранялась величина максимального значения индекса силы 

бренда, равного 100 баллам. 

Предложенная автором система критериев характеризует силу бренда молочной продукции и 

может быть использована при оценке его стоимости. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УКРАЇНІ 

В сучасних умовах нагальної потреби стабілізації економіки України значно зростає проблема 

стимулювання інвестиційної діяльності в країні. Визначальною мірою саме інвестиційний капітал може 

вплинути на зростання соціально-економічних показників країни та її регіонів, укріплення стану 

суб‘єктів підприємництва та підвищення їх конкурентоспроможності на світовому (зокрема, 

європейському) ринку. У зв'язку з цим виникає необхідність перегляду існуючого наукового підходу до 

державного регулювання інвестиційними процесами через його нерезультативність в останні роки. 

Регулювання у загальному сенсі полягає у встановленні певних правил і законів, які призначені 

для упорядкування діяльності об‘єкту. Відповідно, державним регулюванням є сукупність законів, 

інших адміністративних, економічних та організаційних інструментів, заходів, спрямованих на 

створення певних умов функціонування сфер народного господарства. 

Проте і наразі ведуться дискусії науковців щодо необхідності державного регулювання 

економічної діяльності, зокрема інвестиційної,  постають питання щодо результативного ступеню та 

глибини впливу держави на інвестиційні процеси. Предметом обговорення є як важливість державного 

регулювання інвестиційних процесів для росту і розвитку економіки, так і інструментарій методів і 

форм впливу. 

На наш погляд, в сучасних умовах об'єктивна необхідність визначального державного 

регулювання інвестиційних процесів підтверджується станом економіки України. Через обмеженість 

власного капіталу у суб‘єктів підприємництва та можливостей залучення позикового (в результаті 

зниження економічної рентабельності практично у всіх галузях народного господарства та високої 

відсоткової ставки за кредитами), перманентний дефіцит Державного бюджету набувають гостроти 

питання створення сприятливих умов залучення інвестицій, необхідних для модернізації та 

інноваційного оновлення національної економіки. Тобто найважливішим завданням держави в умовах 

негативної динаміки соціально-економічних показників розвитку є створення найбільш сприятливих 

умов для успішного перебігу інвестиційних процесів.  

Можна виділити три моделі державного регулювання інвестиційних процесів, що обирають 

основним принципом той або інший аспект стимулювання інвестицій. У першій моделі акцент робиться 

головним чином на податкових стимулах для приватних інвестицій. В другому варіанті акцент робиться 

на державному фінансуванні приватних проектів. У третій моделі основним стає подолання недоліків 

координації і створення механізмів для узгодження рішень приватних інвесторів; держава тільки 

створює необхідну інфраструктуру і заохочує вкладення в людський капітал. Умовно називають першу 

модель «американською», другу – «японською» і третю – «європейською» [1]. В реаліях сьогодення 

бачиться доцільним компіляція американської та європейської моделей із додаванням напрямів 

подолання суто національних проблем, що погіршують інвестиційний клімат в країні.  

Узагальнюючи вищеописане, відзначимо, що участь держави в регулюванні інвестиційних 

процесів виражається в наступних формах: 
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держава виступає в якості законотворчого фактору, оскільки створює нормативно-правову базу, 

єдину для всіх учасників інвестиційного процесу; 

держава сама є суб'єктом інвестиційної діяльності, виділяючи бюджетні кошти на конкурсній 

основі під певні інвестиційні проекти; 

держава визначає стратегію поведінки інвесторів на ринку інвестиційних товарів, а також обсяг і 

структуру державних інвестицій; 

держава формує інвестиційне середовище та впливає на інвестиційний клімат у країни шляхом 

реалізації фінансово-кредитної, податкової, амортизаційної, бюджетної  політик. 

Таким чином, з позицій важливості і необхідності регулювання економіки, функціональної ролі 

держави, можна запропонувати розуміння державного регулювання інвестиційних процесів як 

комплексну діяльність компетентних органів державної влади, які визначають нормативні, 

методологічні, регулятивні, стимулюючі засади перебігу інвестиційного процесу через створення 

належної системи інвестиційного середовища та покращення інвестиційного клімату. 

Існуючі проблеми у перебігу інвестиційних процесів в Україні, недосконалість нормативно-

законодавчої бази свідчать про необхідність вдосконалення інструментів державного регулювання 

інвестиційного процесу, розробки концепції його механізму і стратегій розвитку залучення інвестицій в 

національну економіку. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

  

          Електроенергетика є базовою галуззю економіки України, яка впливає на соціальну сферу, рівень 

життя населення та на стан розвитку виробництва, та одночасно це одна з найменш реформованих і 

модернізованих галузей країни. Теперішній її стан можна характеризувати як кризовий. Причинами 

цього   є   багаторічне  зволікання  з   реформуванням    енергетичного   сектору,низький    рівень    ефект

ивності    енерговиробництва    та    енергоспоживання,монопольне становище в певних секторах 

енерговиробництва та розподілу 

енергії, відсутність реальної диверсифікації джерел енергопостачання, суттєва 

зношеність основних виробничих фондів  енергогенерації [1]. Взагалі, галузь 

електроенергетики   має   значний   потенціал,   володіє   достатньою   кількістю ресурсів, та може бути 

конкурентоздатною, але для реалізації усіх своїх 

можливостей та подальшого  розвитку потребує значних реформ, що зараз є вкрай необхідними. 

          В 1997 р. було створено оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ), його регулювання здійснюється 

Національною комісією регулювання  

електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Для забезпечення функціонування ОРЕ в 1998 р. 

було створено ДП «Енергоринок».  ДП «Енергоринок» виступає посередником при покупці та продажу 

електроенергії – виробники електроенергії продають її на оптовий ринок, а 

потім  там  її  скуповує  обленерго  та   незалежні   постачальники   по   середнійвартості,  яку  визначає  

НКРЕКП. Головною і обов‘язковою умовою членів ОРЕ є те, що продавати електроенергію вони можуть 

лише на ОРЕ, їм забороняється прямий її продаж. 

         Спочатку ОРЕ функціонував за схемою ринку «єдиного покупця», але вона працювала нестабільно 

і з‘явилась необхідність переходу до більш ефективної моделі ринку. В 2002 р. була прийнята Концепція 

функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України. Вона визначила поетапний перехід 

до моделі конкурентного ринку електроенергії, що складався б з таких одиниць: ринку двосторонніх 

контрактів, для прямого продажу електроенергії виробником споживачеві на умовах вільного 

договору; балансуючого ринку,  який би забезпечував незаплановані позаконтрактні обсяги 

електроенергії; ринку «на добу наперед», для купівлі-продажу на наступну  добу; ринку додаткових 

послуг,  для забезпечення надійності та якості електроенергії, регулювання частоти та підтримки 

балансу потужності. Але цей перехід поки що так і не відбувся. На даний час реформа 

електроенергетики увійшла до однієї з основних стратегічних цілей Стратегії сталого розвитку «Україна 

2020»  і є однією з обов‘язкових умов вступу України до ЄС. Україна повинна виконати зобов‘язання в 

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2008/Economics/29053.doc.htm
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межах Договору про Енергетичне співтовариство та адаптувати національне законодавство до 

енергетичного законодавства ЄС для того щоб інтегрувати українську енергосистему в мережу 

європейських    систем.   Хоч   реформа   і   є   вкрай   важливою,   та   не   має 

впевненості, що вона буде  виконуватись,  тим  більше  що  для  цього  потрібнопоетапно провести досит

ь велику низку реформ, що передбачають підготовку 

для них нормативної, організаційної, технічної та фінансової бази. 

         Перш за все для того щоб запровадити нову модель ринку потрібно 

вдосконалити,  а  в  деяких  випадках навіть створити правову базу. Необхідно внести зміни до деяких 

законів, що стосуються електроенергетики, зокрема 

визначити   засади   функціонування   ринку   електричної   енергії   в   Україні, 

розробити правила та вимоги для ринку двосторонніх договорів та 

ринку   додаткових   послуг,    які   майже   зовсім   не   мають   правових    засадфункціонування;   зняти 

  бар‘єри   входження  в  галузь,  а  також  внести  змінидо митного, бюджетного та фінансового законод

авств. 

          По-друге потрібно врегулювати ціно- та тарифоутфорення. Зараз тарифи є економічно 

необґрунтованими. Вони визначаються за системою «Витрати Плюс» – чим більшими є витрати, тим 

більшим є тариф, причому тариф завжди повинен гарантувати прибуток, тому реальні витрати та 

витрати, які вказуються в обґрунтуванні тарифу значно відрізняються. Потім ДП «Енергоринок» 

скуповує у виробників  електроенергію по різним цінам, а продає по одній усередненій ціні. Створення 

ринку договорів  дасть змогу кожному виробнику продавати енергію по узгодженій зі споживачем ціні, 

а також за умов конкуренції навіть знижувати її. Ціна повинна утворюватись на ринку за 

єдиним  для  всіх  принципом,  без  пільг  для  окремих  галузей промисловості іспоживачів. 

         По-третє,  потрібно реструктуризувати електроенергетичний сектор – відокремити конкурентні 

види діяльності, такі як виробництво і постачання, від природно-монопольних сегментів –

 передачі і розподілу. Це розділить компанії 

по   видах   діяльності,   що  дасть   змогу   застосовувати   до  них   різні   види 

регулювання. Зараз вже є розроблений  Проект Закону України «Про обов'язкове відокремлення видів 

діяльності в електроенергетиці», але він маєнеточності та потребує допрацювання. Зокрема, навряд чи 

можна вважати вдалим чи не найважливіше положення статті, а саме щодо «автоматичності» надання 

ліцензії суб‘єкту, якому передаються функції з постачання електричної енергії 

[2].   Крім    того,    потрібно    розділити    потужності    з    виробництва 

електроенергії на окремі самостійні одиниці для того щоб в майбутньому вони 

конкурували одна з одною на ринку. 

         Необхідною умовою реформування галузі електроенергетики є приватизація електроенергетичних 

підприємств. Звісно, деякі підприємства потрібно залишити в державній власності, задля гарантування 

стабільної роботи цього сектора та необхідного рівня енергобезпеки, але більшість 

підприємств  необхідно  приватизувати. Зараз держава не має потрібних коштів на розвиток 

енергетичної галузі і не може ефективно управляти своїми енергетичними активами. На даний момент 

багато підприємств потребують 

повної реабілітації, що включає, перш за все, оснащення новими енергоблокамиякі будуть 

енергоефективними, сучасними та екологічно чистими. Приватизація 

підприємств дасть змогу новим власникам за власні кошти  та  кошти інвесторівмодернізовувати та розв

ивати  підприємство в потрібній мірі. 

         Останнім кроком реформування є повний перехід до конкурентного ринку, що передбачено 

Концепцією ОРЕ. Це виведе електроенергетичний ринок на новий рівень. 

          Становлення нового ринку електроенергії кардинально змінить відносини між постачальником і 

споживачем, лібералізує відносини між ними. Будь-який споживач, фізична чи юридична особа, зможе 

вільно укладати прямі договори  з незалежними виробниками електроенергії, самостійно обираючи 

умови на яких   він   її   отримуватиме,   обходячи   обленерго.  Збільшення   незалежних 

виробників підвищуватиме конкуренцію на ринку, а отже це дасть змогу знижувати ціни, що є одним з 

важливих завдань реформи. Також це сприятиме можливій появі на ринку виробників альтернативних 

джерел електроенергії, що безперечно буде позитивним явищем, бо однією з гострих проблем 

сучасності є саме екологія. Узагальнюючи усе вищесказане, можна зробити висновок, що це забезпечить 

підвищення економічної ефективності функціонування енергосистем 

держави в цілому та її регіональних підсистем зокрема [3, ст.43]. 

         Отже, на теперішньому етапі для України важливо якомога швидше розпочати реформування 

електроенергетичної галузі.   Лібералізація електроенергетичного ринку повинна зробити його більш 

привабливим для інвесторів, які будуть залучати в галузь інвестиції, а отже це сприятиме зниженню цін 

через збільшення конкуренції, а також подальшому розвитку галузі. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ХОЛЬТА-УИНТЕРСА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА 

ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Для предприятия пищевой промышленности для эффективного сбыта продукции помимо 

внедрения инновационных конкурентноспособных технологий, мероприятий по повышению качества 

продукции, уровня квалификации персонала, развития дистрибьюторской сети, необходима 

эффективная система прогнозирования спроса на его продукцию. От качества разрабатываемых 

прогнозов зависит скорость реакции предприятия на изменения в структуре потребительского спроса, а 

значит адаптационные возможности предприятия. 

Цель работы – проверка работоспособности модели Хольта-Уинтерса для прогнозирования 

отгрузок предприятия пищевой промышленности ООО «Чигринов» в дистрибьюторские сети. 

Продукция ООО «Чигринов» включает линию плодово-ягодных десертов (желе «Желик», «Сок желе» и 

т.д.), горячих закусок (жульены, «Бефстроганов  под сливочным соусом», «Мясное ассорти под сырным 

соусом» и др.) и поставляется в дистрибьюторские сети супермаркетов Украины. 

Когда цены растут, а покупательная способность снижается, «перед предприятиями стоит вызов 

повысить скорость реагирования на спрос, чтобы получить конкурентное преимущество» [2]. 

Модель Хольта-Уинтерса относится к классу адаптивных моделей временных рядов, то есть к 

моделям, учитывающим неравноценность уровней временного ряда и быстро приспосабливающим свою 

структуру и параметры к изменяющимся условиям. Даже визуальный анализ данных об отгрузках 

продуктов питания в дистрибьюторские сети свидетельствует о высоком уровне изменчивости (см. рис. 

1). 

Модель Хольта-Уинтерса в общем виде имеет вид [1]: 

a(t)=α1*(y(t)/f(t-s))+(1- α1)*(a(t-1)+b(t-1)) 

 (1) 
b(t)= α2*(a(t)-a(t-1))+(1- α2)*b(t-1) 

f(t)= α3*(y(t)/a(t))+(1- α3)*f(t-s) 

k)(tŶ =(a(t)+k*b(t))*f(t-s+k) 

где  α1, α2, α3 – параметры сглаживания (их рекомендуется находить экспериментальным путем, 

например, путем минимизации среднеквадратичной ошибки прогноза); 

a(t) – параметр прогноза, очищенный от влияния тренда и сезонности; 

b(t) – параметр тренда; 

f(t-s) – сезонный профиль (индекс сезонности) в периоде t-s; 

s – период сезонности (так как в работе исследуются ежемесячные данные об отгрузках 

продукции, то s=12).  
В работе с помощью модели Хольта-Уинтерса была осуществлена попытка описать динамику 

отгрузок продукции ООО «Чигринов» в сети ООО «Фоззи-Фуд» по 2 группам товаров: 1) жульен за 

период апрель 2011 г. – сентябрь 2015 г., 2) желе за период апрель 2011 г. – сентябрь 2015 г. 

В результате процедуры оптимизации относительной ошибки аппроксимации были найдены 

оптимальные значения коэффициентов сглаживания модели Хольта-Уинтерса (для модели жульенов: 

α1=0.122, α2=0.879, α3=0, для модели желе: α1=0.914, α2=0, α3=0.086). 

 

http://www.niss.gov.ua/articles/1866/
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Рис. 1 Динамика отгрузок продукции ООО «Чигринов» в сеть ООО«Фудмаркет» 

 

Таблица 1  

Характеристики качества моделей Хольта-Уинтерса для исследуемых рядов отгрузки продукции 

питания 

 

Показатель  Спрос на  

жульены 

Спрос на 

желе 

Коэффициент детерминации 0,714 0,763 

Средняя относительная ошибка аппроксимации 14,66%. 15,47%. 

Визуально сравнить фактические и модельные данные можно на рис. 2-3. 

Для проверки адекватности моделей временного ряда, необходим анализ остатков на 

случайность, нормальность, равенство их математического ожидания нулю и отсутствие 

автокорреляции. Все рассмотренные модели могут быть признаны адекватными с доверительной 

вероятностью не менее 95%. 

 
Рис. 2 Сравнение фактического ряда данных и ряда по модели Хольта-Уинтерса для жульенов 

 
Рис. 3 Сравнение фактического ряда данных и ряда по модели Хольта-Уинтерса для желе 
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Выводы. В результате апробации модели Хольта-Уинтерса были выявлены дистрибьюторы, для 

прогнозирования отгрузок которым эта модель неприменима по всем видам товаров. Можно сделать 

общий вывод, что всех крупных потребителей фабрики продуктов питания можно поделить как 

минимум на 2 группы – со спросом, в котором можно выделить детерминированный тренд, и со 

стохастичным спросом на продукцию. Выбор моделей прогнозирования для второй группы 

потребителей является направлением дальнейших исследований по теме. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность реализации частной 

предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями успешного развития страны. 

Малый и средний бизнес играет очень весомую роль в экономике страны. Малые предприятия решают 

общественно важные задачи, обеспечивая занятость населения, благодаря мобильности и гибкости 

сглаживая негативные процессы в сфере занятости. Средним предприятиям отведена роль внедрения 

инноваций, за счет чего они в большей степени участвуют в обеспечении экономического роста.  

За  2013–2014 годы на развитие малого и среднего бизнеса из бюджета было направлено более 

135 млрд рублей. Для малых и средних предприятий предусмотрены программы льготного 

финансирования, для микропредприятий – специальные налоговые режимы. Сформирована сеть 

организаций, оказывающих поддержку предпринимателям средней руки. Административные барьеры 

тоже планомерно снижаются: установлено ограничение объема проверок, сокращено количество 

лицензируемых видов деятельности, введен принцип бессрочного действия лицензий, с января 2016 года 

должны начаться трехлетние «надзорные каникулы». По части спроса на продукцию малого бизнеса с 1 

января 2014 года введена обязательная квота в 15 % по государственным закупкам, а с 1 июля 2015 года 

начало действовать специальное регулирование в отношении особенностей участия небольших 

предприятий в закупках крупнейших государственных компаний. 

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2015 года в России зарегистрировано почти 2,1 

млн малых и 14 тысяч средних предприятий. С учетом 3,6 млн индивидуальных предпринимателей, 

общее количество субъектов малого и среднего бизнеса составляет 5,6 млн. единиц. В абсолютных 

цифрах это 98 % всех коммерческих организаций в России. Но качественные показатели сильно отстают 

от количественных. 

Правительство РФ увеличило в два раза предельные значения годовой выручки для отнесения 

хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Для отдельных категорий предпринимателей этот критерий составил следующие значения: 

 микропредприятия – 120 млн. руб.; 

 малые предприятия – 800 млн. руб.; 

 средние предприятия – 2 млрд руб. 

Это позволит расширить круг предприятий, имеющих право принимать участие в 

государственных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Соответствующее решение было принято в рамках реализации "антикризисного плана" (распоряжение 

Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р). 

с 30 июня была отменена периодичность установления Правительством РФ предельного размера 

годовой выручки для целей отнесения организаций и ИП к малым и средним предприятиям 

(Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"). До внесения поправок определялось, что значения выручки устанавливаются 

один раз в пять лет. Предполагается, что принятая мера позволит правительству своевременно 

http://base.garant.ru/70852914/
http://base.garant.ru/70852914/
http://base.garant.ru/71106416/
http://base.garant.ru/71106416/
http://base.garant.ru/71106416/
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определять этот критерий для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях учета изменений в экономической конъюнктуре. 

На малый и средний бизнес приходится чуть более четверти всех рабочих мест (27,1 %), около 

25,4 % от общего объема оборота продукции и услуг. А вот доля этого сектора экономики в инвестициях 

в основной капитал – всего лишь 6,6 %, причем начиная с 2010 года она планомерно снижается. 

Отраслевой состав тоже всем известен: основной объем малых и средних предприятий приходится на 

оптовую и розничную торговлю (39 %), далее идут операции с недвижимостью (20,2 %), строительство 

(11,7 %), обрабатывающие производства (9,6 %). 

Есть еще один факт, который мешает малому бизнесу развиваться и приносить пользу экономике 

страны - практически треть всех зарегистрированных «малышей» приходится на Центральный 

федеральный округ. Они обеспечивают 31,4 % занятости малых предприятий России и 36,1 % их 

оборота. При этом десятая часть всего малого бизнеса России сосредоточена в Москве, и на нее 

приходится пятая часть всего оборота. Этот факт говорит о том, что, несмотря на все усилия 

государства, регионы РФ за пределами центрального федерального округа так и не стали 

привлекательными для бизнеса. 

Уровень добавленной стоимости у отечественного малого и среднего бизнеса невысок. Это 

приводит к тому, что доля сектора малого и среднего бизнеса в ВВП России находится на уровне 20–21 

%. Тогда как в большинстве развитых стран – более половины. Доля экспорта малых предприятий в 

общем экспорте РФ составляет 0,4 %. Для сравнения, в Китае – свыше 50 %, в Великобритании – 34 %, в 

США – 33 %, Канаде – 27 %, Чехии – 23 %. Именно поэтому пока малый и средний бизнес России не 

может в полной мере заместить всю импортную продукцию своими, не уступающими мировым, 

аналогами.  

Среди проблем малого бизнеса также лидируют: 

- ограниченный доступ к финансовым ресурсам: чрезмерно высокие ставки по кредитам, 

сложность получения займов на долгий срок, невозможность взять кредит с отсрочкой на развитие; 

- плохой бизнес-климат: чрезмерная бюрократия, низкая заинтересованность со стороны 

местного самоуправления, частые проверки контролирующих органов; 

- кадровые ресурсы малого бизнеса: низкая профессиональная подготовка молодых кадров; 

- проблемы с доступом к рынкам сбыта, поиском поставщиков товаров и услуг, доступом к 

технологиям производства и обучения. 

Для решения вышеперечисленных проблем в систему мер, направленных на поддержку малого 

и среднего бизнеса должны входить - доступное финансирование (стимулирование банковского 

кредитования, развитие системы гарантий), предсказуемая фискальная политика (включая смягчение 

фискальной нагрузки на бизнес), подготовка квалифицированных кадров, создание новых рыночных 

ниш (в том числе стимулирование спроса). 
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ФАКТОРЫ НИЗКОЙ РОЖДАЕМОСТИ 

 

Россия находится в состоянии демографического кризиса, угрожающего существованию  ее 

государственности в целом.   

Основными причинами демографического кризиса является низкая рождаемость, что 

определяется экономическими,  медицинскими, этическими факторами.  Снижение рождаемости 

зависит от: 

1. низкого уровня жизни значительной части населения; 

2. отсутствие уверенности в завтрашнем дне;  

3.в фактическом отсутствии реальной государственной поддержки материнства и детства (за 

исключением «материнского капитала»); 

4. символический уровень «детских» пособий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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5. в высоком  уровне женской занятости (из-за невозможности обеспечить семью только из 

доходов мужа);  

6. в плохой  обеспеченности детскими учреждениями;   

7. в высоких тратах на ребѐнка (детские товары, услуги по воспитанию и обучению).  

Причинами низкой рождаемости часто считают невысокий  уровень жизни, разрушение 

жизненных ценностей, бездуховности. По данным статистики, низкий уровень жизни не имеет никакого 

отношения к уменьшению рождаемости. Наоборот, периферийные страны, имеют выше рождаемость, 

чем  богатые. Бедность, как причина рождаемости  это психологическое воздействие путем внушения. 

Эгоистические побуждения – то, о чем сложно признаться человеку, почему  он не хочет заводить детей. 

Поэтому в ход идут аргументы о материальном неблагополучии. Возможно,  причины снижения 

рождаемости присутствуют  в  материальном плане, но  дело не совсем не в бедности. 

Уровень рождаемости в основном зависит от степени развития страны, так как в  странах, где 

большинство населения зарабатывает на жизнь сельским хозяйством, рождаемость повышается. Низкая 

же  рождаемость наблюдается в странах с  индустриальным и постиндустриальным типом экономики. 

В традиционном аграрном обществе рождение детей имело экономический смысл, так как дети 

были , прежде всего, как дополнительные рабочие руки в хозяйстве. Кроме того, большое количество 

детей является гарантией продолжения рода в условиях относительно высокой детской смертности. 

Урбанизация и труд индустриального типа разрушают этот тип поведения и приводят к снижению 

рождаемости.  

В развитом же индустриальном обществе дети должны длительное время учиться, чтобы 

получить квалификацию, соответствующую современным требованиям. Это приводит к их выключению 

из хозяйственной жизни, и из помощников они превращаются в обузу для взрослых. Родители 

вынуждены тратить свое время и финансовые средства для достижения детьми высокого 

образовательного уровня. А так как большое количество детей в семье плохо сказывается на их 

образовательный уровень и дальнейшую карьеру, предпочтение остается родить и вырастить лишь 

одного-двух «высококачественных» детей.  

Жилищная проблема - единственный экономический фактор, значительно влияющий на 

рождаемость. Поощрение частного домовладения может в корне решить жилищную проблему в России 

и не повлияет на производство сельскохозяйственной продукции. Государство может решить 

жилищную проблему путем не денежных, а земельных инвестиций. 

  Эффективная система пенсионного обеспечения, забота о пожилых со стороны государства, 

запрет на использование детского труда, привели к уменьшению экономического интереса родителей к 

обзаведению детьми. Кроме того, замена семейного родства родством социальным способствует тому, 

что дети теряют свое значение источника психологического удовлетворения для родителей. Те же самые 

факторы, которые у взрослых ведут к желанию иметь все меньше детей, провоцируют последних на 

безразличие к семейной идентичности и преемственности. Все это происходит на фоне снижения в 

общественном мнении ценности материнства, лжесупружества и кризиса семьи как социального 

института, который   затронул в большинстве именно  развитые страны. Многодетность, совместное 

проживание родственников нескольких поколений по-прежнему остается традицией, а иногда и 

религиозной нормой. Но причины низкой рождаемости лежат преимущественно в духовной, 

психологической, культурной, религиозной, нравственной сферах, что  обусловлено  новыми 

стереотипами общественного сознания.  Следовательно, решение демографической проблемы не 

требует вложения больших денежных средств. 

 

УДК 33.021:339.92 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ НА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Найважливішою особливістю початкової стадії розвитку економічних систем ринкового типу 

стала активізація інтеграційних процесів в реальному секторі національної економіки. Подальші фази 

розвитку промисловості в Україні характеризувалися посиленням кризових явищ, нездатністю 

підприємств до зміцнення їх конкурентних переваг, збереження стійкості, посилення темпів 

інноваційного розвитку. Протиріччя, що виникають в ході ухвалення рішень про напрями розвитку 

інтегрованих компаній, визначають необхідність діагностики дисбалансів їх функціонування в умовах 

негативної динаміки зовнішнього середовища, зокрема й дисбалансів на глобальному рівні. 

Найкраще в літературі опрацьовано проблеми саме глобальних дисбалансів, що пояснюється 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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пильною увагою до них на міжнародному рівні, фінансуванням на рівні урядів окремих країн і 

міжнародних організацій, а також відносною простотою їх аналізу (порівняно, зокрема, з дисбалансами 

на рівні конкретних промислових підприємств). Аналіз глобальних дисбалансів також корисний для 

аналізу дисбалансів на підприємствах, оскільки дозволяє виявити певні залежності, які будуть 

актуальними не лише для рівня світової економіки в цілому, але і для підприємств. Найчастіше 

дослідники (як окремі науковці та наукові колективи, так і міжнародні організації) на глобальному рівні 

виділяють соціально-економічні дисбаланси в таких сферах: 

1. Обсяг валового внутрішнього продукту на душу населення. Цей показник є усередненим 

індикатором виробництва товарів і послуг в тій або іншій країні і, за інших рівних умов, відображає 

ефективність суспільного виробництва. Моніторинг цього показника здійснюють як окремі країни, так і 

міжнародні організації: Організація об‘єднаних націй (далі – ООН), Світовий банк та ін. Під 

дисбалансом стосовно ВВП на душу населення розуміється сильна нерівномірність цього показника для 

різних країн і регіонів світу. 

2. Рівень доходів населення. Показує середні по країні грошові доходи на душу населення, а у 

поєднанні з показником ВВП на душу населення дозволяє встановити рівень соціальної орієнтації 

економіки (яка частина ВВП переходить у доходи населення). Дослідники називають глобальним 

дисбалансом той факт, що в різних країнах і регіонах світу рівень доходів населення значно 

відрізняється [1]. 

3. Рівень життя населення. Відстежується в окремих країнах і регіонах світу. Рівень доходів тісно 

пов‘язаний із рівнем життя, проте не тотожний йому, оскільки на рівень життя впливають не лише 

номінальні доходи, але і масштаб цін, наявність соціальної інфраструктури, природно-кліматичні умови 

тощо. Для оцінки рівня життя розроблені комплексні інтегральні показники. Найчастіше до показників, 

що характеризують рівень життя, відносять доходи населення, доступність освіти і медичного 

обслуговування, рівень політичних і економічних свобод, тривалість життя тощо. Слід зазначити, що 

індекс HDI (Human Development Index), який розраховується ООН є головним показником, на підставі 

якого країни ранжуються за рівнем життя, він становить середнє геометричне часткових індексів 

тривалості життя, рівня освіти, рівня доходу [2]. 

4. Виробництво і споживання певних видів ресурсів [3]. Наприклад, дисбаланс виробництва і 

споживання вуглеводневої сировини, коли лідерами в галузі споживання нафти і газу є одні країни, а лідерами 

в галузі виробництва – інші. 

5. Державний борг. Як правило, показником державного боргу є кількість державних облігацій, 

які перебувають в обігу і підлягають погашенню. Дисбаланс проявляється в тому, що в одних країнах 

має місце порівняно високий показник державного боргу, виражений у відсотках до ВВП (Японія – 

231,9, Греція – 177,1, Італія – 132, Німеччина 74,3), а в інших – порівняно низький (Австралія – 42,4, 

Китай – 14,9, Казахстан – 15,5, Саудівська Аравія – 1,6, Росія – 13,4) [4]. Для порівняння: середній 

світовий рівень державного боргу складає 59,3 % до ВВП.  

6. Зовнішній борг. Як правило, показники зовнішнього боргу використовують загальне значення 

приватного і державного боргу, що належить до виплати на користь нерезидентів. Крім того, широко 

використовується показник зовнішнього боргу за вирахуванням золотовалютних резервів. Під 

дисбалансом у даному випадку розуміється широкий розкид у рівні зовнішнього боргу в розрізі країн. 

7. Експорт/імпорт. У даному випадку дисбаланс проявляється в тому, що одні країни впродовж 

багатьох років мають додатне сальдо зовнішньої торгівлі, а інші – від‘ємне [5]. Крім того, експортно - 

імпортний дисбаланс може проявлятися і в розрізі непропорційних показників експорту і імпорту в 

межах регіонів світу і наддержавних економічних утворень. Приклад дисбалансу: Німеччина забезпечує 

близько 90 % додатного експортного сальдо Європейського союзу. 

8. Розвиток економіки в цілому або окремих її секторів. До цього типу можна також віднести 

технологічні дисбаланси (різний рівень технологічного розвитку виробництва в різних країнах), освітні 

(рівень грамотності, якість освіти і повнота охоплення різних верств населення), ступінь розвитку 

банківської та фінансової систем (перелік доступних послуг і охоплення населення ними). Окрім більш 

вузької оцінки окремих дисбалансів, широко використовуються комплексні показники рівня розвитку. 

9. Демографія. Демографічні дисбаланси характеризуються різною віковою структурою 

населення в різних країнах (як правило, більш економічно розвинуті країни відрізняються меншою 

народжуваністю і більшою тривалістю життя, внаслідок чого населення в них істотно «старіше», ніж в 

менш розвинутих країнах). В результаті для розвинутих країн характерний дефіцит робочої сили і 

надмірне навантаження на пенсійну систему, а для країн, що розвиваються, – безробіття. 

До числа дисбалансів, які також розглядаються в літературі, можна віднести дисбаланси 

валютних курсів [6], міграційних потоків [7], податкових ставок, економічних свобод [8] та інші менш 

досліджені дисбаланси. 

Серед інтегральних показників економічного дисбалансу, які використовуються міжнародними 
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організаціями, слід відзначити показник економічного дисбалансу, запропонований Великою 

двадцяткою (G20) [9]. Цей узагальнюючий показник, який оцінюється для кожної окремої країни, 

включає показники внутрішнього дисбалансу (державний борг і бюджетний дефіцит, норму заощаджень 

і приватний борг), а також показники зовнішнього дисбалансу (торговельний баланс, чисті інвестиційні 

потоки і трансфери). Окрім вказаних показників пропонується також ураховувати обмінний курс, 

фіскальну, монетарну та іншу політику. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ БЕЛАРУСИ: ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИИ 

 

Развитие рыночной экономики и перестройки народного хозяйства требует разработки и 

реализации эффективной государственной инвестиционной политики. Еѐ необходимость обусловлена, 

прежде всего, тем, что инвестиции и связанные с ними структурные сдвиги в экономике, играют 

ключевую роль в формировании макроэкономических пропорций. Инвестиционная деятельность – это 

стержень всего процесса расширенного воспроизводства и быстрая ликвидация многих диспропорций в 

развитии народного хозяйства. 

На протяжении последних десяти лет динамика инвестиций в основной капитала носила 

опережающий характер по сравнению с темпами роста ВВП. Инвестиционная политика в этот период 

характеризуется активным привлечением ресурсов в экономику с целью поддержания устойчивого 

социально-экономического развития. Даже в условиях разразившего мирового финансового 

экономического кризиса 2009 года тенденция привлечения инвестиционных ресурсов имела 

положительную динамику. 

В тоже время необходимо констатировать, что темп прироста инвестиций в основной капитал 

существенно превышал аналогичный показатель по ВВП. Даже с учетом лагового воздействия 

инвестиций на экономику страны, следует отметить невысокую эффективность использования данного 

вида ресурсов. Приращение валового капитала посредством привлечение большого объема внешних 

заимствований преимущественно социальной направленности в условиях отсутствия действенных и 

эффективных инвестиционных проектов обусловило существенное снижение данного показателя.  

В изменившихся условиях макроэкономической нестабильности внешнего рынка фактические 

результаты инвестиционной деятельности оказались ниже запланированных. На фоне высокого темпа 

роста годом ранее (2013=109,3%) реальный объем капиталовложений в течение 2014 года уменьшался 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html
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интенсивнее, чем предполагалось. В 2014 году использовано 149,6 трлн рублей инвестиций в основной 

капитал, что в сопоставимых ценах составило 88,8% к уровню 2013 года, и  эквивалентно 15,0 млрд 

долл. США. В январе-сентябре 2015 г. использовано 145,9 трлн рублей инвестиций в основной капитал, 

что в сопоставимых ценах составило 86,1% к соответствующему периоду 2014 г. Снижение темпа роста 

связано с сжатием внутреннего спроса в условиях сокращения бюджетного финансирования и 

кредитования реального сектора экономики [1]. Это привело к тому, что в 2014-2015 гг. 

макроэкономическая ситуация характеризовалась замедлением темпов экономического роста, объемов 

продукции промышленного производства, снижением инвестиционной активности на фоне замедления 

инфляционных. 

Существенное снижение инвестиционной активности во многом обусловлено сложившейся 

технологической структурой инвестиций (инвестиционным заделом). Увеличений расходов на 

строительно-монтажные работы способствует замораживанию капитала и его консервации в объектах 

незавершенного строительства, удельный вес которых в строительной отрасли достаточно высок. В 2014 

г. доля инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций составила 33%, доля 

строительно-монтажных работ – 56,1%. В 2015 г. данная тенденция существенно не изменилась. 

Удельный вес инвестиций в машины и оборудование в общем объеме составил 33,5%, доля строительно-

монтажные работы – 54,9% [1]. 

Трансформация инвестиционной политики оказала влияние на перераспределение 

инвестиционных ресурсов в разрезе видов экономической деятельности. Несмотря на то, что почти 

треть инвестиций в основной капитал сконцентрирована в промышленной отрасли, ее удельный вес в 

общем объеме начал снижаться. Доля инвестиций, направляемых на производство машин и 

оборудования, составляет лишь 5,1% от общего объема инвестиций обрабатывающей промышленности, 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 2,1%, производство 

транспортных средств и оборудования – 5,3%. Недостаточность финансирования данных отраслей 

способствует образованию технологического отрыва отечественного производства от ускоряющихся 

темпов научно-технического прогресса. Отсутствие собственного технологического задела приводит к 

увеличению импортозависимости экономики и технической отсталости, что в конечном итоге 

сказывается на уровне ее конкурентоспособности и возможности обеспечивать высокие темпы 

социально-экономического развития в тактической и стратегической перспективах. 

Увеличение инвестирования сельскохозяйственных отраслей во многом обусловлено 

обеспечением продовольственной безопасности страны. В контексте развития социально-

ориентированной рыночной экономики е решение приобретает огромное значение. Ускоренное 

строительство в республике молочно-товарных ферм обусловило перелив капитала в эти отрасли. В 

2014 г. прирост инвестиций в сельском хозяйстве составил 3,5 п.п. и почти 50% от объема 

финансирования промышленности в целом [2]. 

Несмотря на значимость данной отрасли для экономики государства, вклад ее в процесс 

технологического развития невелик. Объем инвестиций, направляемых на развитие станко- и 

машиностроительной отраслей составляет лишь 20% от общего объема инвестиций, используемых в 

сельскохозяйственных отраслях. Снижение собственного воспроизводственно – инвестиционного 

потенциала обостряет многие экономические проблемы: возможность снижения импортозависимости, 

увеличение экспортного потенциала отраслей, повышение качества и конкурентоспособности 

продукции, скорость реновации и обновления основного капитала, повышение темпов роста 

производительности труда и на этой основе качество жизни населения и т.д. Их устранение требует 

трансформации инвестиционной политики государства с целью устранения сложившихся дисбалансов в 

воспроизводственной структуре основного капитала. 

Аналогичные тенденции характерны и для регионов республики. Выявленные дисбалансы в 

большей степени проявляются в разрезе регионов, т.к. последние аккумулируют в себе влияние 

производственного и непроизводственного факторов. В отраслевом аспекте первостепенное значение 

приобретает сфера деятельности предприятий, их специализация, концентрация основных средств и их 

структура, соотношение основного и оборотного капитала, т.е. производственные инструменты. В 

региональном разрезе перечисленные факторы также имеют место, однако степень их влияния 

нивелируется и варьируется в зависимости от факторов внешней и внутренней экономической среды. В 

целом за анализируемый период наблюдается снижение удельного веса инвестиций, направляемых в 

Брестскую, Гомельскую и Витебскую области с переориентацией ресурсов в Гродненскую и 

Могилевскую. В тоже время г. Минск и Минская область на протяжении всего периода концентрируют 

в себе большую часть инвестиционного капитала.  

Анализируя результативность структурных деформаций региональной картины инвестиций в 

основной капитал, следует отметить отсутствие единонаправленности инвестиционной политики в 

региональном разрезе. На протяжении исследуемого временного интервала территориальная структура 
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инвестиций в основной капитал была подвержена существенным колебаниям, вызванным 

концентрацией капиталовложений в различных регионах республики. Сложившаяся ситуация 

свидетельствует о распылении инвестиционных ресурсов и как следствие снижении их отдачи. 

Как показывает практика, эффективность инвестиционной политики предопределяется объектом 

вложения инвестиций. С одной стороны – это технологический срез, являющийся основой 

формирования воспроизводственного задела. С другой – отрасли и регионы, выступающие 

концентрирующим выражением «точек роста» приоритетных видов деятельности, обеспечивающих 

наибольший прирост добавленной стоимости на единицу вложенных ресурсов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1– Прирост валового регионального продукта, приходящийся на 1 рубль 

инвестиций в основной капитал 

Проводя сравнительный анализ территориальной структуры капиталовложений с уровнем их 

экономической отдачи, следует отметить разбалансированность региональной инвестиционной 

политики. В 2014 г. наибольший прирост ВРП зафиксирован в регионах с низкой концентрацией 

инвестиционных ресурсов, в частности – Витебский, Брестский и Гомельский регионы. И наоборот, 

перелив капитала в Гродненскую, Минскую и Могилевскую области не обеспечил соответствующего 

прироста валовой добавленной стоимости.  

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о наличии макроэкономических диспропорций в 

сфере воспроизводства основного капитала. Территориальная проекция экономической эффективности 

инвестиций позволяет выявить «точки роста» национальной экономики. Концентрация ресурсов в этих 

регионах будет способствовать активному их развитию и на этой основе созданию дополнительного 

прибавочного продукта и соответственно формированию технологического задела республики в целом. 

Накопленные же со временем избыточные инвестиционные ресурсы в дальнейшем могут быть 

реинвестированы в другие регионы с целью усиления их воспроизводственного потенциала.  

Резюмируя все вышеизложенное следует отметить снижение инвестиционного потенциала 

республики, как в отраслевой, так и в региональной проекции. Замедление темпов экономического роста 

обусловили падение инвестиционной активности, как отечественных, так и зарубежных организаций. В 

результате темп снижения инвестиций в основной капитал в последние годы неуклонно снижается. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ  НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Глобалізація та інтелектуалізація економіки, які супроводжуються високими темпами поширення 

інновацій у світовому господарстві, докорінно змінюють соціально-економічну структуру сучасних 

суспільств та виробничих процесів. Відтак, стає очевидним, що послідовна інтеграція України в 

європейський науково-дослідницький простір є одним із ключових пріоритетів зовнішньої політики 

держави, важливим компонентом євроінтеграції як стратегії економічного розвитку. Тому актуальними 
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є дослідження інноваційного розвитку та пошуку перспективних напрямів активізації і успішного 

впровадження інноваційних проектів в систему національної економіки, а також виявленню шляхів 

підвищення інноваційного потенціалу України в контексті імплементації політики ЄС у сфері науки та 

інновацій. 

Варто зазначити, що трансформаційний процес, який зайняв останнє десятиріччя, не тільки не 

скоротив відставання України від світових лідерів техніко-економічного розвитку, але й різко збільшив 

його. В умовах посилення процесів глобалізації та світового науково-технічного розвитку держави 

активно здійснюють перебудову структурних пропорцій у промисловості з метою підвищення їх 

наукомісткості, а відповідно, і конкурентоспроможності.  

Слід відмітити, що світовою практикою напрацьовано декілька стратегій інноваційного 

розвитку, серед них:  

- підтримка дифузії інновацій, зокрема шляхом купівлі патентів і технологій за кордоном з 

метою їх подальшого самостійного удосконалення;  

- підтримка іноземної високотехнологічної експансії та інтеграція в  транснаціональні корпорації 

з метою копіювання передових технологій та підвищення кваліфікації трудових ресурсів;  

- підтримка ―точок зростання‖, тобто тих галузей чи підприємств, які досягли певних успіхів у 

науково-технічних розробках, мають людський та інфраструктурний потенціали для ефективного 

інноваційного розвитку, а також здатні стати локомотивами зростання, спонукаючи до розвитку суміжні 

галузі та споріднені виробництва, і, зрештою, визначити спеціалізацію країни на міжнародних ринках 

[7].  

 Світовий досвід підтверджує, що успішний розвиток економіки забезпечується тільки тоді, коли 

держава, з одного боку, бере на себе активну підтримку і стимулювання інноваційної діяльності 

(зазначимо, що країни ЄС ставлять за мету збільшення обсягу фінансування науки до 3% ВВП), а з 

іншого – визначає її стратегію, спрямовану на зміцнення наукового потенціалу [1]. 

Безперечними світовими лідерами, котрі з максимальною ефективністю змогли поєднати 

процеси науково-технологічного й економічного розвитку, є США, Японія та Німеччина, частка яких на 

міжнародному ринку наукомісткої продукції сягає 39, 30 і 16%, відповідно, і які, згідно з оцінками 

експертів, залишаться в I-й половині XXI ст. найбільшими технологічними донорами щодо решти країн 

[5]. Підтвердженням цьому слугують показники експорту ліцензій як однієї з форм невтілених 

технологій: сумарна частка названих країн становить 70%. Загальний обсяг експорту технологій із США 

для наукомістких галузей промисловості за останні 6 років становив понад 615 млрд. дол., тоді як імпорт 

не перевищив 490 млрд. дол. Таким чином, США забезпечили собі панівне становище на ринку високих 

технологій у найближчі 20-30 років [2, c.5]. Наразі близько 80% світових інновацій створюється у США. 

Витрати цієї країни на НДДКР перевищують витрати Англії, Франції, ФРН та Італії, разом узятих, і 

складають більше половини витрат на НДДКР усього капіталістичного світу [6]. 

Слід зазначити, що державне регулювання та підтримка інноваційних процесів є провідним 

фактором розвитку інновацій. Державне втручання викликано тим, що створення та розвиток 

інноваційного виробництва – це процес більш складний, капітало- та трудомісткий, який потребує 

постійного розвитку знань, високого рівня освіти та високого рівня навичок робітників порівняно із 

традиційним виробництвом. При формуванні державної інноваційної політики в Україні, яка обрала 

інноваційну стратегію економічного зростання, Україна, посідаючи за кількістю науковців одне з 

перших місць у світі, виробляє лише близько 0,1% світового ринку високотехнологічної продукції [4], 

інноваційна активність українських підприємств ще залишається низькою. 

Аналіз світових тенденцій економічного розвитку свідчить, що інноваційний шлях розвитку є 

найбільш перспективним як для окремих галузей, так і економіки в цілому. Технологічний прогрес 

змінив масштаби і структуру виробництва індустріально розвинених країн і суттєво вплинув на якість 

життя й добробут населення. Ці країни зуміли вийти в лідери за багатьма принципово важливими 

напрямами завдяки вирішенню комплексу проблем у сфері науки і технологій, створенню сприятливих 

інституціональних умов для новаторів і підприємців. З поширенням інноваційних процесів та їх 

генезису утвердження інноваційної стратегії економічного розвитку промислово розвинених країн 

відбулося завдяки ефективній національній інноваційній політиці.  

Досвід Європейського Союзу приводить до висновку, що для успішного розвитку інноваційної 

сфери держава повинна сприяти більш тісному співробітництву між освітніми установами, державними 

та приватними дослідницькими організаціями і підприємствами; підвищенню рівня впровадження 

інновацій у виробництво; збільшенню витрат на НДДКР, перерозподілу державного фінансування 

НДДКР від дослідницьких установ до підприємств, реалізації великої кількості програм з підтримки 

інновацій; підтримці інноваційних підприємств-лідерів; створенню мережі розповсюдження технологій 

та фінансування інновацій; здійснення політики активної конкуренції в інноваційній сфері на світовому 

ринку [3]. 
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Отже, згрупувавши відповідні принципові підходи, можна виділити варіанти стратегії 

інноваційного розвитку. Це передовсім якісно нова, інтенсивна спрямованість інноваційного розвитку. 

Нові підходи до інноваційних перетворень – це переорієнтація на інноваційний шлях розвитку 

економіки держави на засадах найпередовіших ідей, науково-технічних досягнень світового рівня, 

освоєння конкурентоспроможних, наукових технологій, які відповідають запитам майбутнього. Як 

свідчить світовий досвід, гарантією соціально-економічного розвитку, конкурентоспроможності 

держави може бути тільки активна інноваційно-інвестиційна політика. Загальнодержавна інноваційна 

стратегія повинна стати наріжним каменем економічного процвітання держави.  

Досвід політики країн ЄС стосовно створення єдиного інноваційного простору є надзвичайно 

важливим для формування та розвитку національної інноваційної стратегії та подальшої інтеграції 

України у світовий науково-технологічний простір.  
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ENERGY-EFFICIENT ECONOMY: THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION OR UNIQUE 

OPPORTUNITY 

European integration for the Ukrainian economy, on the one hand, is a challenge of globalization and 

peculiar test of competiveness. On the other hand, it is a powerful factor for the development due to 

opportunities of inclusion in global marketing chains and access to new technologies. Therefore the 

transformation of domestic economic system should not be superficial, but essential in these conditions. Energy 

efficient economy will be able to increase the level of energy and, consequently, economic and political 

security. However, the current energy efficiency of the Ukrainian economy is much worse than the world‘s 

average (Table 1). Due to economic instability in Ukraine and shortages of energy resources their efficient use, 

production and diversification will determine the priority goals for the reforms of the national energy sector in 

general. 

Table 1 Energy Efficiency Indicators – 2014* 
Energy intensity of GDP at constant purchasing power 

parities, koe/$2005p 

Total energy consumption,  

Mtoe 

Highest ten Lowest ten Highest ten Lowest ten 

Russia (0,340) Colombia (0,065) China (3,034) New Zealand (21) 

Uzbekistan (0,333) United Kingdom (0,082) United States (2,224) Portugal (22) 

Ukraine (0,320) Spain (0,093) India (872) Norway (29) 

South Africa (0,252) Italy (0,093) Russia (751) Romania (32) 

Iran (0,225) Egypt (0,097) Japan (437) Colombia (35) 

Taiwan (0,224) Portugal (0,098) Germany (307) Kuwait (37) 

Kazakhstan (0,219) Indonesia (0,104) Brazil (306) Chile (38) 

China (0,203) Germany (0,106) South Korea (277) Czech Rep. (42) 

Canada (0,186) Argentina (0,106) Canada (251) Uzbekistan (48) 

South Korea (0,171) Japan (0,107) France (243) Sweden (49) 

  …  

  Ukraine (103)  

* Compiled by the author according to the source [1] 

http://www.innovations-report.de/
http://www.menschen-machen-innovationen/
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We believe that increase of energy efficiency and energy saving can be achieved by joint efforts of 

society, business community and the state. There should be taken into account the experience of developed 

countries and the international cooperation in the energy sector have to be facilitated. Major national and 

international projects of supporting energy efficiency and energy saving are shown in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 Major domestic and international projects to support energy efficiency and energy saving 

The main consumers of energy in Ukraine are households and business sector. Therefore it is necessary 

to detail these institutional sectors according to two characteristics: 1) barriers to the use of energy saving 

technologies and restrictive influence factors; 2) indicators of energy efficiency and benefits of implementation 

(Fig. 2). 

 

 

 
 

Fig. 2 Behavior features of major energy consumers in Ukraine 

 

Implementation of the priorities of state sustainable development involves improving the system of its 

energy supply and efficient use of energy. World experience shows that there is a need in having the effective 

government policy, and the formation of active citizenship in energy saving and energy efficiency. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В России, а также в других странах становление и развитие предпринимательства имеет ряд 

особенностей, одним из которых является то, что быть предпринимателем – это значит взять на себя 

огромные риски. Но даже если человек и стал им в современных экономических условиях, то он 

Projects in the area of energy efficiency and energy saving 

Domestic 

- State programs and strategies;  
- Programs of the local governments; 
- Programs of the business sector; 
- Individual households projects; 
- Projects of domestic NGOs. 
 

International 

- The US Agency for International 
Development (USAID); 
- Projects of the European Union (the program 
«Horizon 2020»); 
- Projects of the Global Environment Facility; 
- Projects of the Goethe-Institute; 
- Projects of other NGOs. 

 
Energy 

efficiency 

Barriers and influence restrictive 
factors: 

 
- lack of long-term financing; 
- short sightedness of consumers 
and investors; 
- excessive government 
intervention and subsidization; 
- lack of knowledge or skills of 
technical options to achieve of 
energy efficiency and so on. 

Indicators and benefits of 
implementation: 

 
- reducing the energy intensity of 
production and energy 
consumption of households; 
- GDP growth, welfare of the 
population; 
- increasing the competitiveness 
of the economy; 
- environmental protection. 
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наталкивается на ряд некоторых проблем и трудностей. Они могут быть связаны как с малой 

информированностью обо всех понятиях и расчетах фирмы, так и с незнанием того, что правительство 

осуществляет множество программ и проектов для развития деятельности бизнеса, даже в условиях 

нестабильности мировой экономики. 

Следует отметить, что предпринимательство всегда было и остается в странах мира одним из 

важнейших элементов экономики, именно оно позволяет снизить уровень безработицы, пополняет 

государственный бюджет, снабжает рынок товарами и услугами. 

Правительство каждой страны направляет свои полномочия на поддержку предпринимательства, а 

именно необходимо проводить следующие меры: 

1. Участие в осуществлении государственной политики в сфере развития 

предпринимательства, разработка различных целевых программ совершенствования субъектов 

предпринимательства. 

2. Помощь развитию взаимодействия субъектов предпринимательства, формирование 

выставок, конкурсов, ярмарок товаров и услуг. 

3. Оценка финансовых, экономических, социальных и других показателей развития 

предпринимательства и рентабельности применения мер по его развитию, а также мониторинг 

изменения предпринимательства отдельных регионов. 

4. Создание инфраструктуры содействия субъектов бизнеса и обеспечение его 

жизнедеятельности. 

5. Поощрение разработок инновационной деятельности субъектов предпринимательства. 

В стране необходимо ежегодно совершенствовать меры по обеспечению развития 

предпринимательства. 

С целью наращивания единиц субъектов предпринимательства, повышения качества малого и 

среднего бизнеса, обеспечения занятости населения в странах с нестабильной экономической ситуацией 

следует проводить целевые программы. Так, например, в республике Хакасия с 2009 года по 2011 год 

осуществлялась республиканская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия на 2009-2011 годы»[4]. 

Также был создан портал малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия, где 

бизнесмены могут посмотреть различные действующие программы, новости и законопроекты[1]. 

С 2012 года в Хакасии была введена долгосрочная республиканская целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2012 – 2014 

годы»[5]. 

Министерством Хакасии на данный момент продолжаются работы по обеспечению 

согласованных действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые 

направлены на создание соответствующих положений для развития малого и среднего бизнеса в области 

данных программ, что позволит субъектам развиваться, несмотря на нестабильную экономическую 

ситуацию в стране. 

В Кремле 7 апреля 2015 года под председательством Владимира Путина состоялось заседание 

Государственного совета, на котором рассматривался комплекс мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Развитие предпринимательства Президент назвал одним из основных условий 

совершенствования экономики страны.  

Если оценить последние годы, то в России ситуация с развитием малого бизнеса изменилась в 

лучшую сторону. Развиваются источники государственной поддержки малого и среднего бизнеса – 

упрощенное налогообложение, система грантов, гарантии, кредиты на льготных условиях. Но все же 

предприятия развиваются по-прежнему медленно.  

Правительствам стран необходимо уделять большое внимание и вести целенаправленную работу 

по поддержке и развитию субъектов предпринимательства. Также дальнейшие перспективы развития 

должны быть направлены на решение таких проблем как: 

1. Низкая доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал страны [2]; 

2. Инвестиционные риски, связанные, в первую очередь, с факторами внешней среды. Так, например, 

по интегральному показателю инвестиционных рисков Республика Хакасия занимает 64 место в 

рейтинге регионов Российской Федерации[3]; 

Все перечисленные проблемы можно исправить посредством объединения общих усилий 

правительства, а также самих предпринимателей. Со стороны правительства это могут быть новые 

программы и стратегии развития хозяйствующих субъектов, а со стороны предпринимателей реализация 

и участие в таких программах, повышение эффективности бизнеса, внедрение все новых и новых 

инновационных технологий, а также заинтересованность в улучшении экономики страны.   

Именно благодаря развитию бизнеса, экономика страны выходит на новый этап, снижая уровень 

безработицы и снабжая рынок все новыми товарами и услугами. 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 

 

В умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів надзвичайно актуальним постає 

питання прискорення ефективного інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. 

Наш аграрний сектор важливий не лише для української економіки, а й для світового балансу 

продуктів харчування. Так, Україна у 2013 році посіла 2 місце у світі за експортом зернових культур 

після США. Володіючи великими потенційними можливостями у виробництві зернових культур, 

Україна здатна забезпечити світову продовольчу безпеку та стабільне постачання зерна на міжнародні 

ринки. Підвищення рівня ефективності та конкурентоспроможності виробництва зерна як пріоритетної 

галузі на основі інноваційного розвитку є найважливішим завданням державної аграрної політики. 

Вітчизняні вчені аграрії-економісти одностайні в тому, що ефективність виробництва 

підвищується із збільшенням розмірів підприємства [1; 2; 3]. Поділяємо думку ряду науковців, які 

вважають, що стратегія успішного розвитку зернового господарства має бути зорієнтована на 

великотоварні підприємства, адже вітчизняний та світовий досвід переконують, що дрібні 

товаровиробники не можуть повною мірою розв‘язати проблему забезпечення та гарантування 

продовольчої безпеки держави [2; 4]. 

Дослідження свідчать, що вирощування зернових культур на невеликих відмежованих ділянках 

характеризується спрощеною технологією і високою трудомісткістю їх виробництва. Дрібнотоварне 

виробництво не має перспективи розвитку. Адже високоефективне ведення зернового господарства 

забезпечують великотоварні підприємства, які виступають основою впровадження інновацій.  

Виявлено чітку тенденцію впливу зростання концентрації виробництва зернових на економічну 

ефективність галузі (табл. 1). Слід зауважити, що збільшення валового збору зернових тісно корелює із 

підвищенням рівня рентабельності. Так, найвищого виробництва зернових і найвищого рівня 

рентабельності досягнуто у четвертій групі – 1243 тис. т і 4,8%. Зернова галузь є прибутковою у двох 

групах, а у першій та другій групах – збитковою, що пояснюється високою собівартістю продукції (141,7 

та132,2 грн/ц відповідно). Значні економічні переваги великомасштабного аграрного виробництва 

підтверджуються практикою передових господарств різних форм власності Тернопільської області. Так, 

великі сільськогосподарські підприємства мають набагато кращі можливості для ефективного 

використання наявних ресурсів, виробництва конкурентоспроможної продукції. 

Таблиця 1 Вплив концентрації виробництва зерна на його ефективність у 

сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області, 2013 р.
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До 1000 62 25 408 19 305 141,7 -10,2 389 74,8 

1001-3000 84 159 1893 145 1724 132,2 -5,0 2167 91,1 

3001-5000 34 132 3892 117 3437 119,7 4,2 4288 88,3 

Понад 5000 67 1243 18551 1129 16851 121,1 4,8 21374 90,8 

У середньому на 

1 господарство 
247 1560 6314 1410 5707 122,4 3,4 7223 90,4 
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Розраховано за даними звітів сільськогосподарських підприємств Тернопільської області.  

Найвищої ефективності, зокрема, досягли ТОВ «Бучачагрохлібпром» Бучацького, ТОВ 

«Україна» Підволочиського, ПАФ «Горинь» Лановецького та ПОП «Іванівське» Теребовлянського 

районів Тернопільської області.  

Отже, в умовах глобалізації економіки концентрація виступає вагомим чинником підвищення 

конкурентоспроможності зернового господарства. Сучасний стан концентрації зерновиробництва на 

вітчизняних сільськогосподарських підприємствах не дозволяє здійснювати розширене відтворення та 

інноваційне оновлення галузі. Удосконалення концентрації зерновиробництва пропонуємо здійснювати 

в інтенсивно-інноваційному напрямі на базі обґрунтованих оптимальних розмірів і структур 

концентрації, що забезпечать мінімум витрат та максимум прибутковості з урахуванням сучасних вимог 

щодо організації системи сівозмін, умов підприємства та необхідності забезпечення соціального й 

екологічного  розвитку. 
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УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ — СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Впровадження управлінських інновацій є одним із засобів забезпечення ефективності системи 

управління організації. Це зумовлено тим, що управлінські інновації мають індивідуальний характер для 

кожного підприємства. 

Визначено, що одним із стратегічних напрямків, а також чинником результативного розвитку 

підприємства є зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). З розширенням та активізацією ЗЕД особливо 

актуальною постає проблема побудови високопродуктивної системи управління ЗЕД на підприємстві. 

Тому важливою є розробка пропозицій щодо реструктуризації системи управління ЗЕД на підприємстві, 

інтеграції ЗЕД в загальну систему управління організації на основі впровадження управлінських 

інновацій. 

Досліджено, що управлінські інновації можуть бути представлені як результати розробки і 

впровадження нових методів, принципів та структур управління, що змінюють внутрішнє середовище 

компанії відповідно до змін у зовнішньому середовищі підприємства. 

Впровадження управлінських інновацій є об‘єктивною необхідністю, тому що саме вони несуть в 

собі непізнані ресурси і є джерелом так званого ―управлінського прибутку‖ [1]. 

Проаналізовано управлінські інновації, що виявилися доволі результативними для проведення 

реструктуризації системи управління: маржинальний аналіз, реінжиніринг, корпоративні інформаційні 

системи, функціонально-вартісний аналіз,  збалансована система показників ефективності, аутсорсинг, 

побудова клієнтоорієнтованої організації, бенчмаркинг, логістичне адміністрування, активний і 

агресивний маркетинг, механізми саморозвитку, п‘ятиступінчаста модель мотивації,  та ін.  

Управлінські інновації повинні мати не разовий, а періодичний характер. Саме тільки тоді їх 

втілення призведе до успіху організації. Є три умови, при яких управлінські інновації створюють 

довгострокові переваги:  

- інновації в сфері управління базуються на нових принципах, - кидають виклик 

традиційному управлінню;  

- мають бути системними, що включатимуть великий спектр методів і процесів; 

-  управлінські інновації являють собою частину безперервного процесу нововведень, з їх 

постійним удосконаленням. 
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Переважаючою є наукова думка про те, що найкращу позицію у сфері бізнесу досягають не 

стільки підприємства, які зробили прорив в прикладних дослідженнях, скільки компанії з високим 

рівнем професіоналізму та «ноу-хау» в сфері управління. Не дивлячись на високі ризики проектів в 

сфері управлінських інновацій, вони є для компаній набагато дешевшими, ніж технологічні або 

продуктові інновації. Крім того, ключова роль управлінських інновацій в інноваційному процесі 

підприємства полягає в тому, що саме вони забезпечують налаштування системи менеджменту компанії 

на реалізацію нововведень решти всіх типів. Зрештою управлінські інновації з часом трансформують 

сам спосіб функціонування організації та ведуть до ефективних результатів. 

Оцінено, що згідно з цілями, з яких проводиться реструктуризація системи управління ЗЕД 

підприємства, можна запропонувати наступні управлінські інновації: впровадження процесного підходу 

до управління ЗЕД, а також застосування функціонально-вартісного аналізу (ФВА) для удосконалення 

управління ЗЕД.  Відзначено, що ці два засоби є взаємопов‘язаними, і в свою чергу, не можуть бути 

результативними один без одного. Так, формування продуктивного бізнес-процесу ЗЕД майже 

неможливе без попереднього проведення ФВА, а ФВА дає найефективніші результати, якщо аналізувати 

весь бізнес-процес, а не роботу окремих відділів. Тому доцільним є спочатку сформувати бізнес-процес 

ЗЕД ―як є‖, проаналізувати його за допомогою ФВА, відповідно на основі аналізу розробити 

рекомендації і сформувати удосконалений бізнес-процес. 

Таким чином, впровадження управлінських інновацій є необхідністю для формування 

ефективної системи управління ЗЕД і всього підприємства; серед продуктивних управлінських інновацій 

можна виділити впровадження процесного управління та функціонально-вартісний аналіз процесів, які  

тісно пов‘язаними між собою і приводять до суттєвої оптимізації систем в менеджменті, оскільки несуть 

в собі нову ідеологію, орієнтовану на цілі, дозволяють скоротити вартісні та часові витрати процесів 

організації.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 В економічній системі будь-який вид діяльності обумовлює появу ризиків, що призводять до 

збитків (небажаних наслідків) системи в цілому або її структурних складових. Зовнішньоекономічна 

діяльність, зокрема, супроводжується великою кількістю ризиків, як суб'єктивних, так і об'єктивних.  

 Визначено, що ризики зовнішньоекономічної діяльності, пов'язані з договірними процесом, 

розглядають як невизначеність можливих коливань результатів близько їх очікуваних значень, які 

можуть статися в результаті невиконання (виконання не в повному обсязі) сторонами умов контракту. Їх 

можна розділити на: ризики, які безпосередньо пов'язані з умовами , та ризики, які є зовнішніми по 

відношенню до договору. До ризиків, які безпосередньо пов‘язані з умовами контракту, відносяться: 

визначення предмета контракту, умови кількості і якості, особливості упаковки та маркування, 

формування ціни, особливості поставки, валютно-фінансові умови, умови прийому і передачі товару 

(робіт); визначення обставин, які повинні прийматися до уваги контрагентами як форс-мажорні; санкції 

та рекламації; ризик арбітражу і т.д. До зовнішніх ризиків по відношенню до договору ЗЕД належать: 

політичні, макроекономічні, юридичні, контрагента, комерційні, маркетингові.  

 Варто зазначити, що у структурі ризиків ЗЕД митні ризики займають одне з провідних місць. До 

цієї групи ризиків належать: ризики, пов'язані з несвоєчасною сертифікацією товарів; ризики 

неправильного розрахунку мит, акцизів, ПДВ та ін.; ризики недотримання вимог щодо заповнення 

документів ЗЕД; ризики вибору транспортного засобу. Одним з найбільш негативних чинників, які 

несуть в собі ці ризики, являється тимчасовість. Це особливо важливо, коли товар вже перетнув кордон. 

Збитки визначаються простроченням надходження коштів на розрахунковий рахунок митниці та 

проведенням сертифікації. Чим довше це час, тим більші збитки через простій транспортних засобів та 

штрафів за прострочення платежів. 
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 Досліджено, управління ризиком трактують як процес прийняття та виконання управлінських 

рішень, спрямованих на мінімізацію можливих втрат і зниження ймовірності виникнення 

несприятливого результату у разі створення або настання ризикових подій. Мінімізація збитку і 

зниження ризику - поняття, які несуть різне смислове навантаження. Друге означає або зменшення 

можливих збитків, або зниження ймовірності настання несприятливих подій. 

Проаналізовано, що процес управління ризиком складається з  наступних етапів [7, c. 29-30]: 

 - встановлення контексту ризику; 

- аналіз (визначення та оцінка) ризику; 

- ранжування та відбір ризиків; 

- вплив на ризик (вибір методів впливу на ризики). 

 Відзначено, що для оптимізації ризиків, які безпосередньо пов'язані з умовами контракту, 

підприємство повинно використовувати всі можливі внутрішні методи, такі як: перевірка 

передбачуваних партнерів; грамотне складання контракту угоди; планування і прогнозування діяльності 

компанії; ретельний підбір кадрів. 

 Після вибору оптимальних способів впливу на конкретні ризики є можливість сформувати 

загальну стратегію управління всім комплексом ризиків компанії. Це процес прийняття рішень, коли 

визначаються необхідні фінансові та трудові ресурси, відбувається постановка і розподіл завдань серед 

менеджерів, здійснюється аналіз ринк, а також проводяться консультації з фахівцями. 

 Таким чином, невірно складений зовнішньоекономічний контракт є джерелом ризиків, як 

суб'єктивних, що формуються контрагентами угоди, так і об'єктивних, не залежних від волі сторін 

угоди. Об'єктивні ризики мають джерела походження в обставинах непереборної сили і не залежать від 

волі торгових партнерів. Подолання ризиків такого виду може бути здійснене шляхом узгодження 

переліку обставин і дій контрагентів щодо їх усунення або зменшення їх впливу на виконання взаємних 

обов'язків обумовлених зовнішньоторговельним контрактом. Джерелом виникнення суб'єктивних 

ризиків зовнішньоторговельного контракту є неналежне визначення контрагентами своїх взаємних 

обов'язків для всіх етапів існування угоди. Детальний аналіз можливих ризиків повинен бути пов'язаний 

з пошуком і визначенням шляхів їх подолання з метою зазначення їх у відповідних розділах контракту.  

 Крім цього сучасний рівень розвитку страхового, банківського та біржового бізнесу в світі надає 

учасникам ЗЕД широкий вибір різних інструментів захисту від ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій, проте вони не в змозі забезпечити абсолютний захист, хоча   

можуть істотно їх зменшити. 
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СТВОРЕННЯ АГРАРНИХ ТЕХНОПОЛІСІВ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

При достатньо високому рівні забезпеченості сільського господарства в Україні земельними і 

трудовими ресурсами залишається невирішеною проблема його сучасного техніко-технологічного 

оснащення. Підвищуються знос сільськогосподарської техніки та навантаження на неї в аграрних 

підприємствах, а фактичний термін їх використання значно перевищує нормативний. 

За даними Державної служби статистики України в 1991-2014 рр. суттєво знизилася 

забезпеченість аграрних підприємств технічними засобами. Рівень їх зносу на кінець 2014 р. становив 

38,8%. Через високий фізичний знос і технічну несправність щорічно не використовується 25-35% 

сільськогосподарської техніки [1]. 

У більшості аграрних підприємств України, особливо середніх і малих, має місце недостатність 

фінансових ресурсів на відтворення основних засобів, в тому числі власних. Проведені розрахунки 

свідчать, що навіть при використанні всього чистого прибутку та амортизаційних відрахувань аграрних 

підприємств на відтворення основних засобів зменшення суми їх зносу становило б 46,1% у 2010 р. і 
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44,5% у 2014 р. Складність залучення позикових коштів; високі кредитні ставки (14,9% у 2010 р. і 23% у 

2015 р.); скорочення обсягів державної підтримки за рахунок бюджетних дотацій в 6,4 рази за 5 років (з 

1316 млн. грн. у 2010 р. до 206,6 млн. грн. у 2014 р.); скорочення фінансування програм технічної 

політики в сільському господарстві у 2011-2014 рр. (з 801 млн. грн. до 69,4 млн. грн.) та недостатність 

власних коштів вимагає підвищення ролі держави у забезпеченні відтворення основних засобів [2, с. 58; 

3; 4, с. 4-5]. 

Зважаючи на особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві, 

нестабільності врожайності та прибутковості, підприємства щорічно потребують різну кількість техніки 

та різні її види. Тому малі та середні аграрні підприємства, які не мають можливості мати великий парк 

сільськогосподарської техніки та не можуть проводити її ефективне відтворення, найчастіше 

використовують техніку взяту в операційну оренду чи лізинг. Створюються різні види підприємств з 

надання агротехсервісних послуг на комерційній основі аграрним підприємствам: машинно-технологічні 

станції, обслуговуючі кооперативи, агрохолдинги, пункти прокату, обмінні пункти, кооперативи з 

використання складної техніки та відновлення зношених засобів виробництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Організаційно-виробнича структура аграрного технополісу 

[Розроблено автором] 

Автором пропонується створення аграрних технополісів у місцях найбільшої концентрації 

аграрних підприємств. Метою створення таких технополісів буде надання послуг виробникам 

сільськогосподарської продукції для своєчасного й якісного проведення механізованих робіт на базі 

прогресивних технологій вирощування та збирання сільськогосподарських культур; ефективного 

використання та обслуговування машинно-тракторного парку, придбання, відтворення й прокату 

техніки; відтворення землі для збільшення виробництва продукції. Аграрні технополіси 

співпрацюватимуть з науковими інститутами і впроваджуватимуть розроблені ними інновації. 

Технополіси надаватимуть техніку аграрним підприємствам в операційну оренду та фінансовий 

лізинг за цінами нижчими ніж ринкові за рахунок пільгового оподаткування їх діяльності. Обсяги та 

склад необхідної техніки визначатиме рада технополісів (до складу якої входитимуть представники 

місцевих органів влади та аграрних підприємств) в залежності від площі оброблюваних 

сільськогосподарських угідь, спеціалізації та потреб аграрних підприємств в даній місцевості. 
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Відповідні дані передаватимуться місцевим органам влади, які надсилатимуть їх до Міністерства 

аграрної політики та продовольства. Міністерство аграрної політики та продовольства визначатиме 

необхідний обсяг фінансових ресурсів для створення кожного технополісу.  

Фінансування створення технополісів запропоновано здійснювати за рахунок частини коштів, 

які виділятиме держава згідно: Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного 

машинобудування для агропромислового комплексу»; програми «Здійснення фінансової підтримки 

суб‘єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм компенсації лізингових платежів 

та часткової компенсації складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва». Кошти 

перераховуватимуться до статутного фонду технополісів, з якого розподілятимуться на їх створення. В 

подальшому діяльність і розвиток технополісів фінансуватиметься за рахунок отриманого ними 

прибутку. Отриманий технополісами чистий прибуток, реінвестований на розвиток технополісів, 

доцільно звільнити від оподаткування.  

Створення технополісів дозволить підтримувати сучасне технічне забезпечення і відтворення 

основних засобів аграрних підприємств, особливо малих та середніх, формувати держзамовлення на 

виробництво сільськогосподарської техніки для вітчизняного агропромислового комплексу на 

інноваційній основі, впроваджувати інноваційні розробки щодо обробки та відтворення землі в Україні. 

Також створюватимуться робочі місця та розвиватиметься інфраструктура в сільській місцевості. 

З‘явиться можливість більш жорстко контролювати використання коштів виділених державою. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 

Підприємства оптової торгівлі відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку 

країни, які є активними, економічно вигідними комерційними посередниками як для виробників товарів 

(передусім вітчизняних), так і для роздрібних торговців, та забезпечує баланс усіх учасників ринку та 

створює сучасну систему товароруху, що орієнтована на максимальне задоволення потреб кінцевих 

споживачів.  

Відповідно до ДСТУ 4303-2004, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 

08.06.2004 р. № 130: оптова торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює 

купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому 

споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання і надання пов'язаних з цим 

послуг.  

Дослідженням проблем оптової торгівлі та підприємств  знайшли своє відображення в наукових 

дослідженнях таких зарубіжних авторів: Дж. Блайт, Ф. Котлер, С. Хаясі, К. Ховард та ін.; українських і 

російських дослідників: наукова школа Львівської комерційної академії – В.В Апопій, І.М. 

Копич, О.Г. Біла [1] – розробили систему регулювання внутрішнього ринку України і 

оптової торгівлі зокрема. Подібні наукові доробки належать і В.Д. Лагутіну [2]. Науковці 

Н.О. Голошубова та В.М. Торопков [3] особливу увагу приділяють організаційно-

економічним аспектам діяльності підприємств оптової торгівлі та визначенню 

пріоритетних засад державного регулювання оптової торгівлі. Концептуальні засади 

розробки методичного інструментарію оцінки ефективності функціонування та 

обґрунтування стратегії розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації запропоновані М. 

П. Балабаном [4].  

 Так, аналізуючи розміри оптового товарообороту в Україні з 2010 до 2014 року, можна побачити, 

що товарооборот за цей період знизився на -119332,4 млн. грн., що свідчить про погіршення стану 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195
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оптової торгівлі. Найбільше оптова торгівля розвивалася у 2011 році та склала 1107289 млн. грн. 

товарообороту. Обсяг продовольчих товарів зріс з 17,6% до 19,8%, а непродовольчих навпаки впав з 

82,4% до 79,2%. Це свідчить, про збільшення інтересу до товарів продовольчої групи. 

Як і в будь-якому процесі на ряду із позитивними інституційними змінами, існує багато таких, 

які не в змозі сприяти якісному реформуванню оптової торгівлі та не відповідають сучасним напрямкам 

її розвитку в умовах ринкової економіки. Загалом до негативних процесів розвитку оптової торгівлі 

відносять: 

1)оптова ланка України відрізняється значною подрібненістю, адже більше половини оптових 

посередників України мають чисельність працівників до двох осіб; 

2)на зміну спеціалізованим оптовим підприємствам інфраструктура споживчого ринку України з 

кожним ринком з кожним роком все більше поповнюється посередниками; 

Табл. 1 - Аналіз обсягу та структури оптового товарообороту 
Структура оптового 

товарообороту 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Абсолютний приріст 

за період 

Оптовий товарооборот, 

млн. грн. 

1107289 1093291 1074753 987957 -119332,4 

у тому числі 

продовольчі товари 

194516 215169 199674,1 194669,3 153,3 

непродовольчі товари 912773,4 878121,8 875079,1 793287,7 -119485,7 

питома вага в оптовому 

товарообороті, % 

100 100 100 100 - 

у тому числі 

продовольчі товари 

17,6 19,7 18,6 19,8 2,2 

непродовольчі товари 82,4 80,3 81,4 79,2 -3,2 

3)на сьогодні вітчизняна оптова ланка не має в достатній кількості сучасно обладнаних складів з 

новітньою технологією складської обробки товарів; 

4)оптові посередники, які не мають власного складського господарства, а їх сьогодні в Україні 

переважна більшість, об‘єктивно не можуть здійснювати повне обслуговування клієнтів на високому 

рівні; 

5)існує значна територіальна нерівномірність розвитку оптової ланки. Понад 60% оптових посередників, 

у тому числі тих, що мають справу з виробничо-технічною продукцією, розташовані у 6 регіонах – це 

місто Київ, а також Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька та Одеська області. У 

загальному обсязі оптового товарообороту на них припадає майже 80%; 

6)більша частина посередників не здатні професійно виконувати свої функції, тому вони й 

перепродують товари іншим оптовим посередникам. 

7)відсутність системи державного регулювання оптової торгівлі в країні. 

Для реформування оптової ланки в Україні важливим є вивчення, узагальнення й критичне 

осмислення досвіду організації оптової торгівлі у країнах з розвинутою ринковою економікою. 

Розвинуті економіки створюють мотивацію для крупних учасників ринку; в той же час бажання 

захопити певну частку ринку і відсутність фінансової стабільності у дрібних та середніх торговельних 

підприємств сприяє їх об‘єднанню. Варто також суттєво підвищити роль оптових підприємств в оптовій 

торгівлі споживчими товарами, створення різноманітної структури оптових підприємств за 

функціональним призначенням, розмірами, спеціалізацією, зоною діяльності, формами власності та 

організаційно-правовими формами господарювання; скорочення кількості дрібних оптових 

посередників, які лише перепродують закуплені партії товарів та необґрунтовано збільшують ланковість 

товароруху й витрати на його здійснення. 

Для досягнення конкурентних переваг створюються різні види об‘єднань – вертикальні 

маркетингові системи, до складу яких входять товаровиробники, оптові й роздрібні торговельні фірми та 

ті, які функціонують як єдина система. Особливо серед них варто зазначити об‘єднання, що 

створюються на принципах франчайзингу для малих посередницьких підприємств і функціонують під 

егідою товаровиробника або потужного оптового торговельного посередника. Заслуговує уваги і досвід 

щодо розвитку горизонтальних маркетингових систем. Завдяки об‘єднанню підприємств досягається 

значний ефект синергізму, що суттєво збільшує ефективність їх функціонування. Слід звернути увагу на 

зарубіжний досвід щодо тенденцій розвитку оптових підприємств за формами власності та 

організаційно-правовими формами господарювання. Основними з них, за цими ознаками, є 

корпоративні підприємства, тобто найбільш великі. 

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить і про те, що оптову торгівлю 

здійснюють різноманітні посередники (за виконуваними функціями, товарною спеціалізацією, зоною 

діяльності, формами продажу й обслуговування клієнтів тощо). Це надає можливість продавцям –

виробникам товарів і оптовим покупцям – вибирати їх. Оптовим підприємствам, у свою чергу, мати 
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власну ринкову нішу і певні конкурентні переваги. Отже, зважаючи на все це, виникає необхідність 

кардинального реформування оптової ланки України.  
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АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

Управление институциональной устойчивостью в системе государственного регулирования 

региона является одной из стадий управленческого цикла. Она представляет собой систему наблюдения, 

сопоставления, проверки и анализа проблемных явлений с целью оценки обоснованности и 

эффективности разрабатываемых и принятых управленческих решений, направленных на стабилизацию 

экономического развития, выявление степени их реализации, наличия отклонений фактических 

результатов от заданных параметров.  

Методологической основой принципов управления институциональной устойчивостью 

выступают ключевые положения организации контроля в системе управления, к которым относятся: 

объективность, определенность, конкретность, взаимосвязь с другими принципами, нейтральность, 

экономичность, непрерывность, действенность, своевременность и др.  

Задачи управления институциональной устойчивостью могут быть определены следующим 

образом: формирование методик диагностики социально-экономического состояния региона; разработка 

комплексных целевых программ, определяющих меры воздействия на экономические системы для 

преодоления кризисных явлений, а также формирующих условия для предотвращения их появления; 

мониторинг социально-экономического развития региона; обеспечение единства и достоверности 

формирования информационной базы о состоянии рынка; разработка методики прогнозирования и 

планирования поступлений в бюджет с учетом возможных кризисных состояний экономики или 

отдельных ее секторов; формирование эффективных механизмов взаимодействия государственных 

органов и предпринимательских структур по преодолению экономических противоречий. 

Управление институциональной устойчивостью должно быть нацелено на опережающее 

воздействие на негативные процессы и явления. Поэтому стратегически управление устойчивостью на 

государственном и региональном уровне включает анализ экономических тенденций за 

предшествующий или текущий периоды функционирования рынка и осуществления чрезвычайных мер 

по недопущению дестабилизации хозяйственных процессов.  

Объектом управления институциональной устойчивостью выступают процессы и явления, на 

которые направлено воздействие мер управления всех уровней – факторы, вызывающие нестабильность 

функционирования экономической системы. Внешние факторы неустойчивости, в свою очередь, 

подразделяются при анализе на четыре подгруппы: общеэкономические, рыночные, социально-

политические и прочие факторы. 

Состав факторов может быть определен следующим образом: 

– общеэкономические факторы: общий спад в экономике, рост инфляции, замедление 

платежного оборота, нестабильность регулирующего законодательства, снижение платежеспособности 

потребителей; 

– рыночные факторы: снижение емкости внутреннего рынка, слабое развитие рыночной 

инфраструктуры; усиление монополизма на рынке, рост предложения товаров-субститутов, 

нестабильность финансового рынка, нестабильность валютного рынка; 

– социально-политические факторы: политическая нестабильность, ухудшение 

криминогенной ситуации, снижение уровня научного обеспечения, отсутствие квалифицированных 

управленческих кадров и специалистов; 
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– прочие внешние факторы, состав которых может быть определен индивидуально с 

учетом специфики хозяйственной деятельности в определенной области, например, факторы экологии, 

региональной политики. 

Не менее многочисленны и внутренние  факторы, определяющие развитие кризисных явлений на 

микроуровне предприятий и являющиеся в значительной степени результатом его деятельности. В 

самом общем виде их можно сгруппировать следующим образом: производственные; инвестиционные; 

финансовые; организационно-управленческие; прочие. 

Управление институциональной устойчивостью предполагает стремление к оптимальной 

степени стабилизации положения посредством широкого использования предупредительных и 

профилактических мероприятий. 

Рассмотренный состав целей и задач управления институциональной устойчивостью социально-

экономического развития региона позволяет уточнить его предмет в виде системы мероприятий по 

предотвращению экономических кризисов и преодолению их последствий. Данная система 

предполагает совершенствование: 

– механизма государственного регионального управления устойчивостью инфраструктуры 

рынка; 

– форм модернизации экономической системы с целью повышения ее стабильности; 

– форм отношений участников рынка сферы услуг в проблемных ситуациях; 

– порядка и правил ведения хозяйственной деятельности, обеспечивающих стабильное 

функционирование рынка. 

Функции управления институциональной устойчивостью могут быть реализованы в результате 

ведения деятельности по следующим направлениям: 

– оценка социально-экономических условий устойчивости: сбор, обработка и анализ 

информации о фактических результатах хозяйственной деятельности объекта регулирования, сравнение 

их с нормативными показателями; 

– диагностика устойчивости, предполагающая не только фиксирование отклонений, но и 

анализ причин их появления, выявление возможных тенденций развития. Наличие отклонений в одном 

из секторов экономики может потребовать принятия решений, касающихся оперативной деятельности 

всей экономической системы; 

– прогнозирование развития проблемных ситуаций: обобщение и оценка информации по 

факторам, вызвавшим кризисные явления, и определение логики и закономерностей самого кризиса 

позволяет рассматривать различные прогнозы и сценарии развития кризисных ситуаций; 

– разработка и реализация мер обеспечения устойчивости, формирование программ, 

направленных на противодействие дестабилизирующим факторам, разработка механизмов согласования 

деятельности участников рынка;  

– создание организационно-экономических стандартов деятельности на рынке товаров и 

услуг, их внедрение и наблюдение за их применением. 

Управление институциональной устойчивостью со стороны органов региональной власти 

представляет собой систематическую и конструктивную деятельность, осуществляемую институтами 

государственной власти и управления, с целью согласования интересов субъектов хозяйствования, 

региона, государства и общества, которая базируется на специфических факторах воздействия на 

проблемные процессы и явления и основывается на общих принципах государственного управления. 

Управление институциональной устойчивостью в системе регионального управления – это 

реализация права государства в лице федеральных и региональных органов власти и управления путем 

обеспечивать стабильное функционирование экономики через систему законодательных, 

организационных, административных, правовых и других мер.  

Задачей управления институциональной устойчивостью на уровне региона выступает 

контролируемость состояния региональной экономики и его коррекция в соответствии с заданными 

целями и нормами функционирования.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ:ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Развитие промышленности нерудных материалов оказывает влияние на различные секторы 

экономики, в частности, на строительный комплекс и социальную сферу. Нерудные материалы – 

природное минеральное сырье, применяемое в строительстве: карьерные пески, песчано-гравийные 

смеси, щебень, гравий, строительный камень, известняк, керамзит и пр.Добыча таких материалов 

технологически несложна, не наносит серьезного вреда окружающей среде.Главное преимущество 

нерудных материалов- низкая себестоимость, обусловленная минимальной переработкойсырья, не 

требующегоспециальных условий хранения.Спрос на нерудные материалыобусловлен растущими 

темпами промышленного, гражданского и дорожного строительства, чтотребует эффективного 

использования месторождений нерудных материалов.По данным консалтинговой компании 

AltoConsultingGroup,российский рынок нерудных материалов в 2010-2013 годы характеризовался  

наращиванием темпов производства.  

 
Рис. 1 Производство нерудных материалов в России в 2010-2013гг. 

 

В целом по России в 2013 г. было произведено около 411 550 тыс. м3 НСМ, что на 3% ниже 

объема производства предыдущего года. Производство НСМ носит сезонный характер, что наглядно 

демонстрирует диаграмма на рис.2. 

 
Рис. 2. Производство основных нерудных строительных материалов (гальки, гравия, щебня) по 

месяцам в 2013 - 2014 гг. 

 

Максимальные объемы производства зафиксированы в летние, минимальными – в зимние 

месяцы. Сезонные колебания напрямую зависят от интенсивности строительства, что оказывает влияние 

на стоимость материалов.Строительные материалы добываются во многих регионах РФ,   лидером по 

НСМ в 2013 г. стал, по оценкам AltoConsultingGroup, Северо-Западный федеральный округ с долей 

около 19% от общероссийского производства.Основными потребителями нерудных материалов 

являются строительство и дорожное хозяйство (66%).В связи с реализацией крупных государственных 

программ, например, подготовка к чемпионату мира по футболу,государственных социальных 
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Галька, гравий, щебень 172 885 207 680 235 467 226 680

Пески природные 120 472 142 549 157 714 152 644
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программ, открываются перспективы развития отрасли. В Республике Хакасия рост промышленности 

нерудных материалов  связан с крупными стройками (перинатальный центр, национальный музей). В 

связи с тем, что местная промышленность не обеспечивает спрос на нерудные материалы, в республике 

разработана программа развития предприятий промышленности строительных материалов на 2011-2015 

годы и период до 2020 года.Основная проблема отрасли заключается в износе фондов, что снижает 

производство.В республике действуют 98 предприятий промстройматериалов. За  2005-2010 гг.введены 

в действие 65, ликвидированы 40 предприятий отрасли.Основные производственные мощности 

расположены в городах Абакан, Саяногорск, Черногорск.Развитие строительства в регионе повлияло на 

производство металлопластиковых окон и дверей, бетонной смеси, пиломатериалов, железобетона и др. 

Строительный комплекс Хакасии обеспечен мощностями по этим видам продукции.Производство 

других видов стройматериалов не удовлетворяет потребностям строительной отрасли по объему, 

номенклатуре и качеству. На предприятиях, выпускающих традиционные материалы, технологические 

линии изношены.Низкими темпами перевооружаются предприятия по производству ПГС, товарного 

бетона, теплоизоляционных, стеновых, отделочных и др. материалов. В республике нет производителей 

стекла, стекловолокон, хотя в достаточном количестве имеются запасы ПГС.Регион располагает 

минеральной базой для производства глиняного кирпича, на это должен ориентироваться бизнес.Остро 

стоит проблема цемента, отсутствие производства которого привело к ввозу его из сопредельных 

регионов (ООО "Красноярский цемент", г. Красноярск, ООО "Топкинский цемент", Кемеровская 

область).Анализ состояния промышленности строительных материалов Хакасии показывает, что разрыв 

экономических связей, сужение внутреннего рынка и снижение потребительского спроса, многократное 

уменьшение инвестиций, повышение цен на энергоресурсы и услуги привели к спаду, банкротству и 

ликвидации многих предприятий отрасли.Государственным балансом по республике учитывается 

166месторождений, на которыеприходится: железных руд - 1%, барита - 27%, бентонитов - 6,5%, 

облицовочных камней - 13%от российских запасов.Крупнейшим месторождением ГПС является 

Мелкоозерское(Бейский район, площадь горного отвода 21,6 га)с запасами 12 млн. м3 щебня, гравия, 

ПГС,его разработку ведет ОАО ХК "Красноярскгэсстрой".Учитывая масштабы минерально-сырьевой 

базы Республики Хакасия, можно утверждать, что освоение разведанных месторождений недостаточно. 

Руководствуясь территориальным принципом, предлагается организовать производство в 

непосредственной близости с разведанными месторождениями. 
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ И ПРИЧИНЫ ИХ СДЕРЖИВАЮЩИЕ 

 

В современном мире инновации становятся ведущим фактором дальнейшего роста 

эффективности экономики. Инновации являются формой реализации научных открытий и изобретений, 

накопления и расширения знаний, а также основой научно-технического прогресса. 

Формирование инновационной экономики является приоритетным направлением развития для 

Беларуси, основной задачей при этом становится преодоление факторов, которые сдерживают 

разработку и внедрение инновационных проектов, создание подходящего инвестиционного климата.  

Актуальность изучения инноваций для Республики Беларусь обусловлена  необходимостью 

внедрения инноваций как в экономику страны, так и в социальную сферу. Инновационная система 

включает в себя различные сферы жизнедеятельности общества, целью которой является внедрение 

новшеств, позволяющих усовершенствовать производственный процесс создания продукции, создание 

новых рабочих мест в развивающейся сфере услуг, усилить экономический рост государства [1]. 

Проследив динамику основных показателей инновационной деятельности Республики Беларусь 

и еѐ областей за 2010-2014 года, можно сделать вывод, что за период с 2010 по 2012 гг. имела место 

тенденция роста количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки, но в 2013-
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2014 годах деятельность предприятий по внедрению нововведений начала сокращаться, достигнув 

своего минимума в 2014 году (457 организаций), что является негативным моментом на пути 

продвижения к инновационной экономике. Изучив структуру расходов  на исследования и разработки, 

можно сделать вывод, что основной стороной, заинтересованной в проведении научных исследований и 

разработок является государство, т.к. удельный вес средств на финансирование инновационной 

деятельности от всего объѐма финансирования затрат на науку составил 48%. Соотношение расходов на 

научные исследования и разработки в процентах к ВВП в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

показывает положительную динамику рассматриваемого показателя (2015 г.- 0,54 %; 2014 г.-0,52 %). 

Также необходимо отметить увеличение затрат на технологические инновации. Так, в 2014 году этот 

показатель достиг своего максимума (10 281 9 млрд. руб.), затраты на исследования и разработки новых 

продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов – 693,5 млрд. руб. [2]. 

 Основной задачей, приобретающей решающее значение на протяжении исследуемого периода 

является финансирование НИОКР и НИР. Однако негативная тенденция, выявленная в процессе 

анализа, свидетельствует о недооценке обозначенного фактора, который становится тормозом 

проводимой в стране инновационной политики. Суммарные затраты на НИР и НИОКР в 2014 году 

сократились на 299 186 млн. руб. по сравнению с 2013 годом (2013 г.-4 372 305; 2014 г. - 4 073 119). 

Также можно затронуть региональное инновационное развитие экономики страны. Центром 

инновационного развития является г. Минск, где количество организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки к 2014 г. составило 307 единиц.  Кроме того, в столице сосредоточена 

основная доля инфраструктурных звеньев Национальной инновационной системы – Парк высоких 

технологий, научно-исследовательские центры и лаборатории и технопарки. Однако развитие только 

центрального звена может привести к дисбалансу во всей цепочке инновационного пути, поэтому 

внимание должно уделяться и стимулированию инновационной активности областей. 

Оценка инновационного развития регионов Беларуси не может быть полной без рассмотрения 

экономических показателей инновационной деятельности. Интересным является тот факт, что, несмотря 

на большой отрыв по количеству инновационных структур, г. Минск по объѐму затрат на 

технологические инновации уступил первенство Гомельской (4 107 198) и Витебской (1 917 604) 

областям [1]. 

Затраты не могут объективно отразить результативность, поэтому целесообразно рассмотреть 

один из наиболее важных показателей инновационной активности – объѐм отгруженной инновационной 

продукции. Так, в 2014 году удельный вес отгруженной инновационной продукции составил 13,9 % в 

общем объѐме отгруженной продукции. 

Анализ состояния системы подготовки специалистов в области инновационной деятельности в 

Республике Беларусь показывает, что в данной сфере имеется ряд проблем, требующих немедленного 

решения. На сегодняшний день образовательные стандарты подготовки специалистов по 

инновационным специальностям в Республике Беларусь не приспособлены к реальному спросу 

современной экономики. Существует необходимость в организации системы прогнозирования и 

планирования подготовки персонала для инновационных и научных организаций республики на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Для решения проблемы объединения науки и производства в нашей стране создаются научно-

практические центры. В целях сокращения негативных последствий мирового финансового кризиса на 

экономику Беларуси необходимо сохранить и развивать достигнутый уровень объединения науки и 

производства, а также не допустить разрыва кооперационных связей ученых и производственников. Для 

того, чтобы обеспечить  взаимодействия научно-исследовательских институтов, научных подразделений 

системы высшего образования и организаций по разработке и производству новых 

конкурентоспособных товаров следует оживить работу в рамках научно-технических программ и 

развития науки в стране. 

На будущее, с целью улучшения инновационной деятельности Республики Беларусь, будут 

приниматься следующие меры, изложенные в программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы: 

 повышение эффективности инновационной деятельности; 

 повышение конкурентоспособности и роста экспорта секторов экономики на основе 

разработки и внедрения передовых технологий;  

 вовлечение в инновационный процесс малых и средних предприятий; 

 формирование и развитие научно-технических и инновационных кластеров; 

 введение стимулирующих механизмов мотивации научной и инновационной 

деятельности [1]. 

Таким образом, при изучении функционирования инноваций в национальной экономике были 

выявлены очевидные преграды на пути инновационной деятельности: недостаток собственных 
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денежных средств; высокая стоимость нововведений; длительные сроки окупаемости нововведений; 

низкий инновационный потенциал организаций, нехватка квалифицированного персонала, невысокий 

платежеспособный спрос на новые виды продукции, неразвитость рынка технологий. Несмотря на 

существующие ограничения, Беларусь располагает достаточными возможностями для преодоления 

негативных явлений и развития инновационной экономики, а также имеет существенный 

производственный и научно-технический потенциал, поэтому быстрое развитие науки и инновационной 

деятельности приобретают стратегическое значение. Этим обусловлен выбор инновационного пути 

развития экономики - это создание условий, механизмов и подходов, которые обеспечивают  ускорение 

создания и передачи в промышленность новых технологий и техники. Развитие высоких технологий и 

их практическое воплощение является одним из главных факторов, определяющих место Беларуси в 

системе современной глобальной конкуренции.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Инновации являются одним из наиболее важных факторов развития экономики. Инновации 

затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяют процесс 

экономического роста страны в целом. 

Актуальность инноваций в последнее время очень сильно возросла, так как производственная 

сфера требует постоянного обновления материально-технической базы страны. Инновации являются 

основным фактором динамики экономики, поскольку именно инновационная модернизация экономики 

позволит совершить технологический рывок, и провести структурную перестройку экономики 

наилучшим способом, который, в свою очередь, является очень эффективным. 

Причинами, обусловливающими необходимость инноваций, являются повышение 

общеэкономических показателей, наращивание объемов производства, обновление имеющейся 

материально-технической базы, освоение новых видов деятельности.  

На протяжении многих лет белорусским государством проводится политика налогового 

стимулирования инновационной деятельности. Нашей стране особенно важно развивать инновационную 

деятельность, так как наша республика находится в условиях ограниченных сырьевых и энергетических 

ресурсов. 

В 2011 году количество организаций, осуществляющих технологические инновации выросло на 

119 единиц по сравнению с 2010 годом, что составляет 36,73%. 

 В 2012 году также наблюдается рост количества организаций по сравнению с 2010 годом на 113 

единиц, или 34,88%, но наблюдается снижение на 6 единиц, или 1,35% по сравнению с 2011 годом. 

В 2013 году также можно заметить увеличение числа организаций на 87 единиц, или 26,85% по 

сравнению с 2010 годом, но снижение на 26 единиц, или 5,95% по сравнению с 2012 годом. 

В 2014 году наблюдается увеличение организаций на 59 единиц, или 18,21% по сравнению с 

базисным 2010 годом, но снижение на 28 единиц, или 6,82% по сравнению с предыдущим 2013 годом 

[1]. 

При увеличении затрат на технологические инновации за 2010–2014 гг. объем отгруженной 

инновационной продукции вырос с 2793,3 до 10281,9 млрд рублей. 

Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП за 2012 год составила 0,21%, а доля 

коммерческих расходов на НИОКР в ВВП 0,46%. За 2013 год государственные расходы составили 

0,23%, а коммерческие расходы- 0,44%. В 2014 году государственные расходы- 0,20%, а коммерческие 

расходы- 0,32%. 

Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП за 2012-2014 гг. снизилась с 0,21% до 0,20%. 

Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП за 2012-2014 гг. снизилась с 0,46% до 0,32% [2]. 
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Тематическая направленность опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 

выполняемых по заданиям РНТП, в основном соответствует структуре хозяйственных комплексов 

регионов (в % от общего количества заданий): 

– машиностроение и металлообработка (29%); 

– сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции (25%); 

– приборостроение, энергетика (17%); 

– химия (9%); 

– экология, рациональное использование природных ресурсов (6%); 

– строительные материалы и технологии (4%); 

– здравоохранение (4%); 

– информационные технологии, иные направления (6%) 

 Результаты показывают, что динамика количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации совсем неоднозначна. С каждым годом наблюдаются снижения количества 

организаций, но всѐ равно это количество больше, чем первоначальное.  

Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что инновационная 

деятельность выступает одним из главных факторов устойчивого, качественного и сбалансированного 

экономического развития, а также повышения международной конкурентоспособности для большинства 

стран. 

Характерной чертой инновационной деятельности указывается новизна, а уже в качестве цели 

инноваций – улучшение показателей деятельности организации. 

Необходимо отметить какими же способами возможно улучшение состояния инноваций в нашей 

стране.  

Первым и довольно важным действием будет расширение Перечня технологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему ввозимых на территорию РБ, которое 

освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость.  

Целесообразно снижение таможенных пошлин на ввозимое технологическое оборудование, 

которое не производится в РБ. 

Необходимо пересмотреть Перечень продукции, на которую распространяются льготные ставки 

налога на добавленную стоимость. В него следует включить электронно-вычислительную техники, 

средства связи нового поколения, наноматериалы и изделия из них и т.д. Перечень указанной продукции 

устанавливается Правительством.  

В свою очередь, данные меры позволят ускорить процесс модернизации экономики, а также 

позволят немного удешевить дорогостоящую инновационную продукцию, тем самым будут 

стимулировать спрос на нее со стороны потребителей. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В современных условиях одним из важнейших направлений развития экономики страны 

является развитие транспортной логистики. Как правило, правильно построенные логистические центры 

поставок сокращают транспортные затраты, которые отражаются на цене товаров. Особенно это важно 

для повышения спроса на продукцию, экспортируемую из страны [1]. 

В последнее время наблюдается тенденция снижения привлекательности проектов строительства 

транспортно-логистических центров. Это обусловлено следующими причинами: 
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 правовая среда для создания и функционирования транспортно-логистических центров 

(один из примеров - Указ Президента РБ от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных 

участков», согласно которому льготы получают только те инвесторы, которые начинают свою 

деятельность на территории Республики Беларусь после вступления в законную силу данного Указа) [2];  

 высокая стоимость заѐмных ресурсов в отечественных банках; 

 отсутствие механизма прямого кредитования белорусских проектов иностранными банками. 

Иностранные банки готовы напрямую кредитовать белорусские проекты, но в нашей стране нет 

юридического механизма для совершения таких сделок;  

 из сегмента спроса исчезли и продолжают исчезать основные потребители логистических 

услуг, и они уже вряд ли когда-нибудь туда вернутся: собственные терминалы, чѐтко ориентированные 

на обслуживание конкретных товарных групп, по определению, обладают относительно невысокой 

ликвидностью. Другими словами, их крайне сложно продать и перейти на обслуживание в открытые 

транспортно-логистические центры; 

 сверхвысокая стоимость складских услуг: средняя стоимость аренды складских помещений 

класса «А» 10-12 евро за кв. м, класса «В» – 6-9 евро за кв. м. Текущий уровень ставок аренды складских 

помещений класса «А» – самый высокий по сравнению со странами-соседями. Например, в Польше 

ставка аренды в связи с высоким предложением составляет 1,5-2 евро за кв. м, в Литве – 4,5-5,5 евро за 

кв. м, в России ставка аренды достигает 7,5-10 евро за кв. м. [3] При этом у нас все складские услуги 

фактически сводятся лишь к ответственному хранению. В то же время доходы современного 

европейского транспортно-логистического центра на 70% формируются за счет операций, связанных с 

обработкой товаров: отборка, упаковка, предпродажная подготовка, маркировка, восстановление брака, 

складской учѐт, инвентаризация и т. д. То есть речь идет о комплексе терминальных операций, который 

в Беларуси мало кто выполняет; 

 низкие конкурентные преимущества Республики Беларусь в сравнении с прибалтийскими 

соседями, в частности, Литвы (кроме развитой сети терминалов Литва располагает портом на Балтике, 

что даѐт ей возможность обрабатывать крупные грузовые партии, доставляемые морским транспортом; 

многие отечественные экспортно-импортные компании предпочитают держать свои товарные запасы в 

литовских транспортно-логистических центрах из-за более быстрого и более дешѐвого прохождения 

процедур таможенной очистки).  

 Развитие внутренней логистики  сдерживает, помимо всего перечисленного, отсутствие 

достаточного количества современных  транспортно-логистических центров, в первую очередь, вдоль 

основных транспортных коридоров. 

На начало текущего года в Беларуси функционируют 34 логистических центра, 15 из которых 

созданы в рамках Программы развития логистической системы республики на период до 2015 г. Восемь 

логистических центров являются государственными, остальные созданы за счет инвестиций. Среди 

отечественных инвесторов – производственные предприятия, транспортно-логистические компании, 

логистические операторы, дистрибьюторы, ритейлеры, девелоперы, в числе иностранных – инвесторы 

из России, Азербайджана, Украины, Литвы, Ирана [3]. 

За истекший с начала реализации программы период (2008 г.) в республике практически не 

реализован ни один проект по созданию логистического центра на базе действующих аэропортов, 

которые планировались, в частности, возле Национального аэропорта Минск, на базе авиаремонтного 

завода в Орше [3]. 

 Часто объекты логистической инфраструктуры, заявленные как логистические центры, 

представляют собой просто склады (в логистике функционал склада и логистического центра разный). 

Чаще всего, застройщики просто сдают в них площади крупным арендатором, а все «логистические 

услуги» ограничиваются разгрузкой/погрузкой и охраной территории. Это связано с желанием «отбить» 

вложенные деньги как можно быстрее, в данном случае путем арендной платы. Но у такого бизнеса нет 

будущего, поскольку спрос на простое хранение со стороны крупных дистрибьюторов меньше, чем на 

логистику, и окупаемость, соответственно, увеличивается в несколько раз. 

Белорусским логистическим операторам необходимо: 

 повышать комплексность и качество оказываемых логистических услуг; 

 формировать комплексные тарифы на обслуживание, а не тарифицировать каждое действие с 

грузом; 

 внедрять современные информационные технологии (системы управления складом WMS, 

управления транспортом TMS и др.); 

 предлагать клиентам варианты оптимизации затрат, а не просто зарабатывать на оказании 

логистических услуг, думая, что клиент оплатит любые тарифы.  
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Исходя из анализа прейскуранта тарифов на логистические услуги, многие логистические 

центры тарифицируют даже те действия, которые неразрывно связаны с основными видами услуг, в 

результате клиент не понимает, за что он платит и с чего слагается его тариф, и почему договаривались 

на одну стоимость, а по факту появились дополнительные услуги, которые необходимо оплачивать. 

Ведь логистический оператор, специализирующийся на оказании комплекса логистических услуг, 

должен это делать дешевле и качественнее чем сам его клиент, иначе производственные компании, 

ритейл, дистрибьюторы преимущественно будут «строить» собственную логистическую 

инфраструктуру, а не пользоваться услугами профессионалов. 
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АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Актуальність даної теми визначається тим, що внаслідок подій минулого економіка України 

переживає період нестабільності і тому не може забезпечити достатній рівень інвестування. На сьогодні 

основною проблемою багатьох підприємств є відсутність поточного та перспективного фінансування. 

 Також неможливим є застосування тих джерел фінансування, що доступні підприємствам 

зарубіжних країн. Є багато варіантів виходу з інвестиційної кризи для української економіки. Але цьому 

перешкоджає також відсутність у країні необхідних обсягів внутрішніх фінансових ресурсів для 

інвестиційної діяльності. У цій ситуації, окрім крупних інвесторів, які здійснюють капітальні інвестиції 

в розвиток підприємств, увагу треба приділити і заощадженням дрібних потенційних інвесторів. 

Теоретичні питання інвестиційної діяльності розглянуті в роботах Бланка І. О., Гриньової В. М., 

Коваленко А. Г., Мертенса О. В., А. Пересади, Яковлєва А. І., Г. Бірмана, Бернс В. А., Хавранек П. М., 

Д. Джонка, Л. Крушвіца, Липчанська О. В., У. Шарпа, Федоренко В. Г. Питанням оцінювання 

альтернативних джерел залучення капіталу присвячені роботи Бочарова В. В., Р. Брейлі, Є. Брігхема, С. 

Майерса, Дж. Фіннерті.  

Об‘єктом дослідження є процес оцінки ефективності фінансових інвестицій, здійснених за 

посередництвом інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів в Україні. 

Метою даного дослідження є вивчення економічного змісту та механізмів фінансового забезпечення 

інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, 

вони визначають загальне зростання економіки. 

 У результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, зростає 

національний прибуток, розвиваються та йдуть уперед в економічній конкуренції галузі та 

підприємства, що в найбільшому ступені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги.  

Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю підприємства є інвестиційний аналіз. 

 Інвестиційний аналіз ґрунтується на використанні таких основних методів: 

 1. Метод індукції. При використанні методу індукції дослідження інвестиційних процесів 

починається з одиничного – з окремого господарського факту або ситуації, які в сукупності й 

представляють інвестиційний процес. Метод індукції використовується для вивчення показників 

окремого інвестиційного проекту. 

 2. Метод дедукції. При використанні методу дедукції дослідження інвестиційних процесів 

починається із загального – наприклад, показників інвестиційної діяльності в цілому по підприємству, а 

потім переходять до показників окремих структурних підрозділів та їхнього значення в загальній 

системі інвестиційних показників підприємства [1] 

Здійснення глибокої структурної перебудови економіки України вимагає істотного збільшення 

обсягу інвестицій, активізації інвестиційної діяльності, консолідації всіх джерел інвестування. 

Економічне зростання, яке спостерігається в Україні, може бути закріплено тільки прискоренням 

інноваційних перетворень шляхом залучення додаткових інвестицій у наукомісткі технологічні галузі 

виробництва. З огляду на масштаби економічних реформ, що мають бути здійснені в Україні в процесі 

структурної перебудови, необхідні значні фінансові ресурси, які не в змозі надати державний бюджет і 

внутрішні джерела фінансування підприємств. 

 У цих умовах ефективним механізмом, що забезпечує акумулювання і перерозподіл 

інвестиційних ресурсів шляхом емісії й обігу цінних паперів, повинен виступати національний 

фондовий ринок.  

Для того щоб фінансові інвестиції стали джерелом економічного розвитку, необхідні передумови 

– наявність достатньої конкуренції в галузях, в які надходять інвестиції, здатність виробників 

інвестувати в засвоєння новітніх технологій, дієва та справедлива конкурентна (антимонопольна) 

політика в країні, збереження ділових зв‘язків між підприємствами, що ввійшли до складу міжнародних 

компаній, та місцевими підприємствами. Відсутність концентрації фінансових інвестицій у сферах 

торгівлі та фінансів, їх надходження в галузі обробної промисловості.  
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Для України інвестиційний сектор – насамперед, перспективна інноваційна галузь і здійснення 

діяльності інститутів спільного інвестування в Україні в майбутньому є необхідною умовою для 

становлення повноцінного фондового ринку, а також розвитку й удосконалення інвестиційного 

механізму, властивого цьому ринку. Науковим результатом даного дослідження є уточнення 

класифікації інвестиційного контролю, а перспективою подальших наукових досліджень є 

вдосконалення методу забезпечення аналізу фінансових інвестицій підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В РОЗВИТКУ  ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Внутрішній аудит в Україні має багато проблем, пов‘язаних з становленням формування його 

основ, мети, задач, спрямованості та відсутності дієвої нормативної та методологічної  бази. 

Крім того в Україні немає достатнього стимулу розвитку внутрішнього аудиту, відсутність, як у 

керівників, так і внутрішніх аудиторів міжнародного  досвіду та необхідних знань та навичок 

проведення такої роботи .  

Тому для  активізації процесів інтеграції в світову економіку необхідно більш активно 

використовувати механізми внутрішнього аудита, які розроблені  і ефективно застосовуються 

розвинутими країнами. 

 Слід визначити, що спільними рисами внутрішнього аудиту всіх розвинених регіонів світу 

(країн Євро-Союзу, США та Азіатсько-Тихоокеанського регіону) є зведення правил, які зібранні у 

Міжнародних професійних стандартах внутрішнього аудиту (International Standards for the Professional 

Practice of Internal auditing). Дані стандарти містять продуктивні міжнародні практики та керівництво для 

державних, громадських і комерційних структур з ведення внутрішнього аудиту. Регулюючим виданням 

також є Кодекс етики (Code of Ethics). 

Методи ведення і практика внутрішнього аудиту в провідних країнах Європи та США також 

мають велику схожість. Різниця становить тільки у сфері діяльності компаній та в окремих законодавчо-

правових актах на деяких територіальних об'єктах. Основні подібності Європи та Америки 

представляють такі суб'єкти: орієнтованість на ризик, безперервність аудиту, перспектива розвитку 

технологій, узагальнення інформації. 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон відрізняється своїм соціально-культурним становленням від 

країн Заходу. Деякі з найбільш складних функцій внутрішнього аудиту в світі розташовані в цьому 

регіоні. Азіатські методи досягнення поставлених внутрішнім аудитором цілей також мають свою 

специфіку: орієнтованість на технології, високий ступінь контролю, розвиток засобами обміну 

інформації, автоматизація, перспектива розвитку ІТ-безпеки. 

Україна на даний момент знаходиться у початковій стадії розвитку внутрішнього аудиту. Для 

країни доцільно скористатися міжнародними стандартами, кодексом етики та іншими виданнями IIA для 

виконання внутрішніми аудиторами своїх обов'язків. Вибудовувати систему внутрішнього аудиту за 

схемою: дотримання аудитором його основних обов'язків; забезпечення контролю над внутрішнім 

аудитом; забезпечення ризиків та моніторинг діяльності. 

Україні слід брати приклад з провідних країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, оскільки 

країни цієї області мають ефективний розвиток внутрішнього аудиту за максимально швидкі терміни, 

головною підставою якого є використання внутрішніми аудиторами девізу - прогрес за допомогою 

обміну,  і передбачає розвиток автоматизованих інструментів внутрішнього аудиту, підвищення якості 

моніторингу, розвиток управлінських структур і розширення професійного кадрового складу внутрішніх 

аудиторів. 

Україна на даний час спрямовує зусилля на становлення  тільки законодавчого забезпечення 

внутрішнього аудиту в Україні. 
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 Функції регулювання внутрішнього аудиту та його стандартизації в Україні виконує Інститут 

внутрішніх аудиторів в Україні (ІВАУ), заснований в 2001 році. 

Станом на сьогоднішній день діють нормативно-правові акти, які регулюють окремі питання 

внутрішнього аудиту, але відсутній відповідний спеціальний Закон, наявність якого в законодавчому 

просторі України відповідатиме вимогам права Європейського Союзу. 

Інститутом внутрішніх аудиторів України був розроблений законопроект «Про внутрішній 

аудиті», який поширюється на державний і банківський сектор. Законопроект заснований на ключових 

принципах Міжнародних Стандартів та Кодексу Етики і був зареєстрований у Верховній Раді. 

Проект закону України «Про внутрішній аудит» має структуру методологічного прилучення 

зацікавлених осіб до міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, але вимагає додатковий поправок, 

розширень, стосовно звітності та якого-небудь роду покарання в разі їх невиконання, ясних термінів і 

тлумачень щодо конкретного питання, пов'язаного з внутрішнім аудитом. 

 У порівнянні з SOX(The Sarbanes-Oxley Act)  і відсутністю жорстко-направленого державного 

контролю (як в Азіатських країнах), існує достатня кількість не уточненої інформації, для того щоб 

найбільш ефективно знищувати зацікавленість власників компаній, та іншого керівництва організацій у 

наданні необ'єктивних результатів своєї діяльності.  

Закон Сарбейнса-Окслі (The Sarbanes-Oxley Act, прийнятий 30 липня 2002), також відомий як 

«Закон про облікову реформу в публічних компаніях та захисту прав інвесторів» (Public Company 

Accounting Reform and Investor Protection Act), SOX або Sarbox, є федеральним законом Сполучених 

Штатів, що встановлює нові або розширені вимоги для всіх публічних компаній, а також має ряд 

положень, які застосовуються для приватних компаній. Інші країни світу застосовують практику 

використання даного закону в якості регулятора внутрішнього аудиту. 

         Провідні компанії реалізують свої відмінні переваги у сфері контролю над ризиками, застосовуючи 

замість реагуючого підходу (заснованого на реагуванні на події) превентивний підхід, який дозволяє 

передбачити ризик і допомагає організаціям підготуватися до появи нових загроз і нових можливостей. 

        Існуючий досвід вітчизняних підприємств також дозволяє зробити висновки, що такий підхід буде 

сприяти вирішенню  серйозних проблеми, пов‘язаних   з шахрайством та корупційними схемами.  

Для  забезпечення виконання таких функцій, аудиту потрібно відповідним чином організувати 

апарат внутрішнього аудиту, запровадити наукову організацію праці аудиторів, сформувати матриці 

контрольних дій по найбільш важливим господарським операціям, розробити або адаптувати сучасні 

програмні інформаційні системи до потреб оперативного, своєчасного внутрішнього контролю.  

У зв'язку з цим виникає актуальна проблема, пов'язана з визначенням нових напрямків 

трансформації  внутрішнього аудиту, що відбуватимуться при переході від  його традиційних функцій 

до превентивних дій, які повинні забезпечувати   недопущення  втрат  та  недоотримання   вигід від 

фінансових та господарських операцій. 

Подальше вдосконалення організації внутрішнього аудиту буде пов‘язано, перш за все, з 

використанням спеціальних програмних продуктів та технічних заходів, розробки алгоритму дій при 

перевірці усіх документів, що супроводжують контракт, а також  посилення особової відповідальності 

працівників відділу внутрішнього аудиту. Для вирішення цих завдань необхідно:  

1. На законодавчому рівні – прийняття Закону України «Про внутрішній аудит», його 

вдосконалення. 

2. Розгляд та використання елементів SOX та інших законодавчих актів з практики розвинених 

країн, розвиток процесів ERM. Підвищення державного контролю (регуляції конфліктів інтересів), 

дотримання внутрішніми аудиторами своїх обов'язків і Кодексу етики. 

3. Залучення фахівців високого рівня, міжнародної сертифікації персоналу, постійний моніторинг 

результатів аудиту зарубіжних компаній, що мають схожу специфіку. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Сучасні умови господарювання потребують нових підходів, які будуть забезпечувати як 

максимізацію прибутку, так і зростання вартості підприємства. Поряд з цим підприємства повинні вести 

свій бізнес з урахуванням соціальної відповідальності, під якою розуміють відповідальність організації 

за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище через прозору і етичну 

поведінку, яка сприяє сталому розвитку, здоров‘ю та добробуту суспільства; враховує очікування 

зацікавлених сторін; відповідає діючому законодавству і узгоджується з міжнародними нормами 

поведінки; інтегрована в діяльність всієї організації і реалізується нею на практиці взаємовідносин [1]. 

Однією з функцій управління підприємством є облік, який забезпечує керівництво та інших 

користувачів потрібною та якісною інформацією. Саме бухгалтерський облік надає можливість розкрити 

чинники, які впливають на результати соціально відповідальної діяльності. Поряд з інформаційною 

функцією, облік має виконувати і соціальну функцію, яка спрямована на забезпечення інформаційного 

підґрунтя вирішення завдань розвитку суспільства, що сприятиме надійній підтримці ефективного 

функціонування і розвитку підприємництва. В кінцевому результаті економічне зростання підприємства 

буде обумовлювати вирішення екологічних та соціальних проблем.  

Узагальнюючи зміст міжнародних стандартів соціальної відповідальності слід виділити такі 

напрями соціально відповідальної діяльності, які охоплюють економічні, екологічні та соціальні аспекти 

діяльності підприємства (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Напрями соціально відповідальної діяльності підприємства 

 

Бухгалтерський облік забезпечить надійну інформаційну базу для управління соціально 

відповідальною відповідальністю, коли чітко будуть визначені його об‘єкти. З метою ефективного 

управління підприємством об‘єкти бухгалтерського обліку слід визначати за напрямами соціально 

відповідальної діяльності. Серед об‘єктів бухгалтерського обліку, які формуються в обліковій системі, 

необхідно виділити витрати. 

Соціальна політика передбачає здійснення таких витрат, як витрати на оплату праці, витрати на 

виплату премій та інші заохочувальні виплати; витрати на навчання працівників; витрати на підвищення 

кваліфікації; витрати на створення нових робочих місць; витрати на покращання здоров‘я працівників; 

витрати на забезпечення безпечних умов праці; витрати на благодійні заходи; спонсорська допомога; 

витрати на розвиток та утримання об‘єктів соціальної інфраструктури; витрати на розвиток освіти, 

культури, спорту. 

Екологічна політика включає такі витрати, як витрати на утилізацію відходів; витрати на 

мінімізацію викидів; витрати на експлуатацію очисних споруд; витрати на відновлення екосистем 

внаслідок антропогенної діяльності; витрати на заробітну плату працівникам служби охорони 

навколишнього середовища. 

Витрати на захист та просування бренду підприємства передбачають здійснення діяльності щодо 

зміцнення його іміджу (витрати на отримання об‘єктів прав інтелектуальної власності (у вигляді 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків); витрати на реалізацію інноваційних програм). 

Напрями соціально відповідальної діяльності 

Удосконалення 

соціальної політики на 

підприємстві 

Вирішення проблем 

охорони навколишнього 

середовища 

Удосконалення роботи з 

контрагентами 

Захист та просування бренду 

підприємства  

Етичне ведення бізнесу 



295 

Удосконалення роботи з контрагентами буде включати витрати на маркетингові дослідження; 

витрати на просування продукції на нові ринки збуту; витрати на проведення рекламних заходів; 

витрати на оцінку та підвищення якості продукції; витрати на гарантійне обслуговування товарів. 

Етичне ведення бізнесу обумовлює такі витрати, які були б відсутні, якби підприємство не 

дотримувалося стандартів етичного ведення бізнесу. 

Саме величина витрат буде надавати можливість здійснити оцінку результатів соціально 

відповідальної діяльності підприємства. Не завжди результат від соціальної або екологічної діяльності 

буде позитивним в загальному розумінні (доходи перевищують витрати). Але здійснення таких витрат 

буде характеризувати підприємство, як соціально відповідальний суб‘єкт, який розглядає планування і 

реалізацію соціально відповідальних програм, як одне із своїх невід‘ємних завдань. За цих обставин 

бухгалтерський облік буде виступати інструментом для формування фінансової звітності, яка поряд з 

інформацією нефінансового характеру забезпечить прийняття обґрунтованих стратегічних рішень в 

сфері сталого розвитку зацікавленими сторонами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Считается, что понятие «денежный поток» сформировалось в США в середине 50-х годов XX 

века. Отечественные и зарубежные источники по-разному трактуют категорию «денежные потоки». 

Некоторые учѐтные, к примеру, американский Л.А. Бернстайн, считают, что этот термин сам по себе без 

соответствующего толкования и вовсе лишѐн смысла, поскольку денежные потоки имеют свойство 

относиться к разным видам деятельности –производственной, финансовой или инвестиционной, а также 

компания может испытывать как отток денежных средств, так и приток. Другой американский учѐный 

Дж. К. Ван Хорн уточняет, что движение денежных средств фирмы обязательно носит характер 

непрерывного процесса. А немецкие специалисты трактуют категорию денежных потоков как «Cash-

Flow», который равен сумме годового избытка, амортизационных отчислений и взносов в пенсионный 

фонд за вычетом запланированных выплат дивидендов [1]. 

Эффективное управление денежными потоками увеличивает финансовую и производственную 

гибкость компании, поскольку обеспечивает: 

1) повышение качества оперативного управления, особенно в части сбалансированности 

поступлений и расходования денежных средств; 

2) рост объѐмов продаж и оптимизацию затрат через возможности маневрирование ресурсами 

компании; 

3) увеличение эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью их 

облуживания, улучшение переговоров см кредиторами и поставщиками; 

4) формирование надѐжной основы для оценки эффективности работы каждого подразделения 

предприятия, его финансового состояния в целом; 

5) рост ликвидности организации  

6) минимизацию потерь денежных средств в процессе хозяйственного использования на 

предприятии [4]. 

Мнение зарубежных учѐных по поводу основной цели управления денежными потоками 

сводится к тому, что она заключается в «…поддержании их на минимально допустимом уровне, 

достаточном для осуществления нормальной деятельности фирмы». Эта сумма должна быть такого 

размера, чтобы являться достаточной для:  

а) своевременной оплаты счетов поставщиков, позволяющей пользоваться предоставляемыми 

ими скидками; 

б) поддержания кредитоспособности; 

в) оплаты расходов, которые оказываются непредвиденными [3]. 

http://www.iso.org/iso/ru/iso26000
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В России основной целью управления денежного потока экономисты называют обеспечение 

сбалансированности между объѐмами поступления денежных средств и их расходованием в каждый 

конкретный момент времени [2]. 

Поскольку сами по себе денежные средства представляют собой бесприбыльный актив, целью 

политики управления ими является поддержание их на минимально необходимом уровне, который был 

бы достаточен для ведения эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а 

именно: 

1) для своевременных оплат поставщиками, предоставляющих возможность пользоваться 

скидками; 

2) для поддержания кредитоспособности; 

3) для оплаты непредвиденных расходов. 

Как правило, основными советами по совершенствованию механизма управления денежными 

потоками на уровне предприятия выступают следующие: 

1) необходимо уменьшить сроки оплаты дебиторских задолженностей; 

2) нарастить коэффициент ликвидности до оптимального уровня; 

3) направить свободные денежные активы в финансовую деятельность; 

4) стремится получит высокую прибыль от основной деятельности [5]. 

Однако современные исследователи всѐ чаще предлагают альтернативные пути влияния на 

процесс управления денежными потоками. 

В России на текущий момент банки в разрезе услуг CashManagement предлагают следующие 

услуги по контролю денежных потоков:  

1) информирование о движении денежных средств; 

2) контроль за расходованием средств подразделениями предприятия; 

3) контроль за исполнением бюджета и материальный пулинг. 

Строгих формализованных процедур прогнозирования нет, но в экономической литературе 

принято выделять три основных этапа: 

1) выявление специфических финансовых показателей, которые определяют наиболее 

вероятностный подход; 

2) выбор наиболее подходящего метода прогнозирования; 

3) проверка предположений, которые используются при прогнозировании. 

Ещѐ одной важной задачей, которая необходима при составлении прогнозов движения денежных 

средств, является определение периодичности составления прогнозов прихода и расхода денежных 

средств на предприятии, что зависит от ряда факторов: 

1) величина среднедневных остатков на банковских счетах за определѐнный временной отрезок; 

2) сезонный характер поступления доходов и осуществления расходов в денежном выражении 

(для некоторых предприятий); 

3) необходимость своевременного перевода денежных средств по договорам в пользу третьих 

лиц (в отрасли связи); 

4) количество агентских договоров по которым классифицируются денежные потоки [6]. 

Повышение качества прогнозирования денежных потоков очень значимо, поскольку чем выше 

качество данных прогноз, тем выше вероятность поддержания стабильности работы предприятий, 

больше возможности дальнейшего развития из-за обеспечения их ликвидности и выше своевременность 

и точность исполнения бюджетов доходов и расходов, инвестиций при сведении к минимальному 

уровню показателей дебиторской и кредиторской задолженностей. 
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СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯК 

СКЛАДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Стрімке зростання цін на енергоресурси, їх брак, що зумовлений зовнішньо-політичними 

чинниками, низька конкурентоспроможність підприємств вітчизняної машинобудівної галузі, на фоні 

узагальнених середньоєвропейських показників, спонукує вітчизняні підприємства до пошуку нових 

шляхів підвищення ефективності виробництва.  

Однією з успішних світових практик ефективного використання енергетичних ресурсів 

промисловими підприємствами, що набула широкого поширення у високорозвинених країнах світу - є 

впровадження системи енергетичного менеджменту у відповідності до міжнародного стандарту ISO 

50001 [1, c. 128].  

У 2014 році міжнародний стандарт ISO 50001 був прийнятий, як національний стандарт України, 

отримав назву ДСТУ ISO 50001:2014 «Системи енергетичного менеджменту».  

У США, та країнах Європи одним із дієвих інструментів підтримки та безперервного 

покращення рівня енергоефективності є бенчмаркінг енергоефективності. Застосування бенчмаркінгу 

енергоефективності не є вимогою міжнародного стандарту ISO 50001, проте, у Додатку А до ISO 

50001:2011, що носить інформативний характер, зазначено, що бенчмаркінг – це один з інструментів 

підтримки і безперервного покращення діяльності з енергозбереження [2,4, c. 12]. 

Бенчмаркінг — безперервний процес порівняння продуктів, послуг та практик з аналогами 

найпотужніших конкурентів або компаній, які є визнаними лідерами в обраній галузі (кращими у своєму 

класі) [5, c. 11]. 

Бенчмаркінг застосовується у різних напрямках діяльності, розрізняють наступні його види: 

процесу; фінансовий; перспектив інвестування; продуктивності; продукту; стратегічний; 

функціональності; операційний; кращих об‘єктів у своєму класі; енергоефективності. 

Бенчмаркінг енергоефективності – процес збору, аналізу інформації з метою оцінювання та 

порівняння ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів між об‘єктами або в межах одного 

об‘єкту. Об‘єктами можуть бути процеси, будівлі або промислові підприємства [4, c.10]. 

Такий інструментарій, як бенчмаркінг забезпечує більш точне планування споживання усіх видів 

енергоресурсів на підприємстві, обґрунтовує доцільність реалізації заходів з енергозбереження на тому 

чи іншому об‘єкті.  

Визначення енергоефективності об‘єкту дослідження здійснюється шляхом співставлення 

кращих «еталонних» показників з фактичними показниками об‘єкта дослідження, тобто, якщо нас 

цікавить енергоефективність одного виробничого цеху промислового підприємства, ми обираємо для 

порівняння найбільш ефективний цех цього ж підприємства, якщо нас цікавить енергоефективність 

промислового підприємства загалом, у такому випадку ми співставляємо його показники з показниками 

найбільш енергоефективного підприємства цієї ж галузі.  

Бенчмаркінг енергоефективності можна розглядати як один із напрямків стратегічно 

орієнтованих досліджень у сфері енергоефективності, що може застосовуватись як до політики і 

стратегії, так і до окремих операцій, процесів, продуктів і організаційних структур. 

В основі бенчмаркінгу лежить методологія Шухарта-Демінга, яка відома як цикл PDCA, що 

також є основою для міжнародного стандарту ISO 50001.  



298 

Цикл PDCA (плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act)),  при його застосуванні 

в різноманітних галузях діяльності дозволяє ефективно керувати цією діяльністю на системній основі [1, 

c. 129]. 

Важливим також є те, що завдяки застосування показників бенчмаркінгу у енергетичний 

менеджмент підприємства визначає, наскільки підприємство ефективно використовує енергетичні 

ресурси порівняно із конкурентами та «еталонними» підприємствами галузі. За його допомогою можна 

визначити на яких етапах виробництва відбувається критичне використання енергетичних ресурсів. 

Бенчмаркінг не є орієнтованим лише на конкурентний або галузевий різновид, як зазначалось вище, цей 

метод є доволі гнучким та дає змогу здійснювати дослідження лише в середині підприємства, між 

окремим технологічними процесами, різними видами товарів, послуг, різними цехами. Бенчмаркінг дає 

змогу дослідити кращий досвід енергоефективності та реалізувати його в практику. 

Серед загальних переваг використання бенчмаркінгу у енергетичному менеджменті підприємств 

України можна виділити наступні: 

- дає змогу підприємству виявити критичне споживання енергоресурсів на певних ділянках 

технологічного процесу, або, навпаки, – фіксувати ефективне використання енергоресурсів; 

- підвищує рівень конкурентоспроможності підприємства; 

- дає змогу керівництву підприємства усвідомити, який рівень енергоефективності можна 

реально досягти, та як досягти покращення; 

- орієнтований на безперервний процес підвищення рівня енергоефективності на 

підприємстві. 

Проте існує ряд проблем, що можуть негативно вплинути на успішне проведення бенчмаркінгу 

на вітчизняних підприємствах: 

- часові обмеження, нестача ресурсів; 

- конкурентні бар‘єри, недоступність чи важко доступність необхідної інформації про 

конкурентів (при проведені зовнішньо орієнтованого бенчмаркінгу енергоефективності); 

- нестача управлінських та професійних кадрів, тощо [3, c. 257]. 

Впровадження бенчмаркінгу в енергетичному менеджменті, як методу управління в діяльності 

вітчизняних промислових підприємств дозволить зорієнтувати керівництво підприємств на дотримання 

кращих міжнародних стандартів. Використання інструментарію бенчмаркінгу полегшить впровадження 

системи енергетичного менеджменту на підприємствах у відповідності до ISO 50001, зорієнтує на кращі 

світові стандарти та практики, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності не тільки на 

внутрішньому галузевому рівні, а й на міжнародному, дозволить підвищити рівень ефективності, 

закладе підвалини розвитку ефективної управлінської системи вітчизняних підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З 

КАПІТАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

Інвестиційна діяльність, пов‘язана зі здійсненням капітальних інвестицій, має виключно важливе 

значення, оскільки створює основи для стабільного розвитку економіки країни. Інвестиційні процеси, 

пов‘язані з інвестиціями в основний капітал, в Україні за останні роки суттєво активізувалися. 

Наприклад, приріст інвестицій в основний капітал значно перевищив темпи зростання ВВП. 

http://www.iso.org/
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Створені та накопичені в країні основні засоби за рахунок здійснених капітальних інвестицій є 

частиною майнового багатства країни, яке є основною складовою національного багатства. Основні 

засоби є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень, а тому в ринкових 

умовах важливою передумовою забезпечення ефективності господарювання підприємств є відтворення 

виробничого потенціалу шляхом проведення поліпшень об‘єктів основних засобів, що призведе до 

підвищення рівня їх використання. 

Розвиток у країні інвестиційного потенціалу та реформа бухгалтерського обліку спричинили 

активізацію досліджень щодо обліку інвестицій, адже для прийняття тактичних і стратегічних рішень з 

управління капітальними інвестиціями необхідна своєчасна, достовірна аналітична інформація, що може 

бути забезпечена лише бухгалтерським обліком та безпосередньо залежить від його якості. Тому 

удосконалення теорії і практики ведення обліку і здійснення контролю операцій з капітальними 

інвестиціями в сучасних умовах соціально-економічного розвитку стає нагальною потребою та визначає 

актуальність теми дослідження. 

 Проблеми управління  та  бухгалтерського  обліку  інвестицій  отримали  певне висвітлення  в  

працях  як  вітчизняних  учених,  серед  яких  доречно відзначити  розробки  І.О.  Бланка,  С.Ф.  Голова,  

Б.І.  Валуєва, А.А.Пересади,  М.В. Кужельного,  В.В.  Сопка,  В.П.  Завгороднього, Я.Д. Крупки,  Ф.Ф. 

Бутинця,  В.І.  Єфіменко,  так  і  зарубіжних  –А.Д. Шеремета, В.Ф. Палія, Глен А. Велша, Д. Кондуела, 

Дж. Блейка, Р. Ентоні, Л.З.Шнейдермана, М.І. Кутера, Х. Андерсона та ін. Проте, відзнаючи значний 

внесок цих дослідників, необхідно враховувати, що сучасні  умови ставлять  нові  завдання,  вимагають  

комплексного підходу  до  вирішення  проблем,  пов‘язаних  зі  зміною  інвестиційної політики  в  

Україні,  вдосконаленням  національної  системи  обліку,аудиту й звітності. 

Одним із чинників раціональної організації обліку і управління інвестиційною діяльністю є 

систематичний і ефективний аудиторський контроль за капітальними та фінансовими інвестиціями і 

операціями з ними,  адже  контроль,  як  функція  управління  є  засобом  зворотного зв'язку між 

об‘єктом і системою управління, що інформує про дійсний стан керованого об'єкта, фактичне виконання 

управлінського рішення. 

Здійснення інвестицій призводить до зміни (збільшення або зменшення) їх вартості та структури в 

межах окремого підприємства. При цьому зміна структури інвестицій відображає економічний аспект. 

Поряд з цим, підставою для здійснення інвестицій є документ юридичного характеру – договір, який, з 

одного боку, робить можливим здійснення таких операцій, з іншого – визначає право власності на 

інвестиції, що відображає юридичний (або правовий) аспект. Господарюючі суб‘єкти в сучасних умовах, 

які використовують різні форми капіталу в інвестиційному процесі, можуть володіти правами 

розпорядження без права власності на нього. В цьому разі права власності та розпорядження капіталом 

як інвестиційним ресурсом є розподіленими в розрізі окремих суб‘єктів економіки. Право власності є 

основоположним моментом юридичного підходу, визначає особливості відображення операцій, 

пов‘язаних з інвестиціями, в бухгалтерському обліку. Використання інвестиційних ресурсів пов‘язане з 

правом власності на них та його складовими – правами володіння, розпорядження та користування, але 

дане використання може здійснюватися суб‘єктами економіки, які безпосередньо можуть не виступати 

суб‘єктами повного права власності на них. З позиції предмету політичної економії в роботі інвестиції 

розглядаються на мікро- і макрорівнях.  

На сучасному етапі при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин 

між підприємствами фінансовими інститутами  державами на внутрішньому і зовнішньому ринках 

гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування капіталу з метою його збільшення. У 

міжнародних стандартах залежно від виду завдання по-різному визначено мету виконуваних аудитором 

завдань Цей факт заслуговує на особливу увагу вчених оскільки думки деяких з них щодо мети аудиту 

більше орієнтовані на аудит фінансової звітності в цілому, тому малопридатні для окреслення мети 

аудиту щодо окремої статті балансу. 
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МЕТОДИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ 

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по іншому визначає місце підприємства в економіці. 

Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, яка забезпечує реальну 

економічну самостійність підприємства, його конкурентоздатність і позицію на ринку. 

Управлінський облік не регламентується і не регулюється державними органами. Його 

принципи, методи, теоретичні й прикладні аспекти досліджують і розробляють такі  міжнародні й 

національні професійні організації: Міжнародна федерація бухгалтерів, Інститут управлінських 

бухгалтерів США,  Привілейований інститут управлінських бухгалтерів Великобританії тощо.  

Проблему організації управлінського обліку міжнародними організаціями професійних 

бухгалтерів розглядав та досліджував відомий експерт з Міжнародних стандартів фінансової звітності, 

доктор економічних наук, професор Міжнародного інституту менеджменту Голов Сергій Федорович. 

Ціль роботи: дослідження роботи міжнародних організацій стосовно вирішення проблем 

впровадження управлінського обліку на підприємствах, розробки його принципів, положень та методів, 

підготовки високо кваліфікаційних спеціалістів. 

Однією з найвпливовіших професійних організації у світі є Міжнародна федерація бухгалтерів 

(МФБ), яка має спеціальний комітет з фінансового та управлінського обліку, який Рада МФБ 

уповноважила розробляти та видавати матеріали з питань управлінського обліку у вигляді досліджень і 

практичних положень. Ці матеріали призначені для гармонізації методів і прийомів управлінського 

обліку.  

Головними завданнями цього комітету є: сприяти розвиткові управлінського обліку через 

створення умов для підвищення рівня компетентності та зайнятості бухгалтерів-аналітиків у суспільстві, 

досягаючи в такий спосіб визнання їхнього професійного внеску; забезпечити джерело коментарів з 

погляду управлінського обліку і бути джерелом порад та рекомендації у галузі управлінського обліку 

для інших комітетів МФБ; підтримувати дослідження з важливих питань управлінського обліку, що 

здійснюються організаціями-членами МФБ та окремими особами, і використання цих результатів у 

практичній діяльності. 

Нині комітетом розроблено й видано 7 (діє 6) положень і 12 (діють 10) досліджень з 

управлінського обліку (таблиця 1) [1, стр.25-26] 

Таблиця 1. Положення та дослідження з управлінського обліку, видані Міжнародною федерацією 

бухгалтерів 
№ Назва Дата видання 

1 2 3 

Положення з практики управлінського обліку 

1 Концепції управлінського обліку Лютий 1989 р., 

переглянутий у березні 

1998 р. 

2 Рішення стосовно капітальних вкладень Жовтень 1989 р. 

3 Експозиція іноземної валюти і управління ризиком Лютий 1996 р. 

4 Управлінський контроль проектів Жовтень 1991 р. 

5 Управління вдосконаленням якості Березень 1993 р. 

6 Подальший аналіз Квітень 1994 р. 

Дослідження у галузі управлінського обліку 

1 Вступ до стратегічного фінансового менеджменту Січень 1995 р. 

2 Звітність про діяльність державної скарбниці – основа для скарбника-

практика 

Вересень 1995 р. 

3 Роль управлінського обліку в роботі тимчасового колективу Вересень 1995 р. 

4 Управління довкіллям в організаціях – роль управлінського бухгалтера Березень 1998 р. 

5 Вимірювання та управління інтелектуальним капіталом Вересень 1998 р. 

6 Кодифіковані повноваження та контроль: кодекс етики у дії Червень 1999 р. 

7 Зростання багатства акціонерів шляхом кращого управління 

господарським ризиком 

Червень 1999 р. 

8 Цільове калькулювання для ефективного управління витратами Червень 1999 р. 

9 Трансформація професії: від обліку до менеджменту Березень 2001 р. 

10 Позиція компетентності у практиці управлінського обліку  Січень 2002 р. 
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Американський Інститут управлінських бухгалтерів (Institute of Management Accountants - IMA)  

було створено у 1919 році. Зараз він об‘єднує понад 90 000 членів з США та інших країн світу. 

Головною метою діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі 

управлінського обліку та фінансового менеджменту. 

IMA здійснює також дослідницьку діяльність. Результати цієї діяльності висвітлюють у 

відповідних положеннях з управлінського обліку (Statesmen of Management Accountants – SMA). Ці 

положення узагальнюють найкращу практику та методи управлінського обліку і, по суті, є методичними 

рекомендаціями для підприємств.  

SMA розробляються з кінця 70-х років минулого століття. Вони об'єднані в п'ять категорій: 

 Категорія 1: Цілі.  

 Категорія 2: Термінологія. 

 Категорія 3: Концепції. 

 Категорія 4: Практика і Техніка. 

 Категорія 5: Управління облікового діяльністю. 

 На цей момент їх розроблено близько шістдесяти. 

Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (Chartered Institute of  Management 

Accountants – CIMA) – друга за величиною професійна організація Великої Британії, заснована у 1919 

році. У наш час, це визнана на міжнародному рівні організація, яка спеціалізується на розвитку теорії і 

практики управлінського обліку, а також займається сертифікацією фахівців в даній області. Ключові 

сфери діяльності інституту охоплюють фінансові стратегії та управління бізнесом. На цей момент CIMA 

є одним з найбільших у світі професійних об'єднань фахівців в області управлінського обліку (налічує 

171000 членів і кандидатів у 165 країнах світу), а сертифікати CIMA вважаються найбільш 

авторитетними в своїй галузі і визнаються на міжнародному рівні. 

Отже, управлінський облік не є обов‘язковим для ведення на підприємстві, тому світові держави 

(окрім Франції) не розробляють нормативних актів, рекомендацій для вирішення управлінських питань, 

вирішенням яких займаються різні міжнародні організації професійних бухгалтерів.  В Україні ведення 

управлінського обліку базується на розробках світових організацій, які наведенні вище, а також за 

допомогою галузевих Методичних рекомендацій з планування, обліку та калькулювання собівартості та 

частково – П(С)БО 16. 
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Гамидов Г.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических, естественных и 

математических дисциплин 

Махмудов М.К., старший преподаватель кафедры экономических, естественных и 

математических дисциплин 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Дербенте 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Реформирование форм собственности и форм хозяйствования на фоне либерализации цен и 

сокращения бюджетного финансирования в сочетании с проблемой реализации сельхозпродукции 

привели к устойчивому падению объемов производства. Снижение объемных показателей отразилось и 

на экономических показателях. Так, производительность труда уменьшилось за реформируемый период 

на 6,2 %, показатель фондоотдачи сократился почти в 5 раз, значительно (почти в 5 раза) выросла 

материалоемкость продукции, что предопределили рост убытков сельхозпредприятий. ( 48 с. 222).  

Анализ финансовых результатов деятельности сельхозпредприятий Республики Дагестан 

показывает, что эффективность сельскохозяйственного производства остается на низком уровне. 

Сельское хозяйство республики в целом как отрасль экономики вплоть до 2000 года оставалось 

убыточной. Благодаря государственной финансовой поддержке отрасли в 2002-2012 гг. финансово-

экономическое положение сельхозпредприятий незначительно улучшилось.  
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Динамика финансовых результатов и уровня рентабельности сельхозпредприятий Дербентского 

района за период с 2010 по 2012 гг. приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Финансовые результаты сельхозпредприятий Дербентского района РД 

Показатели 2010 2011 2012 

1.Количество сельхозпредприятий, ед. 29 29 29 

2.Количество прибыльных 

 сельхозпредприятий, ед. 

 

20 

 

13 

 

1 

3. То же, в % к стр.1 69,0 44,8 3,4 

4. Сумма прибыли. тыс. руб. 16120,0 20117,0 264,0 

5. То же на 1 хозяйство, тыс. руб. 555,9 693,7 9,1 

6. Количество убыточных 

 сельхозпредприятий, ед. 

 

9 

 

15 

 

28 

7. То же, в % к стр. 1 31,0 51,7 96,6 

8. Сумма убытка, тыс. руб. 7470,0 13973,0 14087,0 

9. То же на 1 хозяйство, млн. руб. 257,6 481,8 485,8 

Источник: 1. Данные управления АПК Дербентского района РД за 2010-2012 гг. 

Из 29 сельхозпредприятий района 9 предприятий или 30 % в 2010 году, 15 предприятий или 

51,7% в 2011 году и 28 предприятий или 96,6 % в 2012 являлись убыточными. Причем доля убыточных 

сельхозпредприятий в 2012 году выросла на 66,6 процентных пунктов по сравнению с 2010 годом. 

Общая сумма убытков сельхозпредприятий в 2012 году составила 14,1 млн. руб., что больше 2010 года 

на 6,6 млн. руб. или на 46,8 %. Следует отметить, количество сельхозпредприятий в 2012 году по 

сравнению с 2010 годом осталось неизменным. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о росте убытков в среднем на 1 

сельхозпредприятие, т.е. рентабельность прибыльных предприятий снижается. Сумма убытка в расчете 

в среднем на 1 предприятие с 2010 г. до 2012 г. растет стабильно.  

Абсолютная сумма прибыли (убытка) не позволяет оценить объективно уровень эффективности 

сельскохозяйственного производства. Для оценки эффективности сельхозпроизводства необходимо 

исследовать уровень рентабельности продукции, предприятий в целом. Эти показатели, как было 

отмечено выше, будучи относительными показателями, позволяют установить уровень прибыльности 

единицы сельхозпродукции, вложенного в производство капитала, что более сопоставило как в 

динамике, так  с другими объектами исследования  (Таблица 2). 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о крайне низком уровне рентабельности 

сельхозпроизводства. Так, уровень рентабельности сельхозпредприятий за рассматриваемый период 

падает и к 2012 году практически принял катастрофическое значение. 

Никаких позитивных тенденций не наблюдается. Все показатели подчеркивают стабильность 

такой тенденции. Это является результатом нестабильности воздействия внешних и внутренних 

факторов на показатели хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.  Примерно 

такая же картина наблюдается при   анализе показателей эффективности конкретных хозяйств. 

Дербентский район занимает ведущее место в аграрном секторе экономики республики. Он 

является ведущим в производстве ряда традиционных сельскохозяйственных культур Республики 

Дагестан. 

Таблица 2 - Динамика показателей эффективности хозяйственной деятельности 

сельхозпредприятий Дербентского района за 2010-2012 гг. 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.Финансовый результат сельхозпредприятий (прибыль (+), 

убыток (-)), млн. руб. 

 

8,2 

 

6,1 

 

-141,1 

2.Затраты на производство сельхозпродукции 

(сельхозпредприятий), млн. руб. 

 

227,1 

 

263,5 

 

230,3 

3.Продукция сельского хозяйства 

 (сельхозпредприятия) млн. руб. 

 

157,9 

 

184,8 

 

64,2 

4.Стоимость основных фондов  

сельхозпредприятий, млн.руб. 

 

718,6 

 

768,8 

 

722,9 

5.Стоимость оборотных активов 

 сельхозпредприятий, млн. руб. 

 

114,2 

 

91,1 

 

76,3 

6. Рентабельность производства, % (стр. 1: стр. 2 х 100) 3,6 2,3 -61,3 

7. Рентабельность продукции, % (стр. 1: стр. 3 х 100) 5,2 3,3 -219,8 

8.Рентабельность активов, % (стр. 1: (стр.4+стр.5) х 100) 0,12 0,71 -0,18 

Источник: Расчеты автора по данным управления АПК по Дербентскому району РД за 2010-2012 гг. 
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Особенно заметна роль сельхозпредприятий Дербентского района в производстве винограда, 

молока и другой сельхозпродукции. Располагая 19,8% всех виноградников республики, район 

производит 30,0% винограда. При наличии 2,3% от всего поголовья КРС район производит 21,4% 

молока. Доля района в производстве овощей также высока (15,9%). Следовательно, природно-

климатические условия района благоприятствуют росту урожайности и продуктивности отдельных 

сельхозпродукций. Эти, а также регулируемые (организационно-экономические, производственно-

технические и др.) факторы оказывают положительное воздействие на эффективность производства в 

хозяйствах Дербентского района. Однако, как показывает практика, имеющиеся организационно-

экономические, производственно-технические, природно-климатические и другие факторы в районе 

используются крайне неэффективно.  

В условиях рынка размер прибыли сельхозпредприятий зависит в основном от соотношения 

полученных доходов и понесенных при этом хозяйством расходов. Сегодня на величину доходов 

оказывает влияние не только усилия трудового коллектива, но и умение администрации (в первую 

очередь финансовых менеджеров) квалифицированно использовать заложенные в действующих  

экономических механизмах возможности роста эффективности. 

Реализация продукции является одним из основных показателей успешности завершения 

процесса производства и в то же время представляет собой законченную стадию кругооборота средств 

предприятия, имеющего огромное значение для нормальной хозяйственной деятельности предприятия. 

Реализация товарной продукции сельхозпредприятий осуществляется по следующим 

направлениям: государству; на общественное питание; работникам хозяйств (как для продажи, так и счет 

оплаты труда); другим предприятиям, организациям и потребительской кооперации; непосредственно 

через торговую сеть; на рынке и т.д. 

В таблице 3 приведены данные реализации сельскохозяйственной продукции 

сельхозпредприятий Дербентского района. Наибольший объем выручки получен от реализации  минуя 

заготовительные организации, т.е. на колхозном рынке, по договорам с потребителями и т.д. причем из 

года в год такая тенденция усиливается, что нельзя расценивать положительно. 

Таблица 3 - Реализация продукции сельхозпредприятиями Дербентского района за 2010-

2012гг. (в центнерах) 

Виды продукции 2010 г. 2012 г. 2012 г. в %  

к 2010 г. 

1.Зерновые культуры 8985 4054 45,1 

2.Виноград 125734 38068 30,3 

3.Молоко и молочные продукты 2600 2333 89,3 

4.Шерсть 2 1 50,0 

5.Мясо 312 313 100,3 

Источник: Расчеты автора по данным  управления АПК по Дербентскому району РД за 2010-

2012 гг. 

Это свидетельствует о беспечном отношении государства и региональных властных структур 

(Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД) к проблеме организации сбыта 

сельхозпродукции. Реализация на свободном рынке (включая колхозный рынок) связана с 

дополнительными затратами сельхозпредприятий (транспортировка, содержание торговых точек и т.д.). 

До перехода на свободные цены, отличительной особенностью планирования выручки 

сельхозпредприятий было применение различной оценки продукции в зависимости от направления 

реализации. Например, государству продукция реализовывалась по закупочным ценам, другим 

предприятиям - по ценам согласно договоренности, на общественное питание продукция 

реализовывалась по себестоимости и т.д. 

В настоящих условиях сельхозпредприятия реализуют свою продукцию по свободным 

(рыночным) ценам, которые складываются под влиянием спроса и предложения. Для оценки воздействия 

фактора цен на величину денежной выручки и сумму прибыли составим следующую таблицу 4, 

отражающую динамику изменения цен на основные виды сельхозпродукции. 

Таблица 4 - Динамика изменения средних цен реализации на основные виды 

сельхозпродукции в Дербентском районе (руб. за 1 тонну) 
Виды продукции 2010 г 2012 г. 2012 г. в %  

к 2010 г. 

1. Зерновые культуры 4483 7457 166,3 

2. Виноград 12892 15270 118,4 

3. Скот (в живой массе) 64038 73451 114,7 

4. Молоко 12315 15251 123,8 

Источник: Расчеты автора по данным  управления АПК по Дербентскому району РД за 2010-2012 гг. 
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За рассматриваемый период реализуемые цены на основные виды сельхозпродукции в районе 

выросли по зерну на 66,3 %, по винограду – 18,4%, по скоту – 14,7% и по молоку – 23,8%. 

Следовательно, положительная динамика объема выручки сельхозпредприятий в основном обусловлена 

ценовым фактором.  

Цены реализации повышены не за счет качества продукции. Снижение объема и товарности 

реализованной продукции обусловлено вынужденным товарообменом (бартером) с предприятиями, 

поставляющими сельхозпредприятиям оборудование, горючее и смазочные материалы и т.д., а также 

увеличением натуральной оплаты труда и продажи продукции рабочим предприятий как одной из мер 

социальной защиты  работников организаций от резко возросших цен на продукты питания. На 

удорожание производимой продукции большое влияние оказывает высокая стоимость ресурсов 

промышленного производства и услуг. 

Ценовая политика предприятия отражает поведение предприятия на рынке и считается одним 

из важнейших факторов успеха предпринимательской деятельности. При проведении политики цен 

следует учитывать, что в системе рыночных отношений предприятие всегда находится, с одной 

стороны, в сфере предположений и вариантов, разрабатываемых на основе определенных принципов, 

с другой - в сфере возможностей потребительского спроса. 

В экономике предприятий исходным принципом ценообразования является возмещение затрат 

на производство и реализацию продукции, услуг, работ и получение прибыли в размере, достаточном 

для осуществления расширенного воспроизводства и выплаты соответствующих налогов государству.  

Решение этой задачи происходит с помощью соответствующего установления уровня цен на 

продукцию, выпускаемую предприятием. Оно предполагает принятие во внимание многих факторов и 

обстоятельств, действующих порой противоречиво и неоднозначно. 

При этом, если складывающийся уровень издержек производства на продукцию, 

производимую предприятием, зависит в значительной степени от усилий самого предприятия, то это 

связано с конъюнктурой рынка. Поэтому стремление получить как можно большую прибыль объективно 

вызывает проведение на каждом предприятии своей собственной ценовой политики. 

Таблица 5 - Цена реализации основных видов сельскохозяйственной продукции в среднем 

по СХП Дербентского района 

Показатели Цена реализации 1 ц. продукции, руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Зерно (включая кукурузу) 448,30 498,65 475,68 

Виноград 1289,21 1243,92 1527,03 

Мясо: в живом весе 6403,84 75550,22 7345,05 

Молоко и молочные продукты 1231,54 1002,18 1528,08 

Источник: Данные  управления АПК по Дербентскому району РД за 2010-2012 гг. 

 

В таблице 5 представлены средние реализационные цены за 1 центнер сельскохозяйственной 

продукции, сложившиеся по сельхозпредприятиям Дербентского района. На основании приведенных 

данных можно сделать вывод о том, что цены на отдельные виды продукции не покрывают затрат на ее 

производство. В связи с чем, эти отрасли не могут обеспечить стабильный рост доходов и прибыли, т.е. 

они являются убыточными. 

Если сравнить абсолютное значение приростов доходов и расходов в связи с ростом цен, то 

доходы почти всегда превышают расходы, даже в тех хозяйствах, где индекс оптовых цен и тарифов на 

услуги значительно превышает индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию. Это 

создает искаженное представление о положении вещей, так как в поле зрения не попали расходы на 

оплату труда, которые являются одним из главных элементов цены.  

Переход к свободным ценам не решил проблем сельского хозяйства. Уровень цен на продукты 

данной отрасли ограничен платежеспособным спросом потребителей, который относительно низок. По 

этой причине наблюдаются колебания цен на скот, птицу и молоко в течение года. В предшествовавшие 

годы, дифференцированные государственные выплаты за молоко и скот поддерживали их 

производство даже при очень низкой эффективности. Прекращение или существенное сокращение 

производства в экономически слабых хозяйствах, которые не укладываются в рыночную цену как 

норматив эффективности, еще более дестабилизирует положение с продовольствием. Это в полной мере 

относится и к крупным животноводческим комплексам, результаты, работы которых целиком зависят от 

объемов закупки комбикормов, цены на которые растут значительно быстрее, чем на продукцию самих 

комплексов 

Все это говорит о том, что сельские товаропроизводители остро нуждаются в индексации 

фиксированных и регулируемых цен, дотационных надбавках на сельскохозяйственную продукцию. 
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Причиной сложившегося положения послужила высокая стоимость ресурсов промышленного 

производства и услуг, причем разрыв между индексами цен на сельскохозяйственную продукцию и 

промышленную продукцию, потребляемую в аграрном секторе, резко возрос. Рост цен происходит при 

ухудшении качества поставляемых селу техники, оборудования, которые зачастую поступают в 

хозяйства в недоукомплектованном виде. 

Резкое повышение цен привело к тому, что приобретение в необходимом количестве техники, 

оборудования, материалов стало невозможным, а удобрений и средств защиты растений - невыгодным 

для многих хозяйств. 

Ценовой фактор ограничивает потребление ресурсов. По этой причине нарушаются 

налаженные интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур и содержания 

животных. Происходит снижение уровня интенсификации производства, эффективности 

использования ресурсов и производительности труда, достигнутых в предшествовавшие годы. Таким 

образом, причина резкого удорожания продукции сельского хозяйства кроется не только в низкой 

эффективности растениеводства и животноводства, но и в необоснованно высокой цене услуг, 

предоставляемых предприятию. 

В общей сложности все это привело к материальным трудностям в сельском хозяйстве, где 

сложилась самая низкая оплата труда при относительно полном объеме выполняемых технологических 

работ. 

Таблица 6 - Себестоимость сельскохозяйственной продукции в СХП Дербентского района 

Годы Себестоимость 1 центнера, руб. 

Зерно Виноград Мясо Молоко Шерсть 

2010 856,46 1129,64 9878,26 1286,04 2500,00 

2011 610,36 1089,08 8712,82 1224,17 5000,00 

2012 845,73 1475,54 9651,71 1318,3 - 

Источник: Данные управления АПК Дербентского района РД за 2010-2012 гг. 

 

Анализ состава затрат на производство центнера отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции показал, что они по всем основным статьям из года в год колеблются то в сторону повышения, 

то в сторону понижения. Из-за недостатка минеральных удобрений, удорожания горючего, 

необходимого для обработки почвы, посевов, изношенности техники снижается урожайность 

растениеводческих культур. Удорожание кормов, их недостаток приводит к снижению продуктивности 

животных.  

При этом цена реализации единицы продукции по всем видам значительно отстает от 

себестоимости, наблюдался значительный разрыв темпов роста себестоимости продукции и цены 

реализации. Более высокие темпы роста себестоимости продукции над темпами роста цен  реализации 

привели  к убыточности сельхозпроизводства в сельскохозяйственных предприятиях Дербентского 

района.  

 

УДК 657.1 

Гайдук І.О., старший викладач 

Львівська комерційна академія м. Львів 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Споживча кооперація займає визначне місце у вітчизняній економіці, здійснює торговельну, 

виробничу та іншу діяльність, сприяє соціальному і культурному розвитку села, бере участь у 

міжнародному кооперативному русі.  

Соціальні негаразди та економічна нестабільність у державі, конкуренція з приватними 

вітчизняними та іноземними підприємствами негативно впливають на діяльність системи споживчої 

кооперації, заважають ефективній роботі кооперативних підприємств, а іноді призводять до збиткових 

результатів. 

З метою покриття збитків Законом України «Про господарські товариства» передбачено 

створення на підприємствах резервного (страхового) фонду (капіталу) [1]. 

Особливості формування та використання резервного капіталу відображені у працях Н. М. 

Воськало, В. І. Воськало, О. В. Стащук, В. Д. Зелікман, І. Л. Цюцяк, Л. В. Коваль та ін. Проте, 

дослідженню обґрунтування необхідності створення та використання резервного капіталу на 

кооперативних підприємствах не виділено належної уваги. 
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Мета нашого дослідження полягає у виявленні проблем формування резервного капіталу 

підприємств споживчої кооперації України. Для досягнення поставленої мети слід розглянути порядок 

створення та напрями використання резервного капіталу кооперативних підприємств. 

Частина власного капіталу підприємства, яка призначена для створення резерву з метою 

покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків і втрат становить резервний капітал (фонд) 

підприємства. 

Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу 

неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не 

заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків) [2]. 

Утворення резервного капіталу може мати як обов'язковий, так і добровільний характер. 

Обов‘язково він створюється відповідно до законодавства України, а добровільні умови встановлюються 

установчими документами або обліковою політикою підприємства. 

Для того, щоб захистити підприємство від негативних економічних наслідків, держава на 

законодавчому рівні встановлює мінімальні розміри резервного капіталу суб‘єктів господарювання. 

 Резервний (страховий) капітал створюється господарськими товариствами в розмірі, 

встановленому засновницькими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але 

не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку [1].  

Коли резервний капітал досягає встановленого розміру, то відрахування до нього припиняються. 

У разі використання коштів з резервного капіталу поновлюються відрахування від чистого прибутку на 

його формування. Сформований мінімально необхідний розмір резервів можна використовувати лише 

для покриття збитків. 

 Резервний капітал може використовуватися для покриття балансового збитку за звітний період, 

сплати боргів у разі ліквідації підприємства, на виплату дивідендів при недостатності чистого або 

нерозподіленого прибутку минулих років, для збільшення розміру статутного капіталу у зв‘язку з 

розширенням діяльності підприємства та на інші цілі передбачені законодавством. 

Виділяють наступні функції резервного капіталу: інформаційну, захисну та функцію 

фінансування. 

 Інформація про рух резервного капіталу міститься у Звіті про власний капітал та у Балансі (Звіті 

про фінансовий стан). На основі цієї інформації зовнішні користувачі фінансової звітності можуть 

розглядати обсяги резервного капіталу як запас фінансової стійкості підприємства. Недостатній розмір 

резервного капіталу свідчить про його спрямування на покриття збитків або про отриману в результаті 

діяльності мізерну суму прибутку. 

Захисна функція резервного капіталу полягає в тому, що оскільки він є результатом 

перерозподілу нерозподіленого прибутку в складі власного капіталу підприємства, то має велике 

значення для успішного функціонування підприємства, забезпечення його платоспроможності. 

Наприклад, якщо прибуток звітного періоду буде повністю виплачений у вигляді дивідендів, то коштів 

на розвиток діяльності підприємства чи покриття майбутніх збитків не залишиться. Тому накопичений 

резервний капітал сприяє захисту підприємства від банкрутства в умовах економічної кризи. 

Актуальним є питання про створення резервного капіталу на підприємствах споживчої 

кооперації. 

При розподілі прибутку загальними зборами членів споживчого товариства (зборами 

уповноважених) та радами відповідних спілок резервний капітал не створюється. Члени кооперативного 

підприємства мають свою частку в майні товариства, яка визначається розмірами обов'язкового 

пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів. Кожний член споживчого товариства 

має право одержувати частку прибутку, що розподіляється за результатами господарської діяльності між 

членами споживчого товариства відповідно до їх пайового внеску [3]. Відрахування з метою створення 

резервного капіталу можуть істотно знизити розмір прибутку, що використовується на виплату 

дивідендів. Отже, створення резервного капіталу не вигідно членам, які мають частку у майні 

товариства. 

Функція фінансування полягає у тому, що резервний капітал сприяє зменшенню витрат на 

залучення джерел фінансування, підвищення рівня прибутковості, забезпечення ліквідності 

підприємства, забезпечує йому захист на випадок непередбачуваних витрат і збитків. 

Отже, резервний капітал – це сума резервів, створених підприємством відповідно до 

законодавства. 

Сьогодні на підприємствах формування резервного капіталу та його використання здійснюється 

згідно з поточними потребами для фінансування конкретних проектів, що пов‘язано із відсутністю 

стратегічного економічного планування, недостатністю фінансових ресурсів і з важкодоступністю 

кредитів. 
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 З метою ефективного управління власними фінансовими ресурсами підприємствам споживчої 

кооперації необхідно сформувати резервний капітал відповідно до чинного законодавства, визначити 

напрямки використання, аналізувати тенденції його зростання та причини витрат кожної суми 

резервного капіталу. 

 Враховуючи особливості діяльності кожного кооперативного товариства треба заохотити їх до 

розрахунку потреби у резервному капіталі, що дозволить вивільнити додаткові кошти для ефективної 

роботи підприємств споживчої кооперації. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

В последние десятилетия в обществе и его деятельности появились принципиально новые 

хозяйственные явления. В экономическом мироустройстве обозначилась тенденция глобализации как 

более высокая степень интернационализации деятельности, как особая стадия интеграции 

общественного производства. Глобализация является не просто ускорением темпов 

интернационализации, представляющей тесно взаимосвязанные страновые взаимоотношения во всех 

областях человеческой деятельности, а качественно новым этапом мирового развития. Глобализация как 

этап в развитии мировой экономики приводит к следующему:  

- дальнейшему развитию отношений собственности в направлении транснационализации 

крупного корпоративного капитала;  

- возрастанию в мировой экономике роли международных слияний и поглощений; 

- перерастанию национальной экономики в транснациональную экономику;  

- превращению информационного фактора в наиболее важный фактор производства;  

- качественно новому характеру соотношения конкурентных и плановых начал коммерческой 

деятельности;  

- существованию национальной стоимости товара наряду с интернациональной стоимостью;  

- становлению региональных группировок как интернациональных субъектов международных 

экономических отношений.  

Развитие мирохозяйственных отношений в рамках глобализации явилось одним из объективных 

условий существенных изменений как в российской системе бухгалтерского учета и отчетности, так и в 

учетных системах практически всех стран. Причем отражение современных международных процессов 

в национальных учетных системах представляет сложные, во многом пока еще не решенные проблемы.  

Появление глобализированных финансовых рынков для развитых стран и для стран с 

развивающейся рыночной экономикой привело к тому, что национальные модели системы 

бухгалтерского учета и отчетности уже не могли рассматриваться как полностью соответствующие 

мирохозяйственным явлениям. В мировой учетной практике встала проблема гармонизации учетных 

методик, решение которой первоначально выразилось в формировании Международной 

исследовательской группы бухгалтеров, а затем Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности. Цель Комитета состоит в достижении унификации принципов бухгалтерского учета, 

используемых компаниями и другими организациями для финансовой отчетности везде в мире. 

Разработка признанных многими международными организациями концепций, норм и правил 

представления учетной информации в финансовой отчетности является дальновидным шагом 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2265-12
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экономического сообщества, имеющим значение глобального уровня и решающим, в том числе, 

проблему ограниченности ресурсов.  

Создание Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) – задача высокой 

сложности. Однако даже решение прикладных проблем отражения данных в отчетности по МСФО, 

понятной любому пользователю, что пока имеет место, представляется важным шагом на пути 

упорядочения и стабильного развития общемировых (глобальных) экономических, а также отчасти и 

политических процессов. Стабилизация данных процессов объясняется тем, что при создании 

стандартов их разработчики, выявив интересы пользователей, пытаются найти компромиссные решения. 

Выработанные в стандарте решения позволяют представить отчетную информацию, исходя из 

экономической сути отражаемого явления или процесса.  

В связи с тем, что международная система учета и финансовой отчетности все в большей 

степени рассматривается как важнейший элемент экономической интеграции и механизма 

макроэкономического равновесия, представляется, что одно из направлений развития национальных 

учетных систем – их гармонизация в рамках интегрированных региональных группировок. С помощью 

МСФО возможно представить данные о деятельности компаний, понятные заинтересованному 

пользователю независимо от его национальной принадлежности и территориальной удаленности от 

субъекта хозяйствования.  

Несмотря на развитие и пропагандирование МСФО, они не получили достаточно широкого 

распространения в мире в связи с неравномерностью экономического развития стран, политическими 

особенностями, национальными и историческими традициями и рядом других объективных 

обстоятельств. Тем не менее, процессы региональной интеграции имеют глубокие корни. Страны, 

входящие в региональные группировки, близки территориально, исторически, практически не имеют 

языковых барьеров, традиционно экономически взаимосвязаны. Формирование региональных 

группировок укрепляет торговые связи, способствует ускорению экономического роста в странах-

участницах. В связи с отмеченными обстоятельствами предполагается, что параллельно с развитием 

международной стандартизации финансовой отчетности ведется работа по гармонизации учета и 

отчетности в странах, где активно идут региональные интеграционные процессы. Поскольку 

Европейский союз является наиболее ранним региональным институциональным субъектом 

международных экономических отношений, Совет министров ЕС и Европейский парламент принимают 

директивы, регламентирующие финансовую отчетность в странах ЕС и являющиеся обязательными для 

исполнения. Таким образом, в европейских странах, объединенных ЕС, происходят процессы 

постепенного сближения учета и отчетности, а с другой стороны – при возникновении объективной 

потребности принятия методик МСФО они включаются в соответствующие директивы как 

обязательные нормы. Совершенствование национальных учетных систем на основе гармонизации 

позволит сблизить динамические характеристики деятельности, подтянув менее развитые в 

экономическом отношении страны к уровню более развитых. Информация, полученная в 

гармонизированных учетных системах и обладающая одинаковы- ми качественными характеристиками, 

создаст объективные условия ускорения позитивных процессов и развития бизнеса в регионе в целом. 

Виды ограничений информационной совокупности в бухгалтерской отчетности Информация в системе 

бухгалтерского учета и отчетности составляет один из видов общей информационной совокупности. Ее 

объем постоянно растет в связи с изменением и усложнением внешней среды, в которой действует 

бизнес. Увеличение состава и содержания отчетной информации вызвано, на наш взгляд, следующими 

причинами:  

- разработкой новых МСФО, применение которых создает дополнительную информационную 

совокупность;  

- расширением хозяйственных операций, ранее специфичных лишь для небольшого количества 

компаний, но становящихся более типичными в результате повышения мобильности капитала, 

увеличения числа транснациональных корпораций и поиска новых возможностей для бизнеса;  

- использованием стандартов US GAAP, UK GAAP при формировании отдельных 

информационных фрагментов финансовой отчетности по МСФО. Требования отражения и раскрытия в 

бухгалтерской отчетности информации о деятельности российских организаций определены в 

законодательных и нормативных документах по бухгалтерскому учету.  

Требования определяются несколькими причинами:  

- начальным этапом в развитии национальной публичной бухгалтерской отчетности, 

составляемой не только для предоставления государственным органам и контроля соблюдения 

законодательства РФ, но и удовлетворения экономических интересов других пользователей (внутренних 

пользователей – руководителей, учредителей, участников, собственников имущества организации; 

внешних пользователей – инвесторов, кредиторов, заимодавцев, акционеров);  
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- недостаточной развитостью фондового рынка и, следовательно, недооценкой участия в нем как 

физических, так и юридических лиц, являющихся в принципе важным институтом инвестиционного 

процесса;  

закрытостью организаций и недооценкой значения учетной информации для потенциальных 

инвесторов и др.  

В данном контексте встает вопрос о качестве информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности. Попытка оценки качества информации в российской отчетности в рамках исследования 

причин нехватки в стране финансовых ресурсов свидетельствует, что низкая эффективность системы 

генерации информации финансовой отчетности национального формата и низкое качество ее выходной 

информации, со своей стороны, являются сильнейшим тормозом на пути обеспечения предприятий, 

страны в целом финансовыми ресурсами.  

Содержание информации бухгалтерской отчетности находится во взаимосвязи с уровнем 

экономического развития страны и, несмотря на низкое качество отчетной информационной 

совокупности национальных субъектов хозяйствования в сравнении с российскими правилами, 

привлекательность внешних инвестиций в российскую экономику не уменьшается.  

Совокупность отчетной информации и аналитичность ее представления напрямую зависят от 

стоимости финансовых ресурсов, которые планирует привлечь организация (стоимость пакета 

облигаций, размещаемого на рынке; стоимость кредитных ресурсов или займов). Известно, что 

количество любых товаров, приобретаемых на рынке потребителем, в значительной степени 

определяется их ценой. Поэтому стоимость формирования минимальной информационной 

совокупности, предназначенной пользователю бухгалтерской отчетности, должна быть сопоставима с 

суммой привлекаемых ресурсов. Объем затрат на формирование соответствующей информационной 

совокупности, определяемой отчетными стандартами, и расходов по обслуживанию привлекаемых 

финансовых ресурсов (расходов по выпуску облигаций, акций, процентов за пользование кредитом, 

дивидендов и др.) необходимо сопоставлять с суммой прибыли, планируемой к получению за счет 

привлекаемых ресурсов.  

Таким образом, современная направленность глобализации экономики оказывает прямое 

воздействие на национальные учетные системы, становится причиной их изменений, поскольку под 

воздействием новых экономических тенденций в области учетной стандартизации возникают проблемы, 

требующие адекватных и зачастую неотложных решений.   
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ 

В умовах необхідності забезпечення ефективного функціонування суб‘єктів господарювання для 

отримання ними достовірних фінансових результатів вибір методів оцінки списання запасів є важливою 

передумовою організації обліку цих об‘єктів. Важливість правильного вибору методів оцінки списання 

запасів зумовлюється ще й тим, що цей вид витрат безпосередньо пов‘язаний з розрахунками 

собівартості готової продукції.  

Відповідно до П(С)БО 9, запаси – це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов 

звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також управління підприємством [1].  

Згідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку МСБО 2 «Запаси», запаси – це активи, 

які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; перебувають у процесі виробництва для такого 

продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг [2].  

Оцінка запасів здійснюється при їх надходженні, при вибутті, а також на дату складання балансу. 

Оцінка запасів при їх відпуску у виробництво, реалізації та іншому вибутті здійснюється одним із 

наступних методів (табл. 1) [4]:   

1. ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;  

2. середньозваженої собівартості;  

3. собівартості перших за часом надходжень запасів (FIFO);  

4. нормативних витрат;  

5. ціни продажу.  
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Таблиця 1 Характеристика методів оцінки вибуття запасів 

Суть методу Переваги Недоліки 

Ідентифікаційної собівартості 

Передбачає визначення витрат за 

кожною окремою одиницею 

виробничих запасів. 

Використовується при:  

а) невеликій номенклатурі 

запасів;  

б) виконанні спецзамовлень і 

проектів;  

в) унікальній характеристиці 

одиниці запасу;  

г) невеликій вартості запасів;  

д) неможливій заміні іншими 

запасами   

1. Для кожної одиниці 

запасів використовується 

спеціальне маркування, яке 

дозволяє визначити її 

собівартість, тобто 

підприємство може 

регулювати рух дорогих 

або дешевих запасів. 

2. Прийнятний при 

застосуванні 

бухгалтерських програм, 

оскільки вони дозволяють 

відслідковувати рух 

конкретних одиниць 

кожного найменування 

запасів.  

1. Можливість маніпулювання 

сумою прибутку, роблячи 

суб‘єктивний вибір, який запас 

використовувати в певний період 

часу. 

2. Складність і непрактичність 

контролю придбання й 

використання конкретних 

одиниць кожного найменування 

запасів. 

3. Однакові запаси 

обліковуються за різною 

вартістю, що є не завжди зручно.  

Середньозваженої собівартості 

Оцінка ведеться за кожною 

одиницею запасів діленням 

сумарної вартості залишку 

запасів на початок звітного 

місяця і вартості одержаних у 

звітному місяці запасів на 

сумарну кількість запасів на 

початку звітного місяця і 

одержаних у звітному місяці 

запасів. Собівартість запасів 

буде залежати від придбання 

запасів за вищою ціною 

наприкінці місяця.  

1. Не вимагає детального 

обліку руху за кожною 

одиницею запасів.  

2. За рахунок питомої ваги 

дорогих запасів, придбаних 

наприкінці місяця, у 

загальній сумі запасів 

середньозважена ціна 

одиниці запасів буде вище, 

а відповідно, собівартість 

запасів, що вибули, 

збільшиться, що буде 

сприяти зниженню податку 

на прибуток.  

1. У період підвищення цін 

метод призводить до того, що 

підприємства оголошують 

більший прибуток, ніж 

справедливий, у результаті чого 

сплачуються надлишкові кошти 

у вигляді податків. 

2. Недоцільно використовувати, 

якщо особливості 

технологічного процесу 

пов‘язані з щоденним 

надходженням і витратою 

запасів. 

ФІФО 

Собівартість запасів, придбаних 

у першу чергу, повинна бути 

віднесена до запасів, що вибули 

у першу чергу. 

Використовується для:  

а) запасів у вигляді продуктів 

харчування (щоб уникнути 

збитків від псування);  

б) підприємств, які мають пільги 

з податку на прибуток  

1. Вигідно 

використовувати при 

плановому скороченні 

закупок матеріалів та при 

очікуванні падіння цін на 

продукцію, що 

виготовляється.  

2. У період постійного 

зростання цін надає 

найвищий рівень чистого 

доходу.  

У період інфляції забезпечує 

наявність невиправдано 

завищеної суми прибутку, що 

призведе до сплати надлишкових 

коштів у вигляді податку на 

прибуток.  

Нормативних витрат 

На підприємстві 

встановлюються нормативні 

облікові ціни, якими протягом 

місяця користуються для оцінки 

списання запасів. Наприкінці 

місяця обчислюють ціну, 

виходячи з фактичних витрат. 

Використовується на 

підприємствах промисловості зі 

складною технологією  

1. Охоплення 

нормативними 

калькуляціями значної 

частини витрат. 

2. Можливість рідше 

здійснювати 

інвентаризацію 

незавершеного 

виробництва.  

1. Постійний перегляд норм 

використання запасів, праці, 

виробничих потужностей та 

діючих цін.  

2. Охоплення нормативними 

калькуляціями значної частини 

витрат.  
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Ціни продажу 

Собівартість реалізованих 

товарів визначається як різниця 

між продажною вартістю 

реалізованих товарів і сумою 

торгівельної націнки на них. 

Використовується на 

підприємствах, які мають 

мережу магазинів 

Даний метод 

розповсюджений у 

роздрібній торгівлі. 

Оперативне реагування на 

зміну ціни придбання.  

У балансі відображається 

продажна вартість товарів за 

вирахуванням нереалізованої 

торгової націнки. Розрахована 

у такий спосіб величина може 

відхилятися від реальної 

вартості товарів.  

 

Практика західних компаній, щодо обліку запасів, базується на припущенні, що придбання і 

реалізація їх (відпуск у виробництво) трактується як потік вартостей («cost flow»), а не як потік фізичних 

одиниць («goods flow»). Тобто при списанні запасів пріоритет надається відображенню вартості без 

забезпечення абсолютної відповідності її величини фактичному фізичному руху ресурсів. 

 Міжнародною обліковою практикою апробовані такі методи визначення вартості товарно-

матеріальних запасів:  

1) метод суцільної ідентифікації (specific identification method), його аналогом є метод 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 

2) метод середньої вартості (average cost method), який став аналогом методу середньозваженої 

собівартості; 

3) метод списання перших надходжень – Fifo (first- in – first- out);  

4) метод стандартних (нормативних) витрат; 

5) метод роздрібних цін [3]. 

Облік виробничих запасів у зарубіжних країнах дещо відрізняється від особливостей 

національного обліку і має свої певні відмінності, зумовлені Положеннями національного обліку та 

вимогами нормативно-правової бази.  

В нинішніх умовах ведення обліку існує декілька методів оцінки запасів, кожен з яких має свої 

переваги та недоліки, проте досить важливо обрати той метод, який дозволяє найточніше провести 

оцінку руху цих активів з урахуванням інтересів керівників і власників підприємства та специфіки його 

виробничої діяльності.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТОВОГО ТОВАРООБІГУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Проблема розвитку оптового товарообороту є однією з ключових економічних проблем в оптовій 

торгівлі. Аналіз структури оптового товарообігу дає можливість оцінити стан розподілу оптового 

товарообігу по продовольчих та непродовольчих групах товарів. 

Метою написання даних тез є дослідження обсягу та структури оптового товарообігу, як одного з 

основних показників діяльності підприємств оптової торгівлі Чернівецької області за період 2010-2014 

років та визначення його тенденцій розвитку. 

Основними показниками обсягу діяльності оптової торгівлі є оптовий товарообіг, що характеризує 

продаж товарів народного споживання і виробничого призначення для подальшого їх перепродажу або 

переробки. [1, c.163] 

Оптовий товарообіг – це    продаж товарів торговими підприємствами іншим підприємствам, що 

використовують ці товари або для подальшої реалізації, або для матеріального забезпечення 

господарських потреб. В результаті оптового товарообігу товари не переходять в сферу особистого 

споживання, а залишаються у сфері обігу або надходять в виробниче споживання. [2, с.3] 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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Підприємствами оптової торгівлі здійснюється перепродаж (продаж без перероблення) 

підприємствам від свого імені нових або вживаних товарів (готових виробів), придбаних за власний 

рахунок без будь-яких змін, роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам 

(крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. [2, с.3]  

За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області на 1 січня 2015 року в 

Чернівецькій області діяло 252 підприємства, основним видом діяльності яких була оптова торгівля. [3] 

За 2010-2014 роки оптовий товарообіг цих підприємств досягнув максимального значення у 2012 

році, де дорівнював 3174,2 млн. грн., і мінімального значення - у 2010 році, де дорівнював 2529, 6 млн. 

грн. (Рис.1)  

Щодо динаміки, то ми бачимо, що вона останніми роками негативна. Від 2010 року і обсягу 2529,6 

млн. грн. товарообіг зростає до 2012 року і обсягу 3174,2 млн. грн., а вже після 2012 року переходить у 

фазу спаду, яка триває до 2014 року і становить 2751,0 млн. грн. [3] 

 
Рис.1. Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі в Чернівецькій області за 2010-2014 роки 

У  структурі оптового товарообороту області за  2020-2014 роки відбулись зміни на користь 

продовольчої групи товарів, з періоду 2010 року оптовий товарообіг продовольчих товарів  поступово 

випередив непродовольчу групу. Пік продажу продовольчих товарів за даний період припадає на 2013 

рік з обсягом товарообігу 1540,8 млн. грн., а непродовольчих – на 2011 рік з обсягом 1733, 9 млн. грн. [3] 

(Рис.2) 

 
Рис. 2. Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі в Чернівецькій області за 2010-2014 роки 

Питома вага продовольчих товарів за досліджений період збільшилась з 48,0% у 2010 році до 

50,5% у 2014 році. Асортимент реалізованих товарів був досить різноманітним, що суттєво вплинуло на 

збільшення оптового товарообігу продовольчих товарів. [3] (Рис.3.) 

 
Рис. 3. Структура оптового товарообігу підприємств оптової торгівлі в Чернівецькій області за 2010-

2014 рр. 
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У Чернівецькій області частка продажу товарів, які вироблені на території України за період 

2010-2014 років зменшилась з 66,9% у 2010 році до 53,35 у 2014 році. Частка товарообігу продовольчих 

товарів впродовж п‘яти років коливалась у межах 84,4%-63,4%. В свою чергу частка непродовольчих 

товарів зазнала різкого спаду з 55,8% у 2010 році до 32,7% у 2014 році. [3] (Табл.1) 

Таблиця 1 

Оптовий продаж товарів виробництва України за 2010-2014 роки 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 

Питома вага продажу товарів, що вироблені 

на території України, % 66,9 67,8 58,3 52,1 53,3 

у т.ч. продовольчі товари, % 78,8 84,4 73,9 63,4 73,5 

непродовольчі товари, % 55,8 54,2 44,9 40,6 32,7 

 

Висновки. У статті оцінено стан структури оптового товарообігу підприємств оптової торгівлі 

Чернівецької області за 2010-2014 роки. Дослідження показало, що досліджуваний період можна 

характеризувати такими основними тенденціями, як: спадом обсягу оптового товарообігу починаючи з 

2012 року; тенденцією щодо більшого зростання обсягу питомої ваги та товарообігу продовольчої  над 

непродовольчою групою товарів у 2013 році; падінням товарообігу та питомої ваги непродовольчих 

груп товарів з 2011 року; зменшення питомої ваги непродовольчих товарів, що вироблені на території 

України. Отже, виходячи з даного дослідження, можна констатувати, що оптовий товарообіг 

підприємств оптової торгівлі в Чернівецькій області в період 2010-2014 років мав тенденцію до 

скорочення і випередження непродовольчих товарів у його структурі.  

Такий стан характеризує розвиток виду економічної діяльності «оптова торгівля», як негативний, 

внаслідок чого зменшується, у кінцевому році, забезпечення товарообігу роздрібної торгівлі та попиту 

споживачів. Розробка заходів щодо розвитку оптового торгівлі та оптового товарообігу в Чернівецькій 

області потребує ретельної уваги з боку уповноважених виконавчих органів. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

 

Основою організації соціально-трудових відносин працівників, роботодавців та держави є 

встановлення достойної заробітної плати, що безпосередньо впливає на результативність діяльності 

підприємства, фірми, а також України в цілому.  

У зв‘язку з сьогоднішньою ситуацією в Україні проблема визначення обсягу достатньої 

заробітної плати є актуальною проблемою для населення, так як вона є основним засобом існування 

кожного індивіда. 

Теоретичні, методологічні та економіко-організаційні проблеми обліку праці представлено у 

наукових дослідженнях таких українських вчених як Довбиш К.К. [2], Долюк А. В. [3], Закаблук Г. О. 

[4], Кантаєва О.В. [5], Кравченко М. А. [6], Новікова А. [7]. 

Україна має багатий досвід з встановлення форм і систем організації та оплати праці. Але, на 

жаль, даний досвід у більшості підприємств був замінений неефективними методами мотивації та 

організації праці. Сьогодні держава припинила втримувати заробітну плату на народногосподарському 

рівні, тому підприємствам доводиться розраховувати на власні ресурси, виключаючи допомогу з боку 

держави. 
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Результатом є негативні наслідки як для звичайних працівників, так і для підприємців. 

Недостатній попит провокує збитки підприємців, а внаслідок цього – не конкурентоспроможність, а 

також закриття даних фірм. Після цього через зменшення кількості підприємств, що мають значну 

частку у формуванні ВВП, знижується процес розвитку, а також інтеграції країни. 

На сьогодні заробітна плата, замість своїх ключових функцій (відтворювальної, стимулюючої, 

функція формування платоспроможного попиту), виконує такі функції як: збереження зайнятості, 

запобігання безробіттю ціною заниження заробітної плати; забезпечення соціальних гарантій; 

збереження попереднього статусу, пов‘язаного з попереднім робочим місцем; стримування інфляції 

(через затримку виплати заробітної плати); перерозподіл зайнятих за галузями і сферами економіки; 

поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; посилення мобільності робочої сили [5]. 

Відповідно до міжнародних трудових норм, які діють на рівні ринкової економіки, в Україні вже 

започаткували відповідну законодавчо-нормативну базу, що має стати одним із основних механізмів для 

інтеграції. Але встановлення оплати праці відповідно до рівня прожиткового мінімуму має істотні 

недоліки, що, у свою чергу, не відповідають європейським стандартам. Згідно даних Євростату 

найнижчий рівень мінімальної зарплати серед країн ЄС зафіксовано в Болгарії – 184 євро, а серед країн-

кандидатів на членство в ЄС найнижчий рівень мінімальної зарплати в Албанії – 157 євро [10]. На жаль, 

в Україні мінімальна заробітна плата за нинішнім курсом НБУ становить близько 57 євро. 

Так, мінімальна заробітна плата в Україні не може забезпечувати індивіда достатньою кількістю 

ресурсів та задовольнити всі його потреби. Незважаючи на збільшення заробітної плати, населення не 

може збільшувати обсяги свого споживчого кошика. Це спричинене різким падінням курсу національної 

валюти. Залежність рівня мінімальної заробітної плати від зміни курсу долара США можна побачити на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Динаміка рівня мінімальних заробітних плат в Україні протягом 2010-2015років 

Заробітна плата повинна встановлюватися відповідно до особистого внеску робітника у процес 

праці. Внаслідок цього оклад працівника повинен встановлюватися індивідуально. Такий метод 

застосовується у країнах з розвиненою економікою.  

Треба зауважити, що реформування системи оплати заробітної плати повинна здійснюватися під 

впливом вдосконалення соціально-економічної ситуації в державі. Саме удосконалення податкової, 

бюджетної, економічної та цінової політики дасть змогу Україні поступово наближатись до рівня країн 

зі стабільною ринковою економікою.  

В результаті виконання попередніх умов, покращення систем оплати заробітної плати повинно 

здійснюватися шляхом: 

1. підвищення цін на робочу силу, встановлення дієвого регулювання та контролю процесу 

праці; 

2. збільшення тарифної частини у заробітній платі; 

3. активізація росту мінімальної заробітної плати, а також прожиткового мінімуму, який 

бизабезпечував основні потреби індивіда; 

4. удосконалення механізму державного регулювання заробітної плати. 

Отже, оплата праці є основним механізмом поліпшення соціально-економічного стану 

підприємств, населення, а також країни в цілому. Оптимальне встановлення обсягів заробітної плати 

надасть спроможність забезпечувати відновлення робочої сили, в результаті чого працівники 

підприємств будуть вмотивовані та заохочені до збільшення та удосконалення виробництва. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ З 

УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

До теперішнього часу в науковій спільноті відсутня єдність стосовно визначення складових 

бухгалтерського обліку. До 2012 року, на нашу думку, в системі бухгалтерського обліку 

відокремлювалися наступні складові (рис.1). 

Бухгалтерський облік 

 
ДП – первинні облікові документи 

ПМ – корпоративний податковий менеджмент 

Рис. 1 Взаємозв’язок складових бухгалтерського обліку 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) запроваджені в Україні з 2012 року. І саме з 

2012 року з‘явилася ще одна складова: «Облік за МСФЗ», яка тісно пов‘язана зі всіма ланками 

бухгалтерського обліку. 
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У квітні 2015 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено розпорядження «Про схвалення 

розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту» (№ 345-р від 08.04.2015).  

Вказаний документ передбачає плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема щодо Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради ЄС від 26.06.2013 про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов‘язану 

звітність певних типів підприємств. 

Метою імплементації Директиви є гармонізація законодавчих актів України щодо складання 

річної фінансової звітності, консолідованої звітності та пов‘язаної звітності певних типів підприємств з 

її положеннями. Завданнями плану імплементації є розроблення та прийняття відповідного 

законопроекту та нормативно-правових актів України, спрямованих на досягнення цілей Директиви.  

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для 

складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти фінансової звітності, якщо вони не 

суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної фінансової політики.  

Водночас Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р, передбачає 

удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу (ЄС).  

Таким чином виконання вимог законодавства ЄС, що закріплені у Директиві, відбуватиметься 

шляхом перенесення в національне законодавство її положень з урахуванням передбачених цією 

Директивою варіантів вибору щодо застосування чи незастосування окремих її положень стосовно 

категорій класифікації компаній груп, форм фінансової звітності, консолідації фінансової звітності та 

звільнення від консолідації, оприлюднення фінансової звітності та її аудиту, а також вимог до окремих 

видів звітності, а саме щодо:  

– спрощення вимог до фінансової звітності малих підприємств;  

– додаткових вимог до розкриття інформації середніми і великими підприємствами та суб‘єктами 

публічного інтересу;  

– вимог до звітності про управління, в тому числі про корпоративне управління;  

– звільнення від окремих вимог для фінансової звітності мікропідприємств;  

– звітності про платежі на користь урядів.  
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ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО П(С)БО 7 ТА МСБО 16. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Згідно з П(С)БО 7 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 (або операційного циклу, якщо він 

довший за рік) [1].  

П(С)БО 7 "Основні засоби" є основним нормативним документом що регулює облік основних 

засобів в Україні. Це положення розкриває сутність основних засобів, класифікує основні засоби, 

визначає як зараховуються, ліквідуються основні засоби, характеризує методи їх амортизації. 

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» [2] є основним міжнародним стандартом, який регулює 

порядок обліку основних засобів. Даний Стандарт розглядає основні питання обліку основних засобів - 
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це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних відрахувань, а також 

збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв'язку з ними. 

Згідно ПСБО 7 та МСБО 16 основні засоби визнаються, тобто відображаються в балансі 

підприємства, якщо відповідають загальним критеріям визнання активів, а саме: існує ймовірність, що 

підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди пов'язані з використанням цього активу; його 

собівартість може бути вірогідно оцінена [1].  

Первісна оцінка основних засобів дещо відрізняється, а саме згідно П(С)БО 7 придбані (створені) 

основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, а  МСБО 16 -  за його 

собівартістю.  

Мають і певні відмінності класи активів основних засобів згідно П(С)БО 7 до основних засобів 

належать: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом, 

будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, 

прилади, інвентар (меблі), тварини, багаторічні насадження,інші основні засоби [1].  Відповідно до 

МСБО 16 основні засоби класифікують: земля, земля та будівлі, машини та обладнання, кораблі, літаки, 

автомобілі, меблі та приладдя, офісне обладнання [2].  

МСБО 16 поширюється на всі види активів, які відповідають цьому визначенню, крім таких 

видів основних засобів: 

а) багаторічні насадження та робоча і продуктивна худоба (у термінах МСБО 16 це біологічні 

активи, що належать до сільськогосподарської діяльності, облік яких регулює стандарт МСБО 41 

―Сільське господарство‖); 

б) прав на корисні копалини, розвідування та видобування корисних копалин, нафти, природного 

газу та подібних невідтворюваних ресурсів. Облік цих активів регулює МСФЗ 6 ―Розробка і оцінка 

мінеральних ресурсів‖. 

Переоцінка основних засобів згідно П(С)БО 7 може здійснюватись якщо залишкова вартість 

об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта 

основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої 

належить цей об'єкт [1]. За міжнародним стандартом 16 переоцінка основних засобів може 

здійснюватись виходячи з їхньої справедливої вартості на дату переоцінки. При цьому переоцінюються 

тільки ті об'єкти основних засобів, справедливу вартість яких можна вірогідно оцінити. МСБО 16 

підкреслює, що переоцінки варто провадити досить регулярно, щоб балансова вартість основних засобів 

істотно не відрізнялися від їхньої справедливої вартості на дату балансу. Тому частота переоцінок 

залежить від коливань справедливої вартості переоцінюваних об'єктів основних засобів. У випадку 

незначного коливання справедливої ринкової вартості об'єктів основних засобів можна проводити їхню 

переоцінку кожні три або п'ять років [2].  

Відрізняються і методи амортизації основних засобів. Так в Україні є п'ять методів амортизації: 

прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний, виробничий [1]. МСБО 16 визначає три методи нарахування амортизації: прямолінійний 

метод, метод зниження залишку, метод одиниць продукції.  

Для бухгалтерського обліку амортизації основних засобів в Україні згідно з Планом рахунків  

призначено рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» [3]. За кордоном використовують 

окремий регулюючий рахунок, що має назву «Накопичена амортизація основних засобів». Є винятки 

основних засобів щодо амортизації згідно П(С)БО 7 земля не амортизується, а згідно МСБО 16 в деяких 

випадках, наприклад якщо це будівельні майданчики і кар'єри для поховання відходів,  тоді її 

амортизують методом, який відображає вигоди, що мають бути отримані від неї [2]. Також в Україні 

існує вартісна межа визнання основних засобів, яка відповідно до змін Податкового кодексу України від 

17.07.2015р була підвищена із 2500 грн до 6000 грн [4]. 

Отже, відмінності П(С)БО 7 та МСФЗ 16 можна пояснити тим, що міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку мають рекомендаційний характер та не враховують національних особливостей 

бухгалтерського обліку основних засобів. Для уніфікації П(С)БО 7 та МСФЗ 16 необхідно узгодити 

склад об‘єктів та класифікацію основних засобів, передбачити у П(С)БО 7 такі методи нарахування 

амортизації основних засобів, які розкрито в МСБО 16.  
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МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Попри підвищену практичну потребу щодо впровадження сучасних механізмів контролю на 

підприємствах, у переважній більшості вітчизняних джерел питання контролю розглядають 

використовуючи відповідну радянську парадигму, за якою користувачем контролю виступає держава, 

та, відповідно, мета, принципи, інструменти та процедури контролю спрямовані на задоволення потреб 

держави як власника бізнесу.  

В той же час, існуючи дослідження щодо адаптації на певних рівнях світової практики 

функціонування контролю характеризуються вибірковістю та низьким рівнем систематизації базових 

принципів та понятійно-категорійного апарату, зокрема, ототожненням управлінського контролю, 

управлінського обліку, внутрішнього контролю та економічного контролю загалом. 

При наявності суттєвої кількості різних тлумачень, вже на протязі багатьох сторіч в загальному 

розумінні контроль розглядається як перевірка дотримання  фактичних результатів бажаним.  

При цьому, контроль трактують і як систему, ї як процес, і як функцію. Схематично процедуру 

контролю на підприємстві представлено на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Процедура контролю на підприємстві 

 

Окремо слід зазначити, що контроль на підприємстві розглядається в двох аспектах, як складова 

(або функція, або процес) системи управління (див. рис. 2) та системи бухгалтерського обліку.  

 

 
 

 Рис. 2 Контроль як функція менеджменту підприємства  

 

Наступним кроком є визначення місця управлінського контролю та внутрішнього контролю в 

системі менеджменту підприємств.  
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Трактування термінів «внутрішній контроль» та «управлінський контроль», що представлені у 

літературі, свідчать про наявність певних суперечностей щодо сутності та взаємозв‘язків між ними в 

вітчизняній теорії.  

Так частина українських науковців ототожнюють управлінський  та внутрішній контроль.  

За міжнародними підходами під внутрішнім контролем слід розуміти процес, здійснюваний 

радою директорів господарюючого суб'єкта, менеджментом, персоналом та іншими, покликаний 

забезпечити розумну впевненість щодо відповідності фінансової звітності та процесу підготовки 

фінансової звітності для зовнішніх цілей відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського 

обліку. Таким чином, за суттю внутрішній контроль спрямований саме на надання впевненості щодо 

інформації, наданої у фінансової звітності. 

Що стосується терміну «управлінський контроль» то у вітчизняній літературі практично відсутні 

відповідні напрацювання. Окремі науковці користуються терміном «облік в управлінні», як визначають 

як перевірку дотримання та виконання нормативно поставлених завдань, планів і рішень. В цьому 

випадку мова йде про контроль в цілому.  

Відповідно управлінський контроль повинен базуватись на інформації управлінського 

бухгалтерського обліку та передбачати її використання та трансформацію для прийняття управлінських 

рішень.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Проблеми обліку виробничих запасів в сучасних умовах набувають особливої актуальності в 

зв‘язку з потребою швидкої і достовірної інформації. Тому на сьогоднішній день важливим є вирішення 

питання пристосування сучасної системи обліку виробничих запасів на підприємствах до вимог 

оптимізації оперативності та достовірності надання інформації з метою підвищення ефективності 

діяльності суб‘єктів господарювання [1] . 

Виробничі запаси - важлива складова частина національного багатства країни. Раціональне 

управління виробничими запасами потребує своєчасного оперативного обліку за їх надходженням і 

використанням, а це не можливо без застосування в обліку комп‘ютерних технологій. Дані проблеми, 

значною мірою, допомагають вирішити інформаційні технології (система методів і способів пошуку, 

збору, накопичення, зберігання і обробки інформації на основі застосування обчислювальної техніки). 

Застосування комп‘ютерних технологій в бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність 

праці бухгалтерів і суттєво покращує його організацію на підприємстві, а також вносить позитивні зміни 

до технології роботи бухгалтерії. Так, один виконавець поєднує функції декількох суміжних ділянок 

обліку, наприклад, касир не тільки виписує прибуткові та видаткові касові ордери, але й розносить їх 

суми по облікових регістрах.  

Автоматизоване оброблення даних з обліку виробничих запасів на практиці забезпечується 

різними способами:  

– розроблення спеціальної форми на замовлення управлінської інформаційної системи 

підприємства (у тому числі й інформаційної системи обліку); 

 – придбання універсального програмного комплексу (або окремого його модуля) на ринку 

програмного забезпечення;  

– автоматизація облікового процесу силами фахівців підрозділу з автоматизованого оброблення 

даних підприємства;  

– використання табличних процесорів обліковими працівниками для забезпечення 

автоматизованого розв‘язання окремих задач конкретної ділянки обліку [2]. 

При застосуванні комп‘ютерних програм вдосконалення обліку може виражатися в: 

 – упорядкуванні бухгалтерського обліку; 

 – збільшенні кількості інформації, одержуваної з бухгалтерського обліку;  

– зниженні числа бухгалтерських помилок; 

 – підвищенні оперативності бухгалтерського обліку; 

 – підвищенні економічності бухгалтерського обліку. 

Слід підкреслити, що типові автоматизовані бухгалтерські програми, (наприклад ―1С: 

Бухгалтерія‖, ―Дебет +‖, ―Парус‖, ―Best‖ та ін.) не можуть повністю врахувати особливості обліку 
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конкретного підприємства, тому, враховуючи зазначені труднощі, на деяких підприємствах розроблені 

та продовжують вдосконалюватися власні програмні продукти, призначені для потреб бухгалтерського 

обліку і, зокрема, обліку матеріальних запасів [3].  

Програма ―1С: Підприємство‖ має у своєму розпорядженні необхідний набір спеціалізованих 

засобів (Довідників, Документів, Звітів) для обліку й аналізу результатів більшості операцій з 

виробничими запасами. Вміле і раціональне використання цих засобів дозволяє:  

– по-перше, істотно скоротити час і витрати праці на відображення в обліку поточних операцій із 

запасами; 

 – по-друге, оперативно одержувати інформацію про наявність і рух запасів як у цілому по 

підприємству, так і в розрізі місць збереження і використання .  

У той же час програма має у своєму розпорядженні універсальний засіб для ―ручного‖ введення 

будь-якої сукупності проводок – документом ―Операція‖, який необхідно використовувати для тих 

операцій із запасами, по яких не передбачене автоматичне формування проводок. 

Одним із напрямів підвищення контрольних функцій обліку операцій з матеріальними запасами 

є удосконалення складання й обробки первинної документації. Суть полягає в тому, що, по-перше, всі 

первинні документи щодо надходження та витрачання матеріальних запасів вводяться й обробляються 

за допомогою програми, внаслідок чого відпадає необхідність переносити дані з первинних документів в 

облікові регістри; по-друге, одні й ті ж дані можуть автоматично потрапляти в різні документи, які є 

взаємопов‘язаними [3]. 

Застосування бухгалтерської програми дає можливість отримувати оперативну і якісну 

інформацію з обліку господарських операцій. Це позитивно вливає на роботу всього підприємства, що 

значно підвищує рівень управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Поліпшується 

організація і знижується трудомісткість ведення обліку, підвищується продуктивність праці облікового 

персоналу, знижуються витрати на ведення обліку. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АУДИТУ 

 

В період ринкових перетворень української економіки істотно змінилися вимоги до організації 

бухгалтерського обліку підприємств, відбулася переорієнтація в ієрархічній структурі користувачів 

звітних даних і їх інформаційних потребах. Розмаїття цілей і завдань що висуваються новими 

власниками, зумовило велику кількість підходів до організації обліку, що має знайти відображення у 

обліковій політиці. 

Облікова політика є інструментом бухгалтерського обліку, який готується підприємством 

самостійно, виходячи із діючих нормативних документів. Облікову політику на підприємстві формує 

головний бухгалтер за дорученням і контролем керівника підприємства або спеціально створена комісія. 

До цієї роботи можуть бути залучені інші працівники обліку, спеціалісти, спеціалізовані фірми 

(аудиторська, бухгалтерська, консультаційна, юридична) [2] 

Облікова політика являє собою модель облікової системи будь-якого підприємства. Вона 

дозволяє систематизувати інформаційні потоки підприємства завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних технологій, які включають в себе автоматизовані засоби зберігання, обробки та передачі 

даних. Тому якість облікової політики як інформаційної бази аудиту в умовах автоматизації обліку 

набуває особливої актуальності. Результати узагальнення і аналізу інформації про облікову політику 

господарюючих суб‘єктів, зокрема підприємств торгівлі, дозволяють констатувати про відсутність 

взаємозв‘язку між обліковою політикою і якістю інформації, представленою у фінансовій звітності[4]. 

 Зокрема, було виявлено, що на жодному з досліджуваних підприємств не має оптимального 

набору елементів для повного, всебічного та своєчасного відображення фактів господарського життя. 
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Розділи в обліковій політиці досліджених підприємств чітко не виділені, що викликає плутанину між 

елементами облікової політики та не забезпечує взаємозв‘язок між ними. Дослідження теоретичних і 

прикладних аспектів формування, застосування і розкриття інформації про облікову політику повинно 

проводитися у взаємозв‘язку інтересів користувачів інформації і можливостей незалежного 

(зовнішнього) аудиту. Питання формування облікової політики і її виконання відносяться до значущих 

областей аудиту, що істотно впливають на думку про достовірність фінансової звітності підприємств 

торгівлі. 

Облікова політика підприємств торгівлі є об‘єктом перевірки на всіх етапах аудиту фінансової 

звітності – від попереднього планування до формування аудиторського висновку. 

  Облікова політика з погляду організації аудиту фінансової звітності – це елемент системи 

бухгалтерського обліку, який є сукупністю способів і методів з метою забезпечення економічної 

доцільності господарських операцій підприємства і є джерелом отримання аудиторських доказів, які 

обґрунтовують думку аудитора про достовірність фінансової звітності і про відповідність порядку 

ведення бухгалтерського обліку чинному законодавству.[1] 

Відповідно до цього завданнями аудиту облікової політики господарюючих суб‘єктів є: 

– вивчення систем організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, на основі яких 

визначається обсяг і порядок проведення аудиторських процедур; 

– встановлення наявності наказу (розпорядження) керівника про прийняття облікової політики на 

підприємстві; 

– визначення відповідності прийнятої облікової політики вимогам законодавства та П(С)БО; 

- оцінка окремих положень облікової політики для визначення їх впливу на показники фінансової 

звітності і їх достовірність; 

– аналіз повноти розкриття вибраних способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на 

показники фінансової звітності; 

– обґрунтування думки про достовірність фінансової звітності з урахуванням впливу істотних елементів 

облікової політики. 

З метою дотримання зіставності даних при веденні бухгалтерського обліку підприємство 

повинно забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення 

окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна положень облікової політики на наступний 

звітний рік повинна бути відображена у Примітках до фінансової звітності [3]. 

Недотримання підприємством вимог щодо законодавчої регламентації облікової політики, навіть 

при несуттєвому впливі на фінансові результати діяльності підприємства, і достовірності фінансової 

звітності може привести до негативних наслідків господарської діяльності. Вміле проведення аудиту 

облікової політики та надання кваліфікованих рекомендацій керівництву щодо правильної організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві дасть змогу запобігти в майбутньому непорозуміння з боку 

керівництва та користувачів фінансової звітності. 
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РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ФАКТУ ШАХРАЙСТВА НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

На сучасному етапі розвитку економіки України спостерігається значне поширення економічної 

злочинності, у тому числі одного з видів економічного злочину – шахрайства. Часто випадки 

недобросовісних дій працівників підприємства покриваються за рахунок доходів. Але під час 

економічної кризи збитки від шахрайства стають дедалі помітнішими. Проблема контролю та 

попередження шахрайства набуває дедалі більшої актуальності для українських та міжнародних 

компаній. 
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З економічної точки зору шахрайства проблеми шахрайства висвітлені в працях вітчизняних та 

закордонних вчених: О.М. Кулініча, О.М. Залєтова, Т.О. Петрішиної, Р.Г. Олєнєва, О.М. Філатової, М.О. 

Завгороднього, С.В. Смірнова та інших. 

Метою даної роботи є розгляд ролі незалежного аудиту під час виявлення фактів незаконних дій 

персоналу підприємства. 

За визначенням Немченко В. В. та Редько О. Ю. шахрайство – це навмисні дії однієї або 

декількох осіб серед управлінського та найвищого управлінського персоналу, найманих працівників або 

третьої сторони, при яких застосовується омана для отримання нечесної або незаконної переваги [4, 

с.290]. 

Згідно з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності» термін «шахрайство» означає навмисно неправильне відображення і представлення даних 

обліку і звітності службовими особами та керівництвом підприємства.  

Відповідно до МСА 200 «Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності» аудитор має 

планувати і здійснювати аудит з позиції професійного скептицизму [2]. 

Аудитор не визначає юридично, чи дійсно був факт шахрайства. Він звертає увагу на 

викривлення, що є результатом незаконного привласнення активів (привласнення грошових 

надходжень, фізичних активів або об‘єктів інтелектуальної власності, використання активів 

підприємства у власних цілях)  та викривлення, що є результатом неправдивої фінансової звітності: 

─ маніпуляції, фальсифікації або внесення змін до облікових записів чи первинних документів, 

на основі яких готуються звіти; 

─ навмисне неправильне застосування облікових принципів щодо класифікації, сум, способу 

подання або розкриття; 

─ невірне подання або навмисний пропуск у фінансових звітах подій, операцій або іншої 

важливої інформації [4, с.291]. 

Отримання достатніх і доречних аудиторських доказів пов‘язане з наступними проблемами: 

неадекватні облікові записи, недостатнє документальне підтвердження операцій, надмірна кількість 

різниць між бухгалтерськими записами та підтвердженнями третіх сторін, що суперечать один одному, 

неаргументовані або ухильні відповіді керівництва. 

Аудитор розробляє відповідні процедури з аудиту, щоб впевнитись в тому, що викривлення 

спричинене шахрайством, і відповідно до параграфів 54-68 МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» повинен діяти наступним чином: 

─ повідомити керівництво підприємства, навіть при підозрі невеликої значущості фактів 

шахрайства і несуттєвого впливу на фінансову звітність; 

─ розглянути можливість відмови від подальшого проведення аудиту, при цьому слід зважити, 

чи є професійна чи юридична вимога сповістити про це замовника аудиту або регуляторні органи; 

─ не повідомляти про виявлені порушення ще комусь, крім керівника (засновників) компанії, чи 

надавати інформацію про факти порушень стороннім компаніям чи особам. 

У західних країнах аудитори дотримуються «Золотих правил аудитора» щодо виявлення 

шахрайства, які полягають у наступному: 

1) намагатися з‘ясувати причину відхилень; 

2) не розглядати питання довіри до людей тільки в залежності від їхнього положення в 

суспільстві; 

3) відчувати особисту відповідальність за виявлення шахрайства; 

4) не припускатися думки, що шахрайство неможливе на підприємстві; 

5) посилити контроль при виявленні потенційних проблем; 

6) знати ситуації, що супроводжуються значним ризиком шахрайства [3]. 

Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається на вищий 

управлінський персонал суб‘єкта господарювання. Усвідомлена можливість шахрайства існує, коли 

особа вважає, що внутрішній контроль можна обійти, може знайти раціональне виправдання для скоєння 

шахрайства, або коли середовище, в якому знаходиться особа, чинить значний тиск на неї - дані 

обставини складають «трикутник шахрайства» [4, с.297]. Крім того, деякі особи мають таке ставлення до 

своїх обов‘язків та етичних цінностей, що дозволяють їм свідомо та навмисно чинити нечесно. 

Більшість посадових шахраїв в Україні – представники вищої (40%) та середньої (40%) керівної 

ланки. У світі 60% внутрішніх злочинів скоюється керівництвом середньої ланки та звичайними 

співробітниками. Типовим суб'єктом економічного злочину в Україну став чоловік, що має вищу освіту 

у віці від 31 до 50 років, який працює на свою організацію до 5 років. До того ж вартість злочину зростає 

з віком шахрая. Так, найдорожчі злочини (5-100 млн. дол. США) були скоєні особами, віком понад 50 

років. При цьому, як зазначається, кожна 5-та особа, що вчинила шахрайство, покарання не понесла. У 

20 відсотках випадків компанії не вживали проти шахраїв жодних заходів. На думку експертів 
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наймінімальніша «злодійська зв‘язка» передбачає поєднання керівника, головного фахівця, бухгалтера 

та внутрішнього аудитора. 

 За даними опитувань очікується, що у найближчому майбутньому українські компанії 

зіштовхнуться з видами шахрайства, що представлені на рисунку 1 [1]. 

 
Рис. 1. Види шахрайств, з якими українські компанії зіштовхнуться у найближчому майбутньому 

за даними опитування, % 

Таким чином, можна зробити висновок, що для запобігання правопорушень в економічній 

діяльності керівництво підприємства має організувати постійний контроль за здійсненням 

господарських операцій, за веденням бухгалтерського обліку і складанням звітності, відповідністю їх 

нормативним вимогам. На жаль, повністю позбутися шахрайств на підприємствах неможливо, бо це 

частина господарського життя. Але цілком реально зробити ризики шахрайства мінімальними та 

скоротити втрати до несуттєвих для підприємства. І роль незалежного аудитора в цьому процесі є 

неоціненою. 
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СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В ринкових умовах господарювання зростає значення контролю. Контроль стає необхідним, по-

перше, для усунення невизначеності інформації про ситуацію, що склалась на підприємстві; по-друге, 

для попередження можливості виникнення пов‘язаних з цією невизначеністю кризових ситуацій; і, по-

третє, для забезпечення та постійного підтримання умов успішної діяльності підприємства. Серед 

найбільш поширених в сучасних умовах форм та способів контролю можна назвати управлінський 

облік, внутрішній аудит та контролінг. 

Проблеми впровадження на підприємствах додаткових контрольних відділів, контролюючих посад, 

досліджували у своїх роботах Бурова Т.А., Гуцаленко Л.В., Добровольська Л.В., Єдинак Т.С, Т. В. 

Ковтун, Є. В. Калюга, Т. А. Бутинець. 

Однак, питання ефективного впровадження системи контролю в управлінську діяльність 

підприємства залишається не повністю розкритим, що зумовлює необхідність більш глибокого його 

дослідження. 

Дослідження контролю як функції управління необхідно, на наш погляд розпочати з уточнення 

сутності даного поняття. Аналіз досліджень у даній сфері показав, що у науковців на сьогодні не існує 

одностайного підходу щодо визначення терміну «контроль».Так, в наукових працях [3; 4; 5] контроль 

розглядається як система заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних 

на підприємстві з метою ефективного виконання працівниками своїх функцій. 
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Т. А. Бутинець зазначає, що контроль передбачає постійну, щоденну роботу, спрямовану на 

уникнення зловживань, що дає можливість повноцінно використовувати усі ресурси на користь 

підприємства відповідно до прийнятих планів та захищає інтереси працівників у відповідності до умов 

колективного договору [3]. 

Т. В. Ковтун розглядає контроль як процес, спрямований на досягнення довгострокових цілей 

компанії, що і є результатом дій керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності компанії 

в цілому та окремих підрозділів» [4]. 

Є. В. Калюга дає наступне визначення контролю: «…систематичне спостереження за 

ефективністю використання активів і зобов'язань підприємства, законністю та доцільністю 

господарських операцій і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей» [5]. 

В. Д. Андреєв розглядає контроль як систему контрольних процедур, план організації та метода 

управління для ефективної діяльності підприємства, захисту його активів, уникнення помилок, 

ретельності облікових перевірок та своєчасного наданню необхідної інформації  [2]. 

Відповідно до наведених визначень, цілком обґрунтовано розглядати контроль в системі 

управління підприємства як процес, що спрямований на реалізацію управлінських рішень щодо 

створення та використання своїх ресурсів шляхом розробки та реалізації системи контрольних заходів 

відповідно до запланованих завдань на основі зворотного зв'язку для ефективного функціонування 

підприємства. 

Таким чином, до основних завдань контролю в системі управління підприємства можна віднести 

[6]: 

- визначення процедури проведення контрольних заходів, їх видів та періоди; 

- перевірка відповідності планових завдань щодо створення та використання об'єктів контролю 

досягненим результатам; 

- дослідження своєчасності оформлення патентно-правової документації на об‘єкти контролю; 

- перевірка відображення вартості об'єктів контролю в обліковій системі підприємства; 

- забезпечення своєчасності реагування на появу порушень та недоліків щодо використання 

активів підприємства; 

- розробка системи критеріїв та оцінок використання резервів підприємства з врахуванням 

особливостей функціонування підприємства; 

- дослідження ефективності використання об'єктів за допомогою розробленої системи критеріїв 

та показників; 

- аналіз причин виникнення недоліків та порушень; 

- визначення винних осіб у зазначених недоліках та порушеннях; 

- розробка заходів, спрямованих на ліквідацію недоліків та порушень. 

Організація контролю повинна бути цілісною єдиною системою взаємопов'язаних інструментів, 

прийомів і методів, спрямованих на весь комплекс контрольних процедур, починаючи з формування 

інформаційної бази, проведення контрольних заходів та закінчуючи узагальненням результатів 

контролю. 

Впровадження на підприємстві системи контролю дозволить суттєво підвищити ефективність 

всього процесу управління його господарською діяльністю. 

Запровадження цієї системи дає змогу сформувати механізм управління діяльністю 

підприємства, що орієнтується на отримання прибутку та досягнення поставлених цілей щодо позиції на 

ринку. 

Як бачимо, контроль дає  змогу вчасно виявляти відхилення фактичного стану підприємства або 

його підрозділів від запланованого, встановлювати причини такого відхилення, наслідки та вживати 

відповідні заходи щодо їх усунення. Крім того, дієвий контроль найбільш повно забезпечує керівництво 

підприємства необхідною інформацією, дає змогу інтегрувати практично всі функції управління 

(планування та прогнозування, облік, аналіз, організацію) для забезпечення поставлених цілей. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

УПРАВЛІНСЬКОЇ МАТРИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку особливо важливим стало 

інформаційне забезпечення процесу управління, що полягає в отриманні й опрацюванні інформації, 

необхідної для прийняття обґрунтованих поточних та стратегічних управлінських рішень. Будь-які 

прийняті рішення вимагають оброблення достатньо великих масивів інформації, від вірогідності і 

повноти яких багато у чому полягає ефективне функціонування управлінської матриці підприємства. 

Компетентність керівника залежить від володіння достатньою кількістю інформації про швидкозмінну 

ситуацію й уміння нею скористатися, що у свою чергу значною мірою обумовлюється якісним обліково-

аналітичним забезпеченням. 

Значний вклад в дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення процесу управління 

підприємством зробили такі вчені як: Ф. Ф. Бутинець, В. І. Бачинський, П. О. Куцик, М. В. Корягін, Л. В. 

Нападовська, В. О. Озеран, М. С. Пушкар, В. В. Сопко та інші. Проте незважаючи на цінність даних 

досліджень, існує ряд невирішених теоретичних та практичних питань, що потребують подальших 

досліджень. 

Актуальність проблеми побудови і удосконалення обліково-аналітичного інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень підприємств сфери послуг зумовлена сучасним станом 

національної економіки. Їй присвячені праці багатьох вчених економістів [1, 2, 3]. Проте, у більшості із 

них розглядаються окремі складові обліково-аналітичної системи. На нашу думку важливим завданням є 

побудова інтегрованої системи обліково-аналітичного забезпечення, як складової управлінської матриці. 

Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності формується за рахунок 

сукупності інформаційних ресурсів, які сприяють ефективному проведенню процесу управління, 

зокрема розробленню та реалізації управлінських рішень. Інформаційне забезпечення – це якісне 

інформаційне обслуговування управлінського персоналу підприємства шляхом створення динамічної 

системи збору даних, їх обробки, зберігання та перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну 

інформацію для ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних управлінських 

рішень. 

Під системою розуміють сукупність множин взаємопов‘язаних елементів, які утворюють певну 

цілісність [4]. Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного, 

статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для 

економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. Обліково-аналітична 

система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття 

управлінських рішень на макро- і мікро рівнях. Система обліково-аналітичного забезпечення є 

складовою загальної системи управління та управлінської матриці. Її суть, на думку І. Б. Садовської 

полягає в об‘єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, виконання оперативного 

мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його результатів для 

формування рекомендацій для прийняття управлінських рішень [5]. Загальну методологію і нормативні 

положення обліку і аналізу удосконалюють для раціонального використання в єдиній обліково-

аналітичній системі. Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є: – аналіз 

діяльності підприємства за вказаними напрямами; – облік господарських операцій за цільовими 

напрямами на базі бухгалтерського обліку з додаванням не  фінансових показників; – контроль за 

використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за правильним відображенням усіх 

господарських операцій на етапах планування, обліку та за достовірністю аналітичних даних; – 

планування діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; видів діяльності: операційної, 

інвестиційної, фінансової, податкової; центрів відповідальності та підприємства загалом; – формування 

аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, облікової та аналітичної інформації [5]. 
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Не менш важливим є можливість обліково-аналітичної системи пов‘язати стратегічні цілі й 

ключові показники підприємства з операційними планами і цілями, на що звертає увагу доц. Яценко В. 

[1]. Використовуючи запропоновану нею організаційну модель бази даних інтегрованої обліково-

аналітичної системи управління, вважаємо що обліково-аналітична складова управлінської матриці 

виглядатиме наступним чином (рис.1). 

 

 
Рис. 1.Обліково-аналітична складова управлінської матриці. 

Отже, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як процес, збір і 

переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, координації і контролю, а 

комунікаційна функція системи полягає в швидкому та надійному передаванні даних. Обліково-

аналітичне забезпечення як компонент інформаційного забезпечення управління підприємством дає 

змогу розв‘язувати функціональні задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та достовірною 

інформацією про господарські процеси та зв‘язки із зовнішнім середовищем. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ 

 

Процеси глобалізації, що відбуваються останнім часом в економіці, в тому числі і на ринку 

капітала, зумовлюють потребу в єдиних  всесвітніх підходах до формування інформації, що відображена 

у фінансовій звітності, на що і була  спрямована реформа в Україні бухгалтерського обліку, типовим 

проявом якої є  стандартизація  фінансової звітності на основі міжнародних стандартів. Це 

безпосередньо торкається і питань аналізу цієї інформації, як важливішої функції управління. Високі 
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вимоги до інформативності фінансової звітності висувають до аналітичної інформації, що формується в 

процесі проведення фінансового аналізу, не менш адекватні вимоги, ніж  до бухгалтерських та 

аудиторських процедур, що відповідним чином торкається принципів проведення аналізу, його 

організації,  обгрунтування методичних прийомів аналізу, відбору аналітичних показників, що 

характеризують економічні явища, процеси та окремі аспекти діяльності економічних суб‘єктів, 

алгоритмів  їх розрахунку, розроблення комплексної оцінки фінансового стану економічного субєкта, 

тобто до основних інструментів проведення та реалізації такого аналізу.  

Основою формування загальнонаціонального масиву інформації, важливим споживачем якої є 

фондовий ринок, ефективність діяльності якого залежить від інформаційної відкритості та прозорості, 

що забезпечується розкриттям інформації емітентів цінних паперів про результати своєї діяльності та 

перспективи розвитку. При цьому важливою умовою виходу підприємств на ринок цінних паперів є 

розроблення єдиною методології оцінки господарської діяльності. Ефективність діяльності фондового 

ринку залежить від інформаційної відкритості та прозорості, що забезпечується розкриттям інформації 

емітентів цінних паперів про результати своєї діяльності та перспективи розвитку. В цьому напрямі 

останнім часом в Україні відбуваються позитивні зміни, спрямовані на створення  повноцінної  

уніфікованої системи звітності за національними та міжнародними стандартами.  

Стандартизований розрахунок важливіших аналітичних показників створює передумови для 

формування статистичними органами або аналітичними агенціями галузевих довідників та бюлетенів як 

на регіональному, так і на держаному рівнях.  

Серед обєктивних чинників, що  зумовлюють необхідність стандартизції фінансового аналізу, 

можна виділити такі.  

Перша група чинників пов‘язана з посиленням інтеграційних процесів, активних входженням 

іноземного капіталу на ринок України, що вимагає уніфікації та наближення методології вітчизняного 

фінансового аналізу до принципів та стандартів, що склалися в зарубіжній практиці. Необхідність 

залучення іноземних інвесторів і радників з економічних питань вимагають від інформаційного 

забезпечення процесу управління  субєктами господарювання зрозумілих для зарубіжних партнерів 

правил і принципів її аналітичної інтерпретації. 

  Друга  група факторів пов‘язана із зміною форми власності більшості господарюючих 

суб‘єктів. Це означає, що першочергового значення  для управління набувають цілі й задачі, що 

спрямовані на обєктивну оцінку інвестиційної привабливості обєктів інвестування, в основі якої лежить 

орієнтація на зростання вартості капіталу компаній та їх прибутковості.  

Третя група факторів зумовлена розширенням функціонального навантаження на аналіз як 

складової управлінського процесу. Контрольна функція фінансового аналізу, яка в основному 

ґрунтувалася на аналізі відхилень фактичних показників від планового  або нормативного рівня, 

відходить на другий план. Оціночна функція  фінансового аналізу, яка передбачає лише констатацію 

уже досягнутих результатів та їх аналітичну інтерпретацію,  при  всій своїй значущості в сучасних 

умовах значно послаблена і поступається такій функції як діагностично-прогнозна (пошукова).  

Серед основних недоліків існуючих офіційних методик аналізу фінансової звітності слід 

виокремити такі: 

- фактично всі методики грунтуються на зарубіжному досвіді, тому в окремих випадках 

орієнтація на  нормативні значення фінансових коефіцієнтів, що використовуються в країнах з 

розвинутою економікою, є некоректною, оскільки тенденції та закономірності західноєвропейських 

країн суттєво відрізняються від відчизняної економіки як за рентабельністю, так і за ризиковістю 

діяльності;  

-в існуючих методиках  (за виключенням однієї) не враховується галузева специфіка діяльності в 

частині визначення нормативних значень окремих показників. При цьому слід враховувати, що критерії 

оцінки достатності значень окремих показників не можуть бути статичними, і з часом вони мають 

змінюватись, тому при проведенні порівняльного аналізу  фінансових показників доцільно 

орієнтуватись на середньогалузеві їх значення. 

-  в методиках мають місце розбіжності  як в переліку окремих показників, що входять до різних 

напрямів оцінки фінансового стану, так і самих груп цих показників  та алгоритмів їх розрахунку.  

З метою уніфікації алгоритмів розрахунку окремих фінансових коефіцієнтів необхідно, в першу 

чергу, стандартизувати  їх назви і окреслити коло  аналітичних завдань, що стоять перед різними 

стекхолдерами. Залежно від інтересів відповідних споживачів аналітичної інформації необхідно 

конкретизувати основні тематичні блоки аналізу та в межах цих блоків визначити перелік показників з 

конкретизацією алгоритмів їх розрахунку на основі нових форм фінансової звітності.  
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Підприємства вбачають мету своєї діяльності в отриманні доходів, обсяг яких має бути 

достатнім не лише для покриття поточних витрат, а й для забезпечення чистого прибутку. Прибуток є 

якісним узагальнюючим показником роботи підприємства. За його величиною можна проаналізувати 

ефективність усіх видів діяльності суб‘єкта. У зв'язку з цим зростає значення доходів, починаючи від їх 

визначення та оцінки, і до відображення в обліку та звітності.  

Про актуальність тематики обліку доходів свідчить рівень її розгляду в науковій та нормативно-

правовій літературі, зокрема це Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, різного роду положення 

(стандарти), праці, статті, наукові доробки багатьох економістів, бухгалтерів практиків та теоретиків.  

Майже всі відомі економісти різних часів вивчали джерела виникнення доходів. Вони 

намагалися дослідити виникнення та зростання доходів конкретного підприємства і держави в цілому. 

А.Маршал визначав різні види доходу, а саме номінальний дохід, який зростає завжди, коли 

людина виконує будь-яку роботу, за яку отримує гроші та чистий дохід, який утворюється шляхом 

зменшення валового доходу на витрати, пов‘язані з виробництвом. При здійсненні працівником 

діяльності на підприємстві, його річний прибуток визначається перевищенням доходів підприємств над 

витратами протягом року. Залишок від прибутку після виплати відсотків на його капітал, витрат на 

страхування називають підприємницьким, або управлінським доходом.  

Р. Фішер будь-який вид доходу представляє у вигляді відсотку: заробітна плата – відсоток з 

"людського капіталу", рента – відсоток з земельного капіталу, а будь-який інший доход – відсоток з 

основного капіталу, який існує у вигляді вироблених засобів виробництва. 

На сучасному етапі розвитку українські економісти мають різні підходи до визначення поняття 

доходу та відображення їх в системі бухгалтерського обліку. 

Н.М. Ткаченко визначає, що дохід підприємства утворюється з виручки за реалізовану 

продукцію, товари, роботи, послуги після вирахування матеріальних витрат [3]. 

А.М. Поддєрьогін вважає, що дохід – сума коштів, яка надійшла на рахунок підприємства за 

реалізацію продукції. 

В.К. Скляренко дає визначення поняттю дохід – виручка від реалізації товарів, робіт, послуг як 

власного виробництва, так і раніше придбаних. 

В.В. Сопко характеризує дохід, як елемент діяльності – операційної, фінансової або 

інвестиційної – якщо відбулася подія його визнання на основі економічного змісту господарської 

операції та юридичного оформлення. 

Ф.Ф.Бутинець вважає, що дохід є надходженням економічних вигод, які виникають у результаті 

діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), гонорарів, 

відсотків, дивідендів тощо [2]. 

Поняття "дохід" у визначенні В.В. Сопко та Ф.Ф. Бутинця не дає розуміння як здійснюється 

утворення доходу в результаті продажу продукції. Н.М. Ткаченко у визначенні доходу показує, що 

різниця між виручкою та матеріальними витратами формує суму прибутку підприємства. Але у випадку 

зростання матеріальних витрат виробництва може виникнути ситуація, коли виручка від реалізації не 

покриває матеріальні витрати підприємства і підприємство отримує збитки, а не прибуток. 

Згідно з П(с)БО № 15 «Дохід»  (п.4) доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу, за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників [1].  

МСБО 18 «Дохід»  наводить  більш   узагальнене  визначення  доходів  як          «валове  

надходження економічних вигод протягом певного періоду, яке виникає в ході звичайної діяльності 

підприємства,  коли  власний  капітал  зростає  в  результаті  цього  надходження,  а  не  в результаті  

внесків   учасників   капіталу». 

З метою визнання доходу та визначення його суми в обліку розрізняють дохід від: 

- реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій в 

цінні папери); 

- надання послуг; 

- використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом 

яких є отримання відсотків, дивідендів, роялті тощо.  
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З метою ведення обліку та складання звітності доходи поділяються за видами діяльності. 

Звичайна діяльність - будь-яка діяльність підприємства. В складі звичайної діяльності підприємства 

виділяють операційну, фінансову та іншу діяльність. Склад доходів, що відносяться до відповідної 

групи, встановлений Національним положенням ( стандартом) бухгалтерського обліку 1 " Загальні 

вимоги до фінансової звітності ". 

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є 

інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

В свою чергу, операційну діяльність підприємства поділяють на основну та іншу операційну. 

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, 

послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

До складу інших операційних доходів, відповідно до П(С)БО 15"Дохід" включаються суми 

інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) [1].  

Для вирішення проблемних завдань щодо обліку доходів можна виділити декілька шляхів:  

- розробка й запровадження норм і нормативів сприятимуть наведенню елементарного порядку 

та дисципліни на підприємстві, тому наша законодавча і виконавча влада зобов‘язані приділити цьому 

питанню більше уваги з метою скорочення сум необліковуваних доходів підприємства; 

 - для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно завчасно перевірити щодо 

відповідності сучасним вимогам: порівнянності, однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості 

й доречності; 

 - для достатньої автоматизації обліково-контрольних робіт кожному підприємству доцільно на 

початок року (кварталу) проводити оцінку власних потреб і фінансово-кредитних можливостей щодо 

придбання або оренди (лізингу) комп‘ютерної, організаційної техніки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНУ 

 

Відносно стихійне формування ринкової сфери в українській економіці повною мірою 

характерне і для виробництва лікарських засобів. 

На сьогодні українським виробникам лікарських засобів значно вигідніше ввозити інгредієнти з 

інших країн, ніж закуповувати їх у вітчизняних виробників. У зв'язку з низькою вартістю імпорту такої 

продукції з Китаю та Індії велика частина потреб фармацевтичної промисловості України в інгредієнтах 

забезпечується саме цими двома країнами. Оскільки закупити сировину для виробництва ліків у цих 

країнах можна різного ступеня якості, з домішками і без (відповідно, дешевше або дорожче), виробники, 

на жаль, намагаються знизити собівартість виробленої продукції через закупівлю сировини низької 

якості за низькою ціною, тому що найбільшим попитом користуються найдешевші лікарські засоби 

вітчизняного виробництва. 

На території столиці налічують шість найбільших виробників лікарських засобів в Україні, серед 

яких: 

- ПрАТ «Фармацевтична фірма ―Дарниця‖» (14,9 % загального обсягу вітчизняного виробництва 

в грошовому еквіваленті); 

- ПАТ «Київмедпрепарат» (14,4 %); 

- ПАТ «Фармак» (11 %); 

- ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (7,6 %); 

- ПрАТ «Індар» (5,4 %); 
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- ПАТ «Київський вітамінний завод» (3,5 %). 

Загалом на перелічені фармацевтичні підприємства припадає виготовлення майже 60 % усіх 

лікарських засобів, які виробляються в Україні. 

Обсяг медпрепаратів, які реалізовуються на фармацевтичному ринку України (ринок Києва не є 

винятком), у грошовому вигляді розподіляється так: 65 % – імпортні ліки, 35 % – вітчизняні. 

Ліки за рівнем зростання цін «перевершили» всі інші товари. Вартість імпортних медикаментів в 

українських аптеках за 2014 рік зросла відразу на 88%. Також на 40% зросли ціни на препарати 

українських виробників, оскільки в них наявні імпортні складові. 

За даними Державної фіскальної служби України, у 2014 році на територію держави було 

імпортовано фармацевтичної продукції на загальну суму $ 2,48 млрд, у середньому на місяць – $ 206,3 

млн. 

Через непрогнозований курс долара зараз дистриб‘юторам фармацевтичних компаній важко 

передбачити плани своїх прибутків, тому, аби зменшити свої ризики, у вартість імпортних ліків вони 

закладають максимальні показники валютних коливань.  

Імпорт лікарських засобів здійснюють суб'єкти господарювання на підставі ліцензії на імпорт 

лікарських засобів за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, 

установлених цими Ліцензійними умовами. Імпорт лікарських засобів без наявності ліцензії 

заборонений.  

Лікарські засоби, що ввозяться в Україну, повинні супроводжуватися сертифікатом серії для 

лікарського засобу, виданого виробником й оформленим відповідно до вимог до змісту, встановлених 

Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902.  

Термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, має становити не 

менше половини терміну, визначеного виробником, за умови, якщо виробник визначив термін менше 

ніж один рік, або не менш як шість місяців, за умови, якщо виробник визначив термін понад один рік. 

Ліцензія на імпорт лікарських засобів (далі – ЛЗ) видається імпортеру (виробнику або особі, що 

представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому 

законодавством. Виходячи зі змісту цієї норми, можна дійти висновку, що ліцензію може 

отримати імпортер: 

- як виробник імпортованого лікарського засобу, яким є компанія- нерезидент; 

- як особа, що представляє виробника лікарських засобів на території України. 

Ліцензію на імпорт лікарських засобів оформляють на бланку єдиного зразка, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року № 1719 «Про запровадження 

ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності». Ліцензію підписує керівник 

Держлікслужби України або його заступник та засвідчують печаткою цього органу. 

Ліцензія оформляється не пізніше, ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що 

підтверджує внесення плати за її видачу. 

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів із дня направлення йому повідомлення про 

прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, який підтверджує внесення плати за видачу 

ліцензії, або не звернувся до Держлікслужби України для отримання оформленої ліцензії, то 

Держлікслужба України має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про 

визнання такої ліцензії недійсною. 

Ліцензія на імпорт лікарських засобів видається разом із додатком, у якому зазначають перелік 

лікарських засобів, дозволених до імпорту ліцензіату, та особливі умови провадження діяльності. У 

зв‘язку зі зміною переліку лікарських засобів, дозволених до імпорту ліцензіату, а також умов 

провадження діяльності з імпорту лікарських засобів, додаток до ліцензії підлягає заміні за письмовим 

зверненням ліцензіата. Замінений додаток до ліцензії видається ліцензіату, попередній додаток до 

ліцензії підлягає поверненню до Держлікслужби України. 

Видача ліцензії реєструється у пронумерованому, прошнурованому та скріпленому 

печаткою Журналі обліку заяв та виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з імпорту 

лікарських засобів. 

Закон  України № 332-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 

звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів і медичних виробів» передбачає звільнення від 

податку на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України лікарських засобів, 

внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру 

медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства 

у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких 

лікарських засобів, медичних виробів на митній території України. Закон також уточнює бюджетні 

програми, в рамках виконання яких Міністерство охорони здоров'я укладає угоди зі спеціалізованими 
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організаціями, які здійснюють закупівлі, перелік котрих визначено Законом України «Про здійснення 

державних закупівель». На їх підставі укладаються договори, на основі котрих здійснюється ввезення на 

територію України або придбання на території України лікарських засобів і медичних виробів. 

Зазначений Закон передбачає відповідальність платників у разі нецільового використання наданої пільги 

в оподаткуванні лікарських засобів і медичних виробів, а також положення щодо визначення Кабінетом 

Міністрів України переліку лікарських засобів і медичних виробів, що закуповують на підставі угод із 

закупівлі зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, та порядку ввезення, постачання і 

цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість. 

Контроль за правильністю визначення митної вартості зареєстрованих лікарських засобів, 

ввезених з-за кордону, під час проведення операцій щодо їх митного контролю і митного оформлення, 

відповідно до статей 41 і 265  Митного кодексу України, здійснює митний орган зіставленням рівня 

заявленої митної вартості товарів з рівнем митної вартості ідентичних або подібних товарів, митне 

оформлення яких вже здійснено, та наявною в митного органу інформацією про рівень цін на такі 

товари або вартість прямих витрат на їх виробництво, у тому числі сировини, матеріалів та/або 

комплектувальних виробів, які входять до складу товарів. 

Отже, в умовах сьогодення збільшення кількості імпортних ліків на українському ринку 

свідчить, що цей вид діяльності є надприбутковим. 

Для розвитку фармацевтичної промисловості в Україні підприємствам необхідно спрямувати 

свою стратегію на зростання співпраці українських виробників із виробниками аналогічної продукції 

країн ЄС. Співпраця може здійснюватися у вигляді спільних підприємств, зокрема перенесення 

безрецептурних препаратів до України. Основною мотивацією цього перенесення буде не проникнення 

на ринок України, а експорт на ринки Європи. Експортна мотивація транснаціональних корпорацій за 

налагоджування виробництва на території України збереже наукову базу, яку необхідно 

реструктурувати відповідно до нових тенденцій ринку. 
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АУДИТ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проведення  аудиту  кредиторської  заборгованості  має  велику  актуальність,  тому  що  це  

стимулює підприємство до більш ретельного і регулярного проведення інвентаризації кредиторської 

заборгованості, активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників грошових 

коштів. 

Питання аудиту кредиторської заборгованості розглядали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як:  

Усач [1], Ф. Бутинець [2], Л.Кулаковська [3],  та інші. 

Метою  даного   дослідження  є  розгляд  особливостей  аудиту  кредиторської  заборгованості  та  

розробка пропозицій щодо удосконалення аудиту кредиторської заборгованості. Кредиторська  

заборгованість  є  одним  із  джерел  формування  засобів  для  підприємств  і  тому  виступає складовою 

частиною господарських операцій економічних суб‘єктів з точки зору їх фінансової стабільності. Через 

це стають актуальними питання методики проведення аудиту кредиторської заборгованості з метою 

надання повної і правдивої  інформації  для  прийняття  управлінських  рішень  щодо  визначення  

фінансового  стану  підприємств, результатів його діяльності та перспективного розвитку. 

Кредиторська заборгованість хоча і є тимчасовим залученням позикових засобів, але в результаті 

негативно впливає  на  стан  підприємств,  оскільки  наявність  кредиторської  заборгованості  говорить  

про  неплатоспроможність підприємства і підриває авторитет підприємства у покупців та замовників. 

Кредиторська заборгованість з терміном позовної  давності,  що  проходив,  підлягає  віднесенню  до  

бюджету,  тобто  остаточно  вилучається  з  господарської діяльності підприємств-виробників. 

Більшість  авторів  не  виділяють  розробку  робочих  програм  аудиторської  діяльності,  а  

виділяють  завдання аудиту, що повинні бути перевірені при аудиті кредиторської заборгованості. 

Усач  Б.  Ф.  [1, с. 125]  не  виділяє  аудиту  кредиторської  заборгованості,  а  пропонує  аудит:  

довгострокових  позик  і векселів;  короткострокових  кредитів  та  прострочених  позик,  розрахунків  з  

постачальниками  і  підрядниками, розрахунків за податками й платежами. 
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Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. [3, с. 75] розглядають питання аудиту розрахунків із бюджетом, де 

метою аудиту, на їх погляд, є  висловлення аудитором думки про те, чи відповідають ці розрахунки за 

всіма податками і зборами в усіх суттєвих  аспектах  нормативним  документам,  які  регламентують  

порядок  їх  нарахування  та  сплати  до  відповідних рівнів бюджету. 

Бутинець Ф. Ф. [2, с. 43] метою аудиту операцій із зобов‘язаннями визначає встановлення 

достовірності первинних даних  щодо  наявності  зобов‘язань  перед  кредиторами,  повноти  і  

своєчасності  відображення  первинних  даних  у зведених документах та облікових регістрах, 

правильності ведення обліку зобов‘язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, реальності 

наявних зобов‘язань, законності  й  доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення 

стану зобов‘язань у звітності господарюючого суб‘єкта 

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", аудит — це перевірка публічної 

бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо кредиторської 

заборгованості суб'єкту господарювання з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його 

повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам . Відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту, метою аудиту кредиторської заборгованості є надання аудитору 

можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти відповідно до застосованої 

концептуальної основи фінансової звітності [4, с. 231]. 

Підприємства всіх форм власності повинні серйозно відноситися до організації обліку 

кредиторської заборгованості, тому що це допомагає отримувати та аналізувати інформацію щодо 

розрахунків з кредиторами за довгостроковими та поточними зобов'язаннями. Задля повного та 

достовірного отримання інформації підприємства повинні регулярно проводити аудит всі господарської 

діяльності, приділяючи головну увагу розрахунків з кредиторами. 

 Головними організаційними аспектами аудиту кредиторської заборгованості вважають 

визначення мети, завдань та етапів його проведення.  

М.Ф. Огійчук, І.Т. Новиков та І.І. Рагуліна завданнями аудиторської перевірки кредиторської 

заборгованості вважають: правильності складання первинної документації з формування зобов'язань, 

правильності визначення зобов'язань, правильності оцінки і класифікації зобов'язань, реальності 

утворення зобов'язань, своєчасності погашення зобов'язань, правильності бухгалтерського обліку 

зобов'язань, правильності вирахування належних податків й платежів та своєчасності їх платежу [5, с. 

472]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Здійснення зовнішньоекономічних операцій вітчизняними підприємствами є однією з умов 

підвищення їх ефективного функціонування,  зростання прибутковості та конкурентоспроможності не 

лише на  міжнародному рівні, а й на національному. Зовнішньоекономічна діяльність  підприємств в 

умовах європейської інтеграції відіграє значну роль у розвитку економіки України, насиченні 

споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні 

ринки. 

Експортно-імпортні операції є однією з найбільших категорій у системі ЗЕД. Досить часто в 

процесі ведення підприємством господарської діяльності виникає проблема в товарах імпортного 

виробництва або, навпаки, експорту власної продукції. В сучасних умовах господарювання питання 

методики та організації  обліку і аналізу експортно-імпортних операцій в системі управління 
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зовнішньоторговельною діяльністю характеризуються недостатнім рівнем теоретичної розробки і 

обґрунтування, а тому дані питання є особливо актуальними в наш час. 

Експортно-імпортні операції залишаються основним джерелом валютних надходжень 

підприємств-резидентів. В умовах інтеграції України до Європейського Союзу, формування і здійснення 

комерційних зв'язків з іноземними партнерами, ефективне управління експортно-імпортними 

операціями неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв'язання комплексу завдань їх 

інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку й аналізу.   

Актуальними аспектами обліку експортно-імпортних операцій підприємств є облік валютних 

курсових різниць, узгодження податкового законодавства зі стандартами фінансового обліку, а саме 

визнання доходів і витрат від експортно-імпортних операцій, реальність відображення експортно-

імпортних операцій в обліку.  

Існуюча система бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій не у повній мірі 

задовольняє інформаційні потреби управління підприємством. Вона не надає вичерпної інформації про 

хід виконання конкретної угоди, експортної чи імпортної, через що стає неможливим виконання усіх 

домовленостей та досягнення позитивних та максимально ефективних фінансових та інших результатів 

при одночасній мінімізації підприємницьких ризиків [3]. 

При здійсненні таких операцій виникають наступні актуальні проблеми, які потребують 

вирішення: вибір надійного партнера; витрати, пов‘язані з митним оформленням; проблема повернення 

неякісної (бракованої) продукції; транспортні витрати, що перевищують вартість товару; складність 

експедиторського супроводу; правові проблеми; система здійснення платежів; повільні темпи 

запровадження ринкових методів регулювання економіки; порушення принципу самостійності й 

рівності учасників при здійсненні експортно-імпортних операцій; відсутність навиків митного 

оформлення; відсутність оборотних валютних коштів; ціна, політичні проблеми [2]. 

В умовах європейської інтеграції вихід на міжнародний рівень суб‘єктів зовнішньоекономічної 

діяльності повинен забезпечити зміцнення їх фінансово-економічного становища та становища держави 

в цілому. Сприяти цьому повинні сучасні підходи до управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства, які базуються на економічному обґрунтуванні кожної операції, оцінки ефекту і 

ефективності від її здійснення. При цьому повинні бути враховані як інтереси учасника, так і держави, 

які часто потребують прийняття компромісних рішень. 

Досвід діяльності підприємств України на зовнішньому ринку підтверджує необхідність 

врахування його особливостей при оцінці вигідності зовнішньоекономічних операцій та проектів. Слід 

враховувати перспективну зміну попиту на продукцію та можливість зміни обсягу виробництва, 

коливання світових цін на ресурси та готову продукцію, зміну витрат на виробництво зі зміною обсягу 

випуску продукції [1]. 

Отже, поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах 

супроводжується збільшенням кількості підприємств,  що здійснюють свою діяльність в 

зовнішньоекономічній сфері. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність, має свої особливості. Тому треба чітко і грамотно визначати положення та умови експорту чи 

імпорту товарів або надання послуг в угоді з партнером, щоб не виникало питань з правильності 

розрахунків, обліку чи аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємства. Таким чином, 

актуальними залишаються питання щодо методики та організації обліку експортно-імпортних операцій 

підприємств в умовах реформування облікової системи та розвитку міжнародних торговельних зв‘язків, 

що забезпечить більш ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) характеризуються як стандарти, що 

ґрунтуються на принципах, на відміну від прийнятої у США системи GAAP, яка визначається як 

стандарти, що грунтуються на правилах. Це означає, що стандартизація МСФЗ не ставить на меті 

деталізувати всі процедури та механізми фінансового обліку, в багатьох випадках віддаючи перевагу 

довірі до професійної самостійності бухгалтерів, які при вирішенні багатьох питань мають покладатися 

на службове сумління та особисті професійні судження [1].              

В Україні також є законодавча база, що регламентує бухгалтерський облік, крім того 

використовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, хоча відбувається 

широке використання і МСФЗ. Необхідно зауважити, що на сьогодні Міжнародні стандарти фінансової 

звітності за своєю структурою і змістом схожі на П(С)БО та НП(С)БО, крім того впроваджуються все 

нові зміни і вносяться відповідні доповнення в законодавчу базу України для поступового переходу на 

міжнародний рівень. 

Концептуальна суперечність національних стандартів полягає у їхньому спрямуванні на 

регламентацію бухгалтерського обліку, а не щодо складання і подання фінансової звітності. МСФЗ 

виходять з того, що оскільки інтерпретація фінансової звітності має бути однаковою в різних країнах 

світу, то і самі МСФЗ мають охоплювати не лише стандарти, а й приклади практичного впровадження. 

Так, навіть щодо форм фінансової звітності, згідно національних стандартів, вони чітко регламентовані, 

в міжнародній практиці форми звітності відповідають певним принципам і вимогам, але бланк форми 

подається у довільній формі і відображаються зміни, виходячи з поняття суттєвості. [4] 

Такі відмінності пов‘язані з тим – що міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від 

українського, протягом багатьох років обслуговував іншу господарську систему – ринкову. Відомо, що в 

ринковій економіці діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку та збагачення власників 

підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в інтересах власників 

підприємств.  

Існують вагомі причини, які поступово схиляють Україну до переходу на міжнародні стандарти 

обліку. Найсуттєвішою серед них є те, що такий перехід дозволить уникнути облікового хаосу, коли 

одне підприємство формує звітність одночасно згідно національним та міжнародним вимогам, що в 

свою чергу може ввести в оману чи ускладнити розуміння інформації інвесторами, кредиторами та 

іншими користувачами.  

Друга причина пов‘язана з тим, що одразу виникають переваги для ринків капіталу, що надає 

можливість швидше реагувати на коливання чи зміни в інформації. І, наостанок, це суттєва допомога 

бухгалтерам і підприємцям у формуванні швидкої, правдивої, достовірної інформації, веденні обліку та 

складання звітності [2]. 

 Таким чином, до основних переваг Міжнародного стандартів обліку можна віднести наступні: 

 - дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз підприємства щодо його ліквідності та 

платоспроможності; 

 - дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої діяльності підприємства; 

 - фінансова звітність, яка підготовлена за МСБО, є доступною не тільки для фахівців, а й для 

широкого кола користувачів; 

 - надає можливість порівнювати себе з конкурентами та компаніями, які випускають подібну 

продукцію, що буде вагомою допомогою при прийнятті управлінських рішень. 

  Виходячи з вищенаведеного, можна виділити найвагомішу рису - облік здійснюється не тільки 

заради забезпечення фіксації господарських операцій, майна підприємства, він дозволяє контролювати 

виконання підприємством зобов‘язань, наявність і рух майна, ефективного використання матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

 Однак перехід на МСФЗ вимагає вирішення ряду проблем, серед яких є наступні: необхідність 

формування інституційних механізмів, що забезпечують розроблення, впровадження МСФЗ і нагляд за 

їх дотриманням на міжнародному, національному і регіональних рівнях, а також забезпечення 

скоординованої роботи цих механізмів; потреба у вирішенні питань правового впровадження МСФО в 

національну практику, розробка нових нормативів і внесення змін до діючої законодавчо–нормативної 

бази; необхідність чіткого розуміння сфери застосування МСФЗ на національному рівні та вирішення 

технічних питань, пов'язаних як зі специфікою МСФЗ, так і з національними особливостями [3]. 
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)  

 

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ЗАПАСИ», ЯК ОДНІЄЇ ІЗ НАЙВАГОМІШИХ 

СКЛАДОВИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Функціонування підприємства незалежно від форм власності та видів діяльності сформована 

таким чином, що базується на використанні певних ресурсів. Як правило, в їх перелік входять фінансові, 

матеріальні, сировинні, технологічні, трудові та інші види ресурсів. Для того, щоб не було простоїв у 

виробничому процесі – їх наявність є обов‗язковою. Проте забезпечення деякими ресурсами, які не є 

власністю підприємства, вимагає формувати їх накопичення для уникнення ризиків та простоїв. 

Накопичення ресурсів на підприємстві для подальшого використання у майбутньому та для 

забезпечення безперервності виробничого процесу, розуміємо як запаси.  

Вагомим внеском у дослідження питання дефініції та класифікації цієї складової оборотних 

активів характеризуються роботи: Василенко В. О., Ткаченко Т. І., Живко З. Б., Живко М. О., Зінь Е. А., 

Козловської Е. А. Кулаковської Л. П., Пічи Ю. В., Нашкерської Г. В.  

Таблиця 1 Підходи до формування дефініції поняття «запаси» 

Большой 

экономический 

словарь  

Запаси – матеріали та продукція, складова частина оборотних фондів 

підприємства, що відображаються в активі балансу (включає сировину, 

допоміжні матеріали, напівфабрикати, готову продукцію і т.п.), які не 

використовуються в даний момент у виробництві зберігаються на складах 

або в інших місцях і призначені для подальшого використання.  

Савкович В. А.  

Запаси – це все те, на що є попит, але що в даний момент виключено з 

виробничого або особистого споживання, це всі матеріальні, фінансові, 

трудові та інші ресурси, які в даний момент не використовуються.  

Василенко В. О. 

Ткаченко Т. І. 

Трактують запаси як ―резерви матеріальних ресурсів підприємства‖.  

Райзберг Б. А. 

Лозовский Л. Ш. 

Стародубцева Е. Б.   

Запаси – матеріальні цінності, оборотні кошти у вигляді сировини, 

матеріалів, палива, напівфабрикатів, готової продукції, які не 

використовуються в даний момент у виробництві, що зберігаються на 

складах або в інших місцях і призначені для наступного використання. 

Давидов Г.М.  

Запаси – це активи, які:   

1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності;  

2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва;  

3) утримуються для споживання під час виробничого процесу.  

Посилкіна О. В. 

Сагайдак-Нікітюк Р. 

В.  

Доровський О. В. 

Кубасова Г. В.  

Запаси – це матеріальні ресурси, які знаходяться на різних стадіях 

виробництва і збуту, тобто це сукупність сировини, основних і 

допоміжних матеріалів та інших товарів, які очікують входження у 

процес виробничого споживання, або готової продукції, яка очікує 

відвантаження споживачу.  

Економічна 

енциклопедія  

Запаси – наявність відповідних матеріальних ресурсів, до яких належать 

засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності, необхідні для 

забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери 

матеріального виробництва та задоволення потреб населення і ще не 

використовуються.  
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Нашкерська Г.В.  

Запаси – це оборотні активи підприємства, які використовуються 

переважно в одному операційному циклі діяльності підприємств або в 

період до одного року.  

Живко З. Б.  

Живко М.О.  

Живко І. Ю.  

Запаси – це ресурси (активи) підприємства, які зберігаються для продажу 

за умов звичайної господарської діяльності або перебувають у процесі 

виробництва для такого продажу, або утримуються для споживання у 

виробничому процесі чи при наданні послуг, а також для управління 

підприємством (сировина і матеріали,комплектуючі вироби, готова 

продукція, паливо, будівельні матеріали, товари, малоцінні та 

швидкозношувані предмети тощо).  

Маркс К.  

Під запасами трактує матеріальні цінності, які знаходяться на складах 

постачальників у вигляді готової продукції, на проміжних складах та на 

складах споживачів.  

Зінь Е.А. 

Запаси – це будь-які ресурси підприємства, що призначені для 

використання, але тимчасово не використовуються (сировина, матеріали, 

паливо, обладнання, машини, товари, електроенергія тощо).  

Кулаковська Л.П. 

Піча Ю.В.  

Запаси – це предмети праці, які:  

1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; 2) перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукту виробництва;  

3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.  

Козловський В.А. 

Козловська Е.А. 

Савруков Н.Т.  

Запасом є будь-який ресурс, який використовується для того, щоб 

задовольнити поточну або майбутню потребу (заготовки та вихідні 

матеріали, напівфабрикати, що перебувають у виробничому процесі і 

готові вироби).  

Узагальнено автором на основі джерел: [1, с. 314; 2, с. 8; 3, с. 47; 4, с. 113; 5, с. 186; 6, с. 254; 7, с. 

583; 8, с. 208; 9, с. 121; 10, с. 156; 11, с. 368; 12, с. 95].  

 

Зокрема такі науковці, як: Ларіна Р. Р., Пілюшенко В. Л., Анікіна Б. А., Біловодська О. А., 

Олефіренко О. М., Соляник О. М., Колодізєва Т. О. вважають, що усі запаси поділяються на виробничі 

та товарні, які, у свою чергу, поділяються на поточні, підготовчі (буферні) та гарантійні (страхові). 

Також деякі автори, виділяють сезонні запаси та перехідні.  

Необхідно зазначити, що в літературних джерелах відсутня чітка єдність у виділенні відповідних 

видів або класифікаційних груп запасів. Окрім того, не прослідковується достатня системність у 

розкритті економічної сутності поняття запаси та проведення їх класифікації. Оскільки в окремих 

випадках відбувається перетинання (змішування) деяких класифікаційних ознак та видів цієї складової 

активів підприємства з різних класифікаційних груп, то вважаємо за доцільне в подальших дослідження 

забезпечити комплексну систематизацію означених класифікаційних ознак відповідно до розроблених 

науковцями та застосовуваних у практиці господарювання підходів.  
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УДК 657.6 

Шпирко  О.М., к.е.н., доц.  кафедри обліку і аудиту  

Київська державна академія водного транспорту 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТІСНОЇ МЕЖІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 

Сучасний етап розвитку України характеризується реформуванням всієї системи бухгалтерського 

обліку, зокрема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає 

вдосконалення обліку в державному секторі. Саме тому одним із найбільш важливих аспектів даної 

проблеми є облік основних засобів бюджетних установ як найбільш важливої складової активів. 

Діяльність бюджетних установ та організацій відбувається у сфері надання послуг соціально-

культурного, наукового та іншого характеру. Однією з важливих передумов надання цих послуг є 

забезпеченість бюджетних установ основними засобами та іншими необоротними активами. 

Особливістю основних засобів як складової необоротних активів є багаторазове їх використання в 

повсякденній діяльності, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого 

періоду, який перевищує один рік. Під впливом зовнішніх умов основні засоби зношуються і протягом 

нормативного терміну переносять свою первісну вартість на кінцевий результат діяльності установи, а з 

цього випливає, що  від правильності формування їх первісної вартості, залежить кінцевий результат 

діяльності установи. 

Загальні вимоги щодо ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку визначено 

Бюджетним кодексом [1]. Як передбачено ч. 2 ст. 56 Бюджетного кодексу [1] бюджетні установи ведуть 

бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 

інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, установленому 

Мінфіном.  

В Україні існує вартісна межа визнання основних засобів, яка відповідно до змін Податкового 

кодексу України від 17.07.2015 року була підвищена із 2500 грн до 6000 грн [2]. 

З 1 січня поточного року запроваджено НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затверджене наказом 

Мінфіну від 12.10.10 р. № 1202 [3], яким визначено порядок формування в бухгалтерському обліку 

інформації про основні засоби. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються 

суб‘єктами державного сектору. НП(С)БОДС 121 не поширюється на основні засоби, що утримуються з 

метою продажу, інвестиційну нерухомість, довгострокові біологічні активи, невідтворювані природні 

ресурси та корисні копалини, особливості обліку яких визначаються іншими національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Згідно з НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» [3] основні засоби — матеріальні активи, які 

утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт 

і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб‘єкта державного 

сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.  

Відповідно до  НП(С)БОДС 121 [3] до основних засобів бюджетних установ належать:  

1. земельні ділянки;  

2. капітальні витрати на поліпшення земель; 

3. будинки, споруди та передавальні пристрої; 

4. машини та обладнання; 

5. транспортні засоби; 

6. інструменти, прилади, інвентар; 

7. тварини та багаторічні насадження. 

Так, за нормами НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» [3]  основними засобами в бухгалтерському 

обліку визнаються предмети вартістю понад 2 500 грн. (без ПДВ), оскільки відповідно до абзацу другого 

пп. 3.2.3 розд. II НП(С)БОДС 121 до малоцінних необоротних матеріальних активів суб‘єкти державного 

сектора зараховують предмети вартістю (без ПДВ) не більше 2 500 грн., строк використання яких 

перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5 000 грн. за одиницю.  
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Зазначена вартісна межа в НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» залишилася без змін. Слід нагадати, 

що в ч. 1 ст. 4 Бюджетного кодексу [1] визначено склад бюджетного законодавства, до якого наступним 

після Конституції України віднесено Бюджетний кодекс. Відповідно до ч. 2 ст. 4 Бюджетного кодексу 

норми Бюджетного кодексу визначено пріоритетними в застосуванні, якщо іншим нормативно-правовим 

актом бюджетні відносини визначаються інакше. 

Ураховуючи зазначене, бюджетні установи при визнанні в бухгалтерському обліку основних 

засобів керуються вартісною межею, визначеною НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» [3]. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства 

матеріальними ресурсами та їх ефективне використання. Враховуючи те, що витрати сировини, 

матеріалів, палива, напівфабрикатів займають 80 – 90% серед всіх витрат на виробництво нової 

продукції, то головною метою аналізу є визначення забезпеченості підприємства різними видами 

матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх використання. Методологічні засади 

формування інформації про визнання, оцінку запасів та їх розкриття у фінансовій звітності визначено у 

П(С)БО 9 «Запаси».[3] 

Недоліки в постачанні, зменшення обсягів матеріалів у поточних запасах та перевитрати 

матеріалів при їх використанні можуть певною мірою компенсуватися економією їх у виробничому 

процесі, але для цього треба провести оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів за 

допомогою системи різноманітних показників, зокрема таких, як: матеріаломісткість продукції, 

матеріаловіддача, коефіцієнт використання матеріалів; швидкість оборотності, коефіцієнт 

оборотності.[1, c.165] 

Основою напряму удосконалення організації обліку виробничими запасами є: 

- узагальнення теоретико-методичних основ обліку, аналізу і контролю виробничих запасів, 

визначення їх суті та класифікації; 

- удосконалення методико-організаційних основ фінансового та управлінського обліку 

виробничих запасів, а також їх контролю; 

- проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності використання 

виробничих запасів; 

- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими 

запасами. 

 Одним із напрямів удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів на 

підприємстві є спрощення оформлення операцій, які пов‘язані з оприбуткуванням та витратами 

матеріальних цінностей. Відпуск матеріалів у виробництво, де це доцільно, можна оформляти на 

підставі встановленого ліміту безпосередньо в картках складського обліку матеріалів, передбачивши в 

них підпис особи, яка отримує цінності. Також можна на картках складського обліку відображати і 

внутрішнє переміщення цінностей. Зважаючи на вимоги ринкової економіки, слід удосконалювати 

методологію бух галтерського обліку матеріальних ресурсів. Потрібно стежити за ретельним і 

своєчасним проведенням інвентаризацій, контрольних та вибіркових перевірок, які мають велике 

значення у збереженні матеріалів. Для забезпечення збереження виробничих запасів, правильного 

приймання, зберігання та відпуску велике значення має наявність на підприємстві в достатній кількості 

складських приміщень, оснащених ваговими та вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими 

пристосуваннями. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws%20/show/2755-vi
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Значно поліпшити організацію обліку виробничих запасів можна, удосконалюючи процес 

документування, тобто ширше використовуючи накопичувальні документи, картки складського обліку 

як витратний документ по відпущених матеріалах .Доцільною також є розробка єдиної форми 

документа, призначеної для машинної обробки. Щоб уникнути помилок і порушень при збору та 

реєстрації оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають обліку, доцільно розробити детальні 

інструкції конкретним виконавцям  про порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати 

систему заохочень і покарань за виконання своїх обов‘язків виконавцями. Проведення контрольних 

заходів знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації оперативного факту.[2, c.102] 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення 

обліку запасів підприємством призведе до значного підвищення результативності його фінансово–

економічної діяльності. Вирішення комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково– 

аналітичного управління виробничими запасами є актуальним для більшості підприємств і потребує 

подальших досліджень.  

Аналіз практики впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

виявила проблемні питання методичного характеру, наявність яких пов'язана з недостатнім рівнем 

наукового обґрунтування, що зокрема, стосується і обліку запасів. Провівши критичну оцінку 

нормативно- правових актів, варто зазначити, що приведення української законодавчо- нормативної бази 

у відповідність із міжнародною – процес необхідний, складний, довготривалий та заплутаний. Проте, він 

однозначно потрібен, оскільки це шлях до прозорості українського обліку, його зрозумілості та 

відповідності загальноприйнятим світовим принципам. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ 

БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ 

 

Значна частина управлінського персоналу підприємства зайнята бухгалтерським обліком. На 

підприємстві в основному відділ бухгалтерії займається бухгалтерським обліком, виконує одночасно 

контрольну та аналітичну роботу. Задля того, аби забезпечити ефективну роботу підприємства, 

необхідно правильно організувати та забезпечити працівників бухгалтерії відповідним оснащенням, 

нормативно-правовою базою тощо. Тому, дана тема є актуальною на всіх підприємствах, де введено 

посади бухгалтера та існують відділи бухгалтерської служби. 

Метою дослідження є визначення основних напрямки розвитку та удосконалення питань 

організації роботи працівників бухгалтерського обліку з урахуванням вимог та потреб сучасного 

розвитку підприємницької діяльності в Україні.  

Дослідженням перспектив розвитку бухгалтерського обліку в Україні, в тому числі і організації 

праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, займаються такі вітчизняні науковці, як: М.В. 

Кужельний, В.І. Єфименко, Є.В. Мних, В.С. Рудницький, Л.В. Нападовська, М. М.Пушкар, Я.Д. Крупка, 

С.Ф. Голов, Л.М. Кіндрацька та80 багато інших.  

До організації роботи працівників бухгалтерії існують певні вимоги: впровадження на практиці 

знань з бухгалтерського обліку, чітке обслуговування персоналу та підготовка робіт, кооперація праці, 

створення сприятливих умов, які б забезпечили функціонування бухгалтерської служби  та надавали 

змогу підвищити кваліфікацію персоналу, який зайнятий обліком та ін.[1] 

Перш за все, організація роботи бухгалтерської служби залежить від професійних знань та 

навичок працівників бухгалтерії. 

Працівники бухгалтерії повинні виконувати такі завдання: вести бухгалтерський облік у 

відповідності з вимогами чинного законодавства України і нормативних правових актів; організувати 

документообіг та обмін даними бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності, в тому числі між 
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підрозділами організації; оперативно та систематично аналізувати дані бухгалтерського обліку та 

бухгалтерської звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення фінансової 

стійкості організації, вчасно і правильно розраховувати та виплачувати заробітну плату та ін. [2] 

Задля того, аби виконувати ці завдання  і ефективно виконувати облікову роботу, необхідно 

розподілити працівників бухгалтерії відповідно до їх функціональних обов‘язків, щоб кожен бухгалтер 

виконував свою функцію на підприємстві та займався відповідною роботою, яка регламентована його 

посадовими завданнями та обов‘язками, що полегшує систему ведення бухгалтерського обліку. 

Цей розподіл надає змогу виокремити завдання, обов‘язки та відповідальність бухгалтера за 

виконану ним роботу. Такий підхід є актуальним на великих підприємствах, в яких великий обсяг 

діяльності та документації, де необхідна система відділів бухгалтерського обліку, які в цілому 

забезпечують ефективність діяльності підприємства. 

Посада головного бухгалтера на підприємстві є більш важливою, адже він керує бухгалтерською 

службою, надає розпорядження, сповіщає працівників бухгалтерії про зміни в законодавстві, розподіляє 

та встановлює обов‘язки кожного бухгалтера, консультує з різних питань, а також допомагає прийняти 

правильне рішення.  

Слід зазначити, що для підвищення професійного рівня працівників бухгалтерії ке 

З метою підвищення професіоналізму і компетентності працівників бухгалтерії керівник та 

головний бухгалтер повинен піклуватися за своїх підлеглих, пропонувати їм брати участь в семінарах, 

конференціях курсах підвищення кваліфікації, забезпечити працівників бухгалтерії спеціалізованою 

літературою з обліку, проводити оновлення програмного забезпечення. 

Важливим аспектом оптимізації роботи  відділу бухгалтерії є використання і провадження 

автоматизованих інформаційних систем, за допомогою яких полегшується та прискорюється робота 

облікового персоналу. 

Отже, діяльність підприємства залежить від ефективно організованої роботи відділу бухгалтерії, 

адже він забезпечує правильність ведення обліку, розрахунків з постачальниками, податковою службою 

і т.д. Одним із важливих аспектів організації обліку є чітке розмежування прав, функцій та обов‘язків 

кожного працівника бух галії.  Для вдосконалення та оптимізації роботи бухгалтерської служби 

потрібно детальніше вивчити проблемні питання. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В умовах сучасного розвитку інформаційних технологій автоматизація обліку та аудиту набуває 

все більшого значення, адже це дозволяє  швидко та точно виявляти відхилення і диспропорції 

показників, більш ефективно планувати і проводити сам процес аудиторської перевірки. Це надає змогу 

розвиватися підприємству та  підвищувати ефективність управління, знижувати витрати робочого часу 

аудитора та ревізора. 

Проблеми застосування програмного забезпечення в аудиті висвітлюються у вітчизняній та 

зарубіжній науковій літературі, зокрема в роботах Івахненкова С., Завгороднього В., Білухи М., Редько 

О., Давидова Г., Рудницького В.С., Соколова Д., Романова А. та інших. Проте дослідження сучасного 

стану практики аудиторської діяльності дозволяє стверджувати, що недостатньо уваги приділяється 

проблемам використання комп‘ютерних інформаційних технологій, зокрема спеціалізованого 

програмного аудиторського забезпечення для вдосконалення аудиторського процесу зокрема, та 

аудиторської діяльності загалом. 

Аудит як вид діяльності зародився нещодавно, але набуває широкої популярності, адже 

відбувається розширення списку надаваних аудиторських та супутніх аудиту послуг, вдосконалення 

нормативного забезпечення аудиту та майже повна автоматизація податкового та бухгалтерського 

обліку несуть за собою питання  автоматизації аудиту. Проблемою є вибір оптимального програмного 

забезпечення для аудиту та його застосування в діяльність підприємства, адже існують різні програмні 

продукти автоматизації аудиту.    
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Метою дослідження є підвищення ефективності та якості надання аудиторських послуг на основі 

дослідження основних інформаційних систем. 

Задля автоматизації аудиту на сьогоднішній день існує ряд проблем на шляху впровадження і 

використання інформаційних систем в аудиті. До основних проблем впровадження аудиту можна 

віднести такі:  

Ринок аудиторських послуг знаходиться на низькому рівні, адже аудит не так давно виник. 

За міжнародними стандартами аудит фінансової звітності формується на судженні аудитора, яке 

ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Оскільки програма не надасть  змоги чітко формулювати думки 

аудитора, то це призведе до суттєвих помилок при проведенні аудиту. 

Різка зміна законодавства не дає змогу детально налагодити та пристосуватися до 

спеціалізованих систем до усіх можливих випадків. 

Методично не розроблено прийоми проведення аудиту з використанням інформаційних систем, 

задля того аби зберігати комерційну таємницю тих аудиторів, які вже виконують подібні замовлення і 

знають як працювати з такими  програмами. 

Низький рівень обізнаності і грамотності користувачів у комп‘ютерній сфері. 

Науково - обґрунтована автоматизація аудиту дозволить значно підвищити якість роботи 

аудитора. 

Розробка аудиторського програмного забезпечення є досить важким процесом, який потребує 

значних фінансових витрат. На даний момент спеціалізованих програм для проведення аудиту в Україні 

не багато, але все-ж-таки вони є і впроваджуються в діяльність аудиторських фірм. Серед них є 

програми: «Асистент», «Сервіс-аудит», програмний комплекс «ЭкспрессАудит».  

Що стосується спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для складання 

програми аудиту і формування експертних висновків, то  цим займаються розробники компаній 

«Майстер-Софт, Термика, Гольберг-Софт. 

Проаналізувавши стан проблем використання спеціалізованого програмного забезпечення в 

аудиторській діяльності пропонуємо такі шляхи вирішення цих проблем: 

 розроблення спеціалізованих автоматизованих систем аудиту; 

 використовувати шаблони робочих документів аудитора; 

 використовувати методи математичного моделювання для обробки первинної документації 

 забезпечувати можливість обробки бази клієнта аудиту методами і засобами, доступними 

користувачу;  

 використовувати базу нормативно-довідкових документів, яка постійно оновлюється; 

Використання сучасних інформаційних систем в процесі аудиторської діяльності дозволить 

якісно спланувати роботу, враховуючи специфіку діяльності підприємства, що перевіряється, дасть 

можливість підвищити оперативність контролю та якість проведення аудиторської перевірки загалом. 
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ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  

 

Найголовнішим трудовим стимулом праці є матеріальна винагорода.  

Заробітна плата є важливий показником економічної стабільності та зростання ефективності 

господарювання на макро- та макрорівнях.  

Заробітна плата – це обчислена у грошовому виразі оплата, здійснювана роботодавцем 

працівникові за роботу, яка відповідно до трудового договору виконується або має бути виконаною 

працівником. Необхідність вивчення існуючих проблем визначає актуальність обраної проблематики.  
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Теоретичним і практичним питанням розгляду проблематики обліку розрахунків з оплати праці 

присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, значний внесок зробили: Сопко В. 

В., Хомин П. Я., Гарасим П. М., Бутинець Т. А., Голов С. Ф., Білуха М. Т., Дорош Н. І., Усач Б. Ф., та ін.  

Робота бухгалтера, яка пов'язана з обліком розрахунків з оплати праці, найбільш складна та 

трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і 

порушень, які є найважчими за своїми наслідками.  

Важливе значення має чітка організація облікової роботи розрахунків з оплати праці на 

підприємстві, оскільки вона є найбільш відповідальною та трудомісткою. На деяких підприємствах 

наявні неофіційні позаоблікові нарахування й виплати заробітної плати працівникам без сплати 

встановлених законодавством податків і платежів, так звана заробітна плата "у конвертах", цей момент 

потребує вдосконалення існуючих підходів даної ділянки облікового процесу [1].  

Причинами відхилень між даними аналітичного й синтетичного обліку рахунка 66 «Розрахунки з 

оплати праці» можуть бути перекручення даних внаслідок зловживань (завуалювання видатку грошей 

шляхом вилучення з фонду споживання різних виплат і утримань); неповне утримання авансів; повторне 

списання грошових документів з віднесенням виплат за ними в дебет рахунка 66 «Розрахунки з оплати 

праці»; зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторської заборгованості під час 

перенесення сальдо з однієї розрахункової відомості до іншої [5, с. 24].  

Високий рівень податків на заробітну плату спричиняє до недобросовісності ведення обліку та 

виникнення шляхів уникнення від сплати податків, це негативно впливає на соціальну захищеність 

працівників та зменшення їх прав та свобод.  

До основних способів удосконалення обліку заробітної плати відносять:  

1) Удосконалення рахунків аналітичного обліку.  

З цією метою пропонується ввести відповідні аналітичні рахунки до субрахунку 661 "Розрахунки 

за заробітною платою":  

6611 "Поточні виплати працівникам";  

6612 "Виплати при звільненні";  

6613 "Виплати по закінченні трудової діяльності";  

6614 "Інші виплати працівникам".  

Вважаємо, що такі зміни дозволять підвищити інформативність системи обліку щодо 

розрахунків з оплати праці й узгодять чинні нормативні документи.  

2) Забезпечення та налагодження автоматизації системи обліку оплати праці, яка б надавала 

можливість покращення та зростання якості цієї ділянки облікового процесу.  

Автоматизована система значно полегшує роботу бухгалтера, виключає можливість помилок, які 

могли б виникнути при ручному розрахунку, цим самим забезпечуючи правильність нарахування 

заробітної плати, обов‘язкових платежів до фондів та бюджету. При цьому вдається уникнути потреби в 

здійсненні перевірок, ревізій, аудиту відповідної первинної документації.. 

3) Впровадження багатоденних і накопичувальних документів, пристосованих до 

використання прогресивної обчислювальної техніки, що надаватиме можливість зменшення кількості 

документації.  

Оскільки витрати на оплату парці є однією із основних статей витрат, тому особлива увага 

приділяється їх нарахуванню. Вважаємо, що облік праці та заробітної плати повинен бути організований 

таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці. Вирішення низки проблем в оплаті праці 

на підприємствах може стати стимулом економічного підйому в його подальшому функціонуванні.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ 

 

Аудит признан практически во всѐм мире в качестве элемента рыночных отношений. 

Аудиторские услуги используют физические и юридические лица, которые заинтересованы в проверке 

достоверности финансовой отчѐтности. За всю историю аудита была разработана система правил и 

требований, соблюдение которых является гарантом повышения качества и надѐжности аудита. Для 

осуществления данных требований мировое сообщество и разработало международные стандарты, 

которые дают возможность осуществлять аудит в различных странах и отраслях на единых основаниях. 

Международные стандарты аудита достаточно долгое время успешно используются во 

множестве государств. Применение данных стандартов стало необходимым и для России, поскольку еѐ 

интеграция в мировое экономическое сообщество определяет базу развития аудита как полноценного 

элемента инфраструктуры рынка. 

Международные стандарты аудита (МСА) представляют собой международные стандарты, 

которые используются для аудиторской проверки [1].Это единые основные принципы, следование 

которым обязательно для всех аудиторов в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности. Данные стандарты служат достижению целей развития аудита в государствах, где уровень 

профессионализма ниже общемирового и унификации подхода к аудиту в международном масштабе [3].  

В настоящее время в России действуют федеральные правила стандарты аудиторской 

деятельности (ФПСАД), а также стандарты саморегулируемых организаций. 

С 1996 по 2001 год Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте России подготовила 

и одобрила 39 аудиторских стандартов, в которых 31 документ разработан на базе аналогичных 

международных стандартов, а остальные – с учѐтом специфики аудиторской деятельности в России по 

вопросам, которые нуждаются в дополнительной регламентации либо отдельного рассмотрения[2].  

Стандарты позволяют осуществлять два основных вида регулирования: 

-государственное, поскольку стандарты содержат все законодательные требования государства к 

аудиту; 

-негосударственные –от общественных аудиторских объединений[4]. 

Если провести некую сравнительную характеристику международных и отечественных 

Стандартов, можно заметить, что международные стандарты содержат в себе единые требования, 

созданные для обеспечения качественного исполнения аудиторских и сопутствующих им услуг, 

российские же стандарты представляют из себя некие правила поведения, обязательные к исполнению 

аудиторскими организациями в целом и аудиторами в процессе осуществления своей деятельности в 

частности. 

Важно понимать, что отечественные стандарты представляют собой русифицированную версию 

МСА, а значительная часть отличий содержится как раз в трактовке основных элементов, которые 

характерны для российской практики[2]. 

Различия между российскими и международными стандартами, как правило, объясняются тремя 

причинами: 

- российские стандарты базируются на действующем законодательстве, которое соответствует 

особенностям функционирования экономики России; 

- некоторые положения МСА базируются на западной «общепринятой системе бухгалтерских 

принципов», что в ряде случаев противоречит правилам учѐта, которые действуют в России; 

- часть положений МСА базируется на малоизвестных в России понятиях и определениях[3]. 

Основными проблемами, которые связаны с внедрением международных стандартов аудита в 

России являются следующие: 

-непонимание клиентами аудиторских организаций важности проведения аудита; 

-рост конкуренции аудиторских услуг на российском рынке обусловил учащение случаев 

несоблюдения этических норм; 

- внедрение МСА ведѐт к удорожанию аудита; 
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- недостаточное понимание принципов МСА аудиторами, что создаѐт ошибочную уверенность 

соответствия деятельности всем международным стандартам [2].  

Согласно информационному сообщению Минфина России от 03. 12. 2014 «Об изменениях 

Федерального закона от 30. 12. 2008 № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» переход к применению 

МСА в России должен быть произведѐн в следующие сроки: 

1) не позднее 1 октября 2015 г. Правительство РФ должно установить порядок признания МСА; 

2) не позднее двух лет со дня вступления в силу этого порядка МСА должны быть признаны в 

России; 

3) признанные МСА должны применяться при оказании аудиторских услуг, начиная с года, 

следующего за годом их признания. 

По мнению некоторых авторов, двух лет, отведѐнных на такую важную процедуру как внедрение 

МСА, может быть недостаточно. К примеру, Касьянова С. А. в своей работе, посвящѐнной переходу 

России на МСА говорит о четырѐх годах: 

1) в первые два года осуществлять повышение квалификации и обучение аудиторов в 

соответствии с МСА; 

2) последующие два года вести аудиторские проверки в соответствии с МСА, но в пробном 

режиме, по желанию предприятий с возможностью применения национальных стандартов аудита; 

3) проведение анализа эффективности применения МСА в России по сравнению с российскими 

стандартами по истечению четырѐх лет; 

4) в случае выявления эффективности применения МСА в России признать МСА для 

официального обязательного применения [5]. 

А для того, чтобы применение МСА было эффективным в России, по мнению отечественных 

авторов Министерство финансов РФ и саморегулируемые организации должны будут обеспечить 

решение следующих задач: 

1) унификацию терминологии, то есть точный и корректный перевод МСА, подготовить 

глоссарий главных дефиниций; 

2) актуализацию МСА, которая предполагает проведение мониторинга изменения оригинальных 

МСА и внесение соответствующих корректировок; 

3) контроль применения МСА, предоставление разъяснений по спорным вопросам[4]. 

Совместная работа всех элементов по реализации данных задач обеспечит плавный переход на 

МСА без каких-либо потрясений для аудиторов и их клиентов.  
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ КАТЕГОРІЇ «ЗАПАСИ» 

 

В статті розглянуто економічний зміст та основні складові запасів, а також трактування даної 

економічно-облікової категорії у нормативних документах і різними науковцями. Подано власне 

бачення щодо визначення економічного змісту категорії „запаси‖. 

 Ключові слова: запаси, матеріальні запаси, матеріальні ресурси, активи, матеріальні цінності. 

Необхідною умовою функціонування підприємств є наявність оборотних активів, а саме запасів, 

які є їх складовою частиною, оскільки без належного забезпечення підприємства матеріальними 
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цінностями неможливе досягнення ефективних результатів від господарської діяльності. Запаси – це 

важлива обліково-економічна категорія, яка являє собою частину виробничо-торгівельної діяльності 

підприємства і, за її відсутності очікувані результати від здійснення такого роду діяльності можуть 

суттєво знизитися. Тому забезпеченість підприємства запасами є важливим фактором розвитку 

підприємств та економіки в цілому. 

Ефективність господарювання підприємства залежить від наявності та правильного 

використання матеріальних ресурсів. Теоретично запаси можна вважати предметами праці, оскільки 

вони беруть участь у виробничому процесі, повністю споживаються під час виробничого циклу та 

переносять свою вартість на вартість новоствореної продукції.  

Серед вітчизняних вчених зміст категорії „запаси‖ відображено в роботах таких вчених як: Ф.Ф. 

Бутинця [1], М.С. Пушкаря [14], В.В. Сопка [3], В.С. Лень, В.В. Гливенко [6], Н.В. Чебанової, Ю.А. 

Василенко [17] та ін.  

У вітчизняну літературу термін «запаси» увійшов із затвердженням та введенням в дію 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [12], за основу створення якого взято 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» [7]. 

Метою статті є дослідження основних теоретичних аспектів визначення запасів як важливої 

економічної категорії у виробничо-торговельній діяльності підприємств та в процесі прийняття 

управлінських рішень з метою надання більш точного визначення їх суті. 

Усім відомо, що запаси – це частка в оборотних активах підприємства, оскільки вони можуть 

бути перетворені на грошові кошти протягом операційного циклу. Оборотні засоби є фінансово-

економічною категорією, яка випливає з існування товарно-грошових відносин, дії закону вартості та 

організації діяльності підприємства [1, с. 178]. Відповідно до визначення запасів у нормативних 

документах, то основним є положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [12], згідно з яким 

запаси являють собою активи, які утримуються для подальшого продажу, перебувають у процесі 

виробництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання 

послуг, а також для управління підприємством. Майже ідентичне визначення запасів подано у МСБО 2 

«Запаси» [7], тому визначення запасів, які подані у даних стандартах, на нашу думку, слід доповнити 

тим, що використання такого роду активів підприємства зможе забезпечити збільшення вартості 

організації. Дані визначення запасів доповнює трактування активів у законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» [13], згідно з яким активи – це ресурси, контрольовані 

підприємством у результаті минулих подій та використання яких, як очікується, приведе до отримання 

економічних вигод у майбутньому. Щодо розкриття інформації про запаси у звітності підприємства, то 

нам відомо, що до затвердження нової форми балансу та прийняття НП(С)БО 1 „Загальні вимоги до 

фінансової звітності‖ [9] всі види запасів відображалися за окремими рядками (статтями), такими як 

«Виробничі запаси», «Готова продукція», «Товари», а згідно з новою формою запаси пропонують 

відображати узагальненою статтею «Запаси», в якій згруповується інформація про всі запаси, якими 

володіє підприємство. Досліджуючи питання економічної сутності запасів слід розглянути різні 

тлумачення даної категорії в економічній літературі, оскільки єдиного підходу щодо інтерпретації 

поняття «Запаси» немає.  

Отже, дослідивши категорію „запаси‖ можна зробити висновок, що запаси є широким поняттям, 

до складу яких входять виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, напівфабрикати, 

товари, готова продукція тощо. Тому для забезпечення ефективного розвитку підприємства виникає 

потреба у створенні якісної системи управління запасами та у забезпеченні необхідного обсягу 

матеріальних цінностей. Розглянувши та проаналізувавши економічний зміст категорії „запаси‖, ми 

дійшли до висновку, що в економічній літературі існує «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – 

Випуск 11 (41). Ч. 2. – 2014. 33 багато дефініцій щодо даного поняття та немає єдиного підходу щодо 

визначення його суті. На нашу думку негативним фактором у визначенні терміну „запаси‖ є те, що 

більшість дослідників при визначенні даного терміну використовують визначення, яке наведено у 

П(С)БО 9 „Запаси‖, а також ототожнюють „запаси‖ в основному із виробничими запасами, 

матеріальними ресурсами тощо. Адже, запаси – це ознака, за якою групуються всі матеріальні оборотні 

активи, тому такі складові слід розглядати окремо. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Будь-який суб‘єкт господарювання, незалежно від його розмірів, галузі діяльності, успішності 

та фінансової стійкості, стикається з таким поняттям, як зобов‘язання. Кожне підприємство 

обов‘язково має  зобов‘язання перед постачальниками та підрядниками за надані товари, роботи, 

послуги, перед працівниками за оплату праці, перед бюджетом, страховими й пенсійними фондами та 

ін. Це зобов‘язання, що виникають внаслідок звичайної діяльності підприємства, яка свідчить про 

його нормальне функціонування. 

Нині в умовах фінансової кризи, яка охопила Україну, необхідність аудиту поточних 

зобов'язань набуває актуальності, тому що суб‘єкти господарювання охоплює зростаюча хвиля 

банкрутств, а як похідна з неї, - проблема неплатежів по зобов‘язанням. Саме тому на сьогодні є 

необхідним вивчення світового досвіду щодо встановлення зон ризику та вдосконалення аудиту 

зобов‘язань. 

За останні роки значно зросла кількість публікацій, що присвячені обліку та аудиту 

заборгованості. Вагомий внесок у дослідження аудиту зобов'язань зробили такі вчені як: М. О. 

Виноградова, Л.І. Жидєєва, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.В. Немченко, О.Ю. Редько, А. Ж. Пшенична, 

Б. Ф. Усач та ін. Однак у працях цих науковців розглядаються лише загальні положення і недостатньо 

розкриті питання проблематики аудиту кредиторської заборгованості, шляхів покращення її обліку і 

перевірки. 

Метою даної роботи є дослідження організації і методики перевірки кредиторської 

заборгованості з точки зору розробки шляхів і заходів вдосконалення її обліку та аудиту. 

На сьогоднішній день в кризовій економіці країни аудит кредиторської заборгованості є одним з 

найбільш складних і суперечливих питань вітчизняного аудиту, що пов'язано з існуванням проблеми 

неплатежів кредиторам, приховуванням всієї суми доходу, що належить оподаткуванню, та тіньового 

бізнесу. Звісно, вивести бізнес із тіні під силу лише державі, застосовуючи, наприклад, пільги для 

суб‘єктів господарювання, що полегшать податковий тягар і зменшить ймовірність приховування 

доходу та інших фальсифікацій даних фінансового і податкового обліку. Але аудитор здатен надати 

посильну допомогу підприємству щодо вирішення загальних проблем оптимізації обліку кредиторської 

заборгованості. 

Наразі кожному сучасному підприємству можливо існувати «в кредит», коли зобов'язання є 

основним джерелом формування оборотних активів. Але у такому становищі є дуже серйозні ризики, які 

можуть пояснюватися наступними факторами.  

По-перше, діяльність суб‘єкта господарювання «в кредит» обумовлюється низькою 

платоспроможністю та фінансовою стійкістю підприємства. По-друге, це пояснюється неналежною 

роботою управлінського персоналу - невмінням правильно організувати бізнес у кризових умовах. По-

третє, причиною може бути низька якість середовища внутрішнього контролю. 

За результатами проведеного дослідження один з шляхів вирішення ідентифікованої проблеми 

представляє собою запровадження служби внутрішнього аудиту підприємства як головного інструменту 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/npsbu1/
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підвищення ефективності компанії. Крім того, існування в Україні жорсткого державного нормативного 

регулювання фінансової звітності обумовлює необхідність організації такого ж жорсткого внутрішнього 

контролю. 

В процесі дослідження організації і методики внутрішнього аудиту доведено, що саме відділ 

внутрішнього аудиту суб‘єкта господарювання має розробляти заходи, внаслідок впровадження яких 

повинна сформуватися ефективна облікова політика, ретельно та ефективно розподілятися витрати, не 

виникати штрафні санкції зовнішніх контролюючих органів, посилитися контроль за використанням та 

зберіганням матеріальних активів, зрости трудова дисципліна на всьому підприємстві, складатися 

достовірна фінансова, податкова, статистична звітність. До того ж, запровадження на підприємстві 

внутрішнього аудиту підвищує вимоги до кваліфікації та професійних навичок не тільки працівників 

відділу внутрішнього контролю та бухгалтерії, а й до робітників інших структурних підрозділів, що 

також позитивно впливає на виробничий процес та бухгалтерський облік на підприємстві взагалі. 

Також така система внутрішнього контролю значно спрощує проведення зовнішнього аудиту 

зобов'язань, тому що зменшує ступінь ризиковості. Адже при задовільному внутрішньому контролі 

існує вірогідність того, що надана інформація буде більш правдивою і достовірною, а отже і висновок 

аудитора більш точним і корисним для зовнішніх користувачів.  

А отже, при підвищенні ефективності діяльності суб‘єкта господарювання шляхом 

впровадження внутрішнього аудиту зникають такі проблеми, як неплатоспроможність, нестійкість та 

існування «в кредит». 

Окремої уваги заслуговує перевірка в умовах комп'ютерної обробки даних. Наразі це питання є 

дуже актуальним, адже підприємств, які ведуть облік вручну, стає все менше. У випадках 

комп‘ютеризації обліку потрібно впроваджувати програмне забезпечення, у якого була б інтеграція з 

підсистемами, які пов'язані з найважливішими аспектами управління. Це дозволить скоординувати 

послідовність закупок за планом, надасть вільний вибір способів платежу, дозволить своєчасно виявляти 

безнадійну кредиторську заборгованість та правильно її списувати, що в результаті надасть змогу 

отримати більш достовірну та надійну інформацію, яка необхідна при формуванні фінансової звітності 

та ін. Отже, таке програмне забезпечення дасть змогу підвищити якість управління розрахунками 

підприємства. 

Таким чином, запропоновані методи удосконалення обліку і контролю шляхом впровадження 

внутрішнього аудиту, підвищення кваліфікації працівників, розробки програмного забезпечення 

дозволяють безперервно моніторити розрахунки за кредиторською заборгованістю, вчасно і ефективно 

приймати управлінські рішення, уникати небажаних конфліктів з кредиторами і бюджетом. До того ж, 

значно вдосконалюється проведення зовнішньої аудиторської перевірки, зростає її ефективність та 

достовірність отриманих результатів, зменшується аудиторський ризик та взагалі покращується 

атмосфера та відносини між працівниками і керівництвом з одного боку та зовнішнього аудитора з 

іншого. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В целях обеспечения комплексного анализа эффективности использования основных фондов 

широко используется факторная взаимосвязь показателей использования основных фондов, которая 

позволяет отобрать наиболее характерные свойства, структурные и функциональные зависимости 

эффективности использования основных фондов предприятия от отдельных факторов. 

В экономической литературе [1,2] при факторной взаимосвязи показателей использования 

основных фондов в качестве основного показателя, отражающего уровень их использования выделяют 

фондоотдачу. Вместе с тем, в условиях рыночной экономики такой подход к оценке эффективности 

использования основных фондов не совсем обоснован. Как ни высока выручка от реализации 

продукции, которая используется при расчете показателя фондоотдачи, если она не покрывает затрат на 

производство и реализацию продукции, нельзя говорить об эффективности функционирования любой 

системы, в том числе и основных фондов. Поэтому, на наш взгляд, наиболее полно эффективность 

использования основных фондов характеризует фондорентабельность. Это комплексный показатель, в 

динамике которого отражается влияние целого комплекса факторов. 

Существует большое разнообразие в методических подходах к выявлению факторов и методов 

оценки их влияния на изменение фондорентабельности. Отдельные исследователи предусматривают 

необходимость учета влияния на уровень данного показателя повышения технического уровня 

производства; улучшения организации производства и труда; повышения коэффициента сменности 

работы оборудования; сокращения сроков освоения производственных мощностей; изменения режима 

работы предприятий, повышения уровня специализации и кооперирования, структурных сдвигов в 

производстве; отраслевых и прочих факторов. Перечисленные факторы по содержанию неоднородны, 

одни из них носят обобщающий характер и не поддаются однозначной оценке, другие являются 

узкоконкретными.  

Для того чтобы проследить, за счет каких факторов происходит изменение показателя 

фондорентабельности, в формулу рентабельности активов предприятия (формулу Дюпона) вместо 

оборачиваемости активов введем один из основных показателей использования основных фондов – 

фондоотдачу.  

При расчете фондоотдачи традиционным способом в числителе учитывается выручка, 

полученная от реализации продукции предприятия за определенный период времени. Для химической и 

нефтехимической промышленности характерной особенностью является сложность технологических 

процессов, наличие переделов и развитие комбинирования производства. Чем выше уровень 

комбинирования производства и глубина переработки сырья, тем выше добавленная стоимость и 

уровень фондоотдачи. Для отражения данного обстоятельства представим формулу фондоотдачи в виде: 

 ,
ср

о
Ф

Q

Q

В
Ф                                          (1) 

где Q – объем продукции основного производства (передела), физ. ед. 

Тогда соотношение В/Q показывает размер выручки, получаемой на единицу продукции 

основного производства. Рост данного показателя при прочих равных условиях и сопоставимых ценах 

будет свидетельствовать о повышении комбинирования производства: 

 
Q

В
У к ,                                              (2) 

где Ук – уровень комбинирования производства, руб/физ.ед. 

Другой множитель Q/Фср характеризует выпуск продукции основного производства (передела) 

на 1 рубль среднегодовой стоимости основных фондов. Вместе с тем, решающую роль в 

производственном процессе оказывает активная часть основных фондов, которая характеризует 

производственные возможности предприятия по выпуску той или иной продукции. Следовательно, на 

фондоотдачу будет оказывать влияние доля активной части в общей среднегодовой стоимости основных 

фондов. Увеличение доли активной части основных фондов в целом рассматривается как 

положительное явление. Однако рост эффективности использования основных фондов обеспечивается 
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лишь при соблюдении определенных пропорций, которые связаны с отраслевыми особенностями 

предприятий. 

В современных условиях, когда экономическая нестабильность привела к накоплению в 

реальном секторе огромного количества неиспользуемых, физически и морально устаревших основных 

фондов, продукция создается не всеми имеющимися основными фондами, а их используемой частью, и 

предприятие получает выручку только от части своего технического потенциала. Следовательно, 

фондоотдача всех основных фондов зависит от отдачи действующей активной части основных фондов. 

 Стоимость действующей активной части основных фондов зависит от двух факторов: стоимости 

активной части основных фондов и степени ее использования. Показатель – уровень использования 

активной части основных фондов (Уач), предлагается определять как отношение среднегодовой 

стоимости действующей активной части основных фондов (Фда) к среднегодовой стоимости активной 

части основных фондов (Фа). 

 Рост данного показателя проявляется через увеличение загрузки производственных мощностей, 

которое реализуется путем вовлечение в производственный процесс неиспользованных средств труда, 

либо через увеличение экстенсивного и интенсивного использования активной части основных фондов. 

Низкий уровень данного показателя может свидетельствовать о замораживании денежных средств 

предприятия, так как не происходит отдачи на вложенный капитал. Кроме того, низкий уровень данного 

показателя может быть связан с недостаточным выбытием неиспользуемых и устаревших мощностей. 

 Учитывая вышесказанное, показатель фондоотдачи можно представить как взаимосвязь 

показателей: уровня комбинирования производства, фондоотдачи действующей активной части 

основных фондов по производству продукции первого передела; уровня использования активной части 

основных фондов; доли активной части основных фондов в общем их объеме: 

 

 ачачдко ДУФУФ ,                          (3) 

 

          где Фо- фондоотдача всех основных фондов предприятия, ; 

            Ук – уровень комбинирования производства, руб/ физ.ед.; 

             Фд – фондоотдача действующей активной части основных фондов по выпуску продукции 

первого передела, физ.ед./ руб.; 

            Уач – уровень использования активной части основных фондов, коэфф.; 

            Дач – доля активной части основных фондов в общем их объеме, коэфф. 

С учетом предварительных расчетов проводится факторный анализ оценки влияния отдельных 

показателей на изменение фондорентабельности. 

Применение предлагаемой формулы при количественной оценке влияния факторов на 

эффективность использования основных фондов предприятий химической и нефтехимической 

промышленности позволит: 

1) оценить степень влияния каждого фактора на изменение уровня фондорентабельности; 

2) выявить резервы повышения эффективности использования основных фондов 

предприятия; 

3) учесть отраслевые особенности функционирования основных фондов; 

4) разработать рекомендации, направленные на повышение уровня доходности основных 

фондов, что будет способствовать стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Транспорт, являясь неотъемлемой частью социально-экономической структуры общества, 

должен определенным образом реагировать на изменения в управлении экономикой страны. 

Транспортные операции обычно рассматриваются в неразрывной связи с торговыми сделками в качестве 

средства их реализации. В то же время транспортные операции, являясь самостоятельным видом 

предпринимательской деятельности, имеют специфические особенности и свою проблематику 

маркетинга. 
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Маркетинговая деятельность на транспорте должна включать комплексное изучение рынка, 

приспособление производства к потребностям рынка и продвижение транспортных услуг на рынок. Это 

позволит реализовать системный подход к использованиюпринципов маркетинга для 

совершенствования деятельностипредприятий транспорта. 

В настоящее время рынок покупателя транспортных услуг уже в достаточной степени сложился. 

Вместе с тем покупатель предъявляет и новые требования к работе транспорта. Специфика 

транспортных услуг связана с тем, что транспорт не меняет состава объема  товара, а лишь добавляет 

определенную стоимость. Как и любой вид услуги, транспортные услуги производятся и потребляются 

одновременно. Особенности реализации маркетинга транспортных услуг связаны с тем, что процесс 

транспортировки включает в себя и ряд посреднических услуг. 

К особенностям маркетинга на транспорте можно отнести следующее:  

1. Невещественный характер продукции транспорта — перевозки или транспортной услуги, 

которая привязана к месту и времени совершения, например, на железнодорожном.  

2. Различия в формах собственности, технологиях и организационных структурах управления на 

разных видах транспорта вызывают необходимость построения различных вариантов организации 

маркетинговых структур управления — от централизованной на железнодорожном транспорте до 

разветвленной по видам деятельности на автотранспортных предприятиях.  

3. Содержание маркетинговой деятельности в значительной мере зависит от вида и 

отличительных характеристик продукции транспорта — грузовая или пассажирская перевозка, хотя она 

носит одинаковое название — транспортная услуга.  

4. Отличия систем учета затрат и ценообразования от порядка формирования себестоимости и 

цен в других отраслях экономики. На железнодорожном транспорте тарифная политика почти целиком 

формируется государственными органами и учитывает, прежде всего, общенациональные интересы [2, 

с. 29]. 

Следует выделить ряд проблем в железнодорожной отрасли:  

- увеличение себестоимости перевозок; 

- увеличение износа инфраструктуры железных дорог;  

- увеличение расходов на регулирование процесса взаимодействия между элементами 

железнодорожной системы;  

- возрастание конкуренции в сфере грузовых перевозок со стороны автомобильного транспорта;  

- отсутствие конкретных стимулов для повышения эффективности функционирования [1]. 

Маркетинг транспортных услуг представляет собой совокупность мероприятий направленных на 

эффективное удовлетворение потребностей потребителей в транспортных услугах, а также в смежных 

услугах, обеспечивающих повышение качества основной услуги. С точки зрения маркетинга, стратегия 

развития транспортной сферы должна разрабатываться как по отраслям, так и по отдельным 

предприятиям транспорта. 

Основная задача маркетинга транспортных услуг — убедить потребителей приобретать эти 

услуги. Интересы потребителя определяют основную деятельность транспорта. Предприятия транспорта 

должны ориентироваться на конъюнктуру рынка, максимальное приспособление разрабатываемых 

условий к нуждам потребителей, удовлетворение их интересов. 

Усилия в сфере транспортного маркетинга могут обеспечить ожидаемый результат, если 

предприятия транспорта располагают достаточными мощностями для удовлетворения нужд и 

потребностей клиентов. 

Для грузовых составов это будут скоростные вагоны большой грузоподъемности, 

обеспечивающие сохранность и гарантированные сроки доставки продукции. Для пассажирских – 

строительство новых и обновление старых вагонов по современным европейским стандартам, с 

использованием экологически чистых и безопасных для жизни человека материалов [3]. 
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РОЛЬ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Товарная политика играет важную роль в осуществлении коммерческой и маркетинговой 

деятельности предприятия на рынке. Маркетинговым аспектом являются действия направлены на 

обеспечение потребителей товарами и услугами, а коммерческий аспект - это достижение 

экономической эффективности деятельности предприятия при осуществлении закупок и сбыта 

продукции.  

Товарная и маркетинговая политики являются взаимосвязанными и взаимопроникающими 

элементами коммерческой деятельности предприятия. В словаре экономических терминов сфор- 

мулировано следующее определение товарной политики: «Товарная политика – составляющая 

маркетинговой деятельности предприятия, направленная на развитие ассортимента, создание новых 

товаров, исключение из производственной программы товаров, утративших потребитель- ский спрос, 

улучшение упаковки товара, разработку броского наименования и выразительного товарного знака» [2, 

с. 60].  

Товарная политика проводится, прежде всего, в отношении того ассортимента товаров, которые 

предлагаются на рынке, и предполагает определенные действия товаропроизводителя при обдуманных 

принципах поведения. Выделим элементы системы, ответственные за формирование ассортимента: 

1. Меры по выявлению текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ 

исследуемой продукции и особенностей покупательского поведения на соответствующих рынках. 

2. Оценка существующих аналогов конкурентов по тем же направлениям. 

3. Критическая оценка покупателями выпускаемых предприятием изделий. 

4. Внесение изменений в ассортимент предприятия путем исключения из него товаров, 

ставших неконкурентоспособными; определение целесообразности диверсификации товаров за счет 

перехода на использование других технологических возможностей предприятия, выходящих за рамки 

его сложившегося профиля. 

5. Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, совершенствовании 

выпускающихся, а также об освоении новых областей применения товаров. 

6. Разработка товаров в соответствии с требованиями покупателей. 

7. Изучение и оценка возможностей производства новых или усовершенствованных товаров, 

включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности. 

8. Проведение испытаний (тестирований) товаров с учетом потребностей потенциальных 

покупателей для определения приемлемости первых на рынке по основным показателям. 

9. Разработка рекомендаций для производственных подразделений в отношении качества, 

цены, наименования, упаковки, сервиса в соответствии с результатами проведенных испытаний. 

10. Оценка и пересмотр всего ассортимента, планирование и управление ассортиментом, что 

является неотъемлемой частью работы службы маркетинга [1]. 

Управление товарной политикой необходимо рассматривать как целенаправленное воздействие 

на объекты, процессы и на людей участвующих в них, осуществляемое с целью придать определенную 

направленность деятельности, реализовать программу практических действий по развитию и 

непрерывному совершенствованию конкурентных преимуществ и получить желаемые результаты [3]. 

Основными направлениями при формировании товарной политики является: качество товара, 

ассортимент, стратегии товарной инновации, позиционирование, жизненный цикл товара и сервис. В 

указанных аспектах, необходимо учитывать современные тенденции, характеризующие развитие 

товарного рынка. 

Таким образом, в условиях быстро меняющихся рыночных отношений становится очевидным, 

что управление предприятием с помощью грамотно сформированной товарной политики принесет 

необходимый эффект только в том случае, если будет обеспечен механизм системы эффективного 

управления товарной политикой [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Эффективная мотивация труда персонала является одним из наиболее существенных факторов 

конкурентоспособности современных организаций. Данный вид деятельности направлен на 

удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными и 

религиозными ценностями различных стран и их народов. В то же время теоретические аспекты 

построения механизмов мотивации труда, адекватных белорусской специфике, нуждаются в дальнейшей 

разработке.  

Мотивация – это деятельность, которая активизирует коллектив предприятия и каждого 

работающего и побуждает их эффективно трудиться для выполнения целей. Только тот руководитель 

добивается успеха, который признает людей главным источником развития организации. 

Мотивация – это совокупность побуждающих факторов, определяющих активность личности. К 

ним относятся: мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют 

поведение человека. 

Мотивы – это относительно устойчивые проявления, атрибуты личности. Например, утверждая, 

что определенному человеку присущ познавательный мотив, мы подразумеваем, что во многих 

ситуациях у него проявляется познавательная мотивация. 

В любой организации, особенно в индустрии гостеприимства, интенсивно использующей 

рабочую силу, очень важно уделять должное внимание мотивации персонала, которая дает 

представление о направлении и настойчивости действий персонала. Уровень исполнимости работы 

определяется не только способностями персонала, но и их мотивацией применять свои способности и 

полностью раскрыть свой потенциал. Мотивация в свою очередь нацелена на удовлетворение 

требований и ожиданий работников. Ожидания и требования работников обычно подразделяются на 

группы, а именно: экономическое вознаграждение (оплата труда, материальное поощрение, обеспечение 

безопасности труда, соблюдение прав работников и др.), внутреннее удовлетворение трудом (интерес к 

работе, разнообразие, чувство вовлеченности, возможность дальнейшего роста и др.) и социальные 

взаимоотношения (окружающая обстановка, взаимная поддержка, членство в той или иной группе, 

статус, социальная поддержка и др.). 

Под мотивацией понимается совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние 

мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может 

меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Мотивирование 

составляет сердцевину и основу управления человеком. Эффективность управления в большой степени 

зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс мотивирования. 

Анализ мотивации труда работников на туристических предприятиях в Республике Беларусь 

выявил следующие недостатки: 

1) не проводятся соревнования на максимальное количество проданных путевок в сезон; 

2) руководители не вводят систему бонусов, не награждают наиболее усердных сотрудников 

поездками в рекламные туры; 

3) не оплачиваются сотрудникам занятия фитнесом, которые, с одной стороны, являются 

материальным стимулом, а с другой, одной из возможностей сплочения коллектива; 

4) руководители не оплачивают медицинское обслуживание своим сотрудникам; 

5) не проводится, обучение персонала, которое включает в себя не только всевозможные 

обучающие семинары, но и оплату обучения в ВУЗах, языковых курсов, курсов повышения 

квалификации и т.д.; 

6) ограничивается участие сотрудников в принятии решений, касающихся дальнейшей работы 

фирмы, расширения ее деятельности; 

7) руководители не дают сотрудникам возможности проявить себя, не поручают новую, 

интересную для них работу; 

8) по достоинству не оцениваются результаты труда сотрудников фирмы (например, не 

награждают грамотами).  
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Для устранения выявленных недостатков в области мотивации труда работников на 

туристических предприятиях Республики Беларусь предлагаем следующие направления мотивации: 

1) создание возможности продвижения; 

2) получение более высокой заработной платы; 

3) получение дополнительного материального и морального вознаграждения; 

4) поощрение творческой инициативы сотрудников; 

5) осуществление контроля, регулярной оценки выполненной работы; 

6) признание и одобрение со стороны руководства; 

7) предоставление сотрудникам возможности самостоятельности в решении отдельных 

вопросов; 

8) признание со стороны коллег, стремление их не подвести; 

9) создание хороших условий труда; 

10) информирование сотрудников обо всѐм, что происходит в фирме; 

11) предоставление возможности проводить культурно-массовые мероприятия; 

12) внедрение нововведений, улучшающих условия труда. 

Таким образом, предложенные направления мотивации труда работников туристических 

предприятий в Республике Беларусь будут способствовать росту заинтересованности работников в 

качественных и количественных результатах труда и повышении эффективности деятельности 

предприятий.  
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ПОЄДНАННЯ ЛІДЕРСТВА ТА МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В ПІДПРИЄМСТВАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

На сучасному етапі формування економіки нашої держави, роль маркетингу набуває все більшої 

значимості в усіх сферах життя суспільства. У зв‘язку із постійною конкуренцією підприємств на ринку 

товарів та послуг, їх успіх багато в чому залежить від ефективності організаційного менеджменту, 

однією з вагомих складових якого є управління людськими ресурсами. Для підприємств України 

значимим стало поєднання категорій маркетинг та персонал і його трансформація у напрям «маркетинг 

персоналу»,  який суттєво впливає на ефективність діяльності підприємства в цілому. 

Маркетинг персоналу на підприємстві визначають як вид управлінської діяльності, спрямованої 

на визначення і покриття потреби в персоналі [3, с. 20]. 

Також, пропонують маркетинг персоналу розглядати більш широко, як вид діяльності, що 

спрямований на трансформацію кадрового потенціалу з метою взаємовигідного задоволення потреб 

підприємства в персоналі та його компетенцій, а також потреб реальних і потенційних працівників, і 

посилення на цій основі позицій підприємства на ринку праці і на ринку основного виду діяльності [6]. 

На думку Г. Штруца, маркетинг персоналу – це, коли кожен працівник підприємства настільки 

хороший, що в будь-який момент може мати можливість покинути організацію та перемогти в будь-

якому конкурсі на нове місце; про те він не діє таким чином, не залишає своє підприємство, тому що 

його утримують гарні умови праці, можливість подальшого кар‘єрного зростання, рівнем заробітної 

плати та кліматом в колективі [8]. 

Проте, ми вважаємо, що маркетинг персоналу має бути визначеним  як стосунки підприємства та 

співробітників, які будуються на тих же принципах, що і стосунки «підприємство – клієнт». Саме таким 

чином орієнтація на споживача, яка є основою традиційного маркетингу, буде доповнена ще і 

орієнтацією на внутрішнього споживача – співробітника. 

Орієнтацію на інтереси співробітників,  як основне правило, виділяє Ф. Шнеллінгер [8]. Адже в 

людській свідомості немає місця для нового та несхожого, якщо воно не пов‘язане з будь-чим звичним. 

Тому необхідно посилити очікування, сформулювати точку зору, що всі умови та дії, які проводить 

організація у плані розвитку персоналу повністю задовольняють особисті потреби та поведінкові 

установки підлеглих [8].   

Такої ж думки, як Ф. Шнеллінгер, дотримується і класик сучасного менеджменту П. Друкер,  

який стверджує, що «службовцями» треба керувати як «партнерами», а партнерство вже виключає 

«управління», оскільки передбачає рівність учасників. Людьми не потрібно «керувати». Завдання – 

спрямовувати людей [2, с. 34 - 40].  
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Тісний взаємозв‘язок маркетингу персоналу та лідерства, надає особливого значення такому 

важливому, і в той же час майже не дослідженому, чиннику економічного розвитку як лідерство у 

маркетингу персоналу. 

Уміння дотримуватися своїх обов‘язків та уміння спілкуватися з людьми є одними із 

найважливіших якостей лідера. Саме лідер, за твердженням Р. Дафта, розвиває емоційні зв‘язки, 

розширює власний кругозір, вміє слухати і чути послідовників, дає адекватну оцінку власним якостям 

[1, с. 31]. 

Завдяки розумному маркетингу персоналу підприємство отримує та зберігає кваліфікованих та 

вмотивованих працівників потенційні можливості розвитку яких значно підвищуються. Це пов‘язано із 

тим, що праця, робоче місце, обов‘язки, які виконує персонал пропонуються як базові з погляду потреб 

та очікувань  персоналу. 

Відомий дослідник маркетингу Ф. Котлер визначає успіх діяльності компанії через взаємодію 

трьох вагомих складових:  клієнтів, персоналу та компанії в цілому, які і визначають ефективність 

взаємодії трьох видів маркетингу: зовнішнього, внутрішнього та взаємовідносин [4]. 

Підтвердженням цього є визначення, яке дає  дослідник лідерства Р. Стогділ [7]. Він визначає 

основні моделі лідерства як: центр групових процесів, взаємодію, вплив на поведінку, спосіб досягнення 

консенсусу, вияв особистісних рис. Спілкування персоналу з клієнтами не можливе без застосування 

усіх запропонованих моделей лідерства.  Проведення зовнішнього маркетингу не можна здійснювати 

без взаємодії та впливу. Внутрішній маркетинг не матиме ефективності без досягнення консенсусу.  

На сьогодні, маркетинг персоналу в поєднанні із використанням принципів лідерства є не лише 

одним із способів управління бізнесом, але і планомірною та спрямованою дією з організації співпраці 

усіх підрозділів підприємства для досягнення цілей.  

Також маркетинг персоналу є  певною мірою самоідентифікацією підприємства  на ринку праці,  

особливим поглядом на свою привабливість серед уже дійсних та потенційних співробітників.  

На сьогодні, маркетинг персоналу в поєднанні із використанням принципів лідерства є не лише 

одним із способів управління бізнесом, але і планомірною та спрямованою дією з організації співпраці 

усіх підрозділів підприємства для досягнення цілей.  

Застосування лідерства розширить, на наш погляд, сферу впливу маркетингу персоналу на 

діяльність підприємства. Це дасть можливість зайняти лідируючі позиції на ринку надання послуг, 

отримати впевнений, конкурентоздатний персонал, який буде мати можливість витримувати 

швидкозмінність процесів у економіці нашої держави та забезпечить стабільність у розвитку 

підприємства.  Тому що настільки лідерство – складний для розуміння феномен, який потребує значної 

роботи розуму та мобілізації всіх ресурсів особистості, яка стала на шлях його опанування у практичній 

діяльності [5, с. 34], настільки він і захоплюючий та такий, що дає можливість розкриття багатьох 

граней діяльності персоналу та керівництва і в результаті підвищує ефективність діяльності 

підприємства в цілому.  

Поєднання лідерства та маркетингу персоналу в управлінні діяльністю підприємств 

ресторанного господарства впливає на ефективність роботи останніх. Адже лідерство – це не статус або 

призначене звання, це міра відповідальності кожного працівника підприємства, усвідомлюючи, яку 

можна досягнути високого рівня обслуговування клієнтів та ефективного управління підприємством.    
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В КОНТКСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Держаний борг є макроекономічним показником, що має вплив на усі економічні процеси в 

країні. Він є тим вагомим фактором, що може впливати на грошову масу, рівень інфляції, рівень 

відсоткових ставок на ринку грошей та капіталів. Дослідження проблематики державного боргу в 

контексті монетарної  складової макрофінансової стабільності є особливо актуальним для України.  

Дослідженням питання державного боргу як інструменту грошово-кредитної займалися багато 

вчених економістів, зокрема, Р. Барро, Дж. Б‘юкенен, Дж. Кейнс, Ф. Модільяні, М. Фрідмен,серед 

вітчизняних вчених М. Алексєєнко, М. Богачевський, О. Кириленко, , В. Опарін, В. Твердохлєбов, В. 

Федосов  та інші. Проте, багато питань, що пов‘язані з державним боргом та монетарною політикою, 

потребують більш ґрунтовного дослідження. Майже відсутні комплексні дослідження проблеми впливу 

держаних запозичень на монетарні показники, макроекономічну стабільність, інвестиційний розвиток 

держави з метою економічного зростання. 

Розмір державного боргу в Україні має вплив на розмір грошової маси в обігу, індекс споживчих 

цін, дохідність за облігаціями, облікову ставку та середньозважену ставку за кредитами. Як наслідок, 

порушується монетарна стабільність та створюються загрози для макроекономічної рівноваги в країні. 

Збільшення державного боргу спричиняє зростання грошової маси в обігу, що в свою чергу 

знецінює національну грошову одиницю та спричиняє ріст інфляції,що в умовах падіння ВВП становить 

значну загрозу для макрофінансової стабільності. Досліджуючи цю тенденцію в Україні, можна 

прослідкувати наступну динаміку: рівень державного боргу у ВВП в кризовий період 2008-2009 рр. зріс 

з 9,9% до 24,9%, що в свою чергу певною мірою вплинуло на ріс інфляції з 112,8% до 125,2%. В 

наступні роки ситуація стабілізувалась, але починаючи з 2013 р., у зв‘язку зі складною економічною та 

політичною ситуацією, відбулося стрімке зростання розміру державного боргу з 40% у 2013 р. до 

109,8% у 2015. Таке явище стало однією з причин зростання розміру інфляції з 99,7% до 149,6%.[4] 

Зростання розміру державних запозичення, неефективний механізм залучення позик та їх 

використання, мають значний вплив  на довгострокові відсоткові ставки. Зростання дефіциту бюджету 

та державного боргу веде до підвищення ціни на фінансові ресурси. Рівень інфляції має прямий вплив на 

дохід за ОВДП. Рівень дохідності має бути таким, щоб інвестор міг захистити свої кошти від знецінення. 

[1] 

У зв‘язку з тим, що в держави виникає потреба в додаткових коштах, дохідність за державними 

облігаціями зростає. Це стає визначальним чинником впливу на інші відсоткові ставки в країні, а саме 

облікову ставку. Оскільки облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші, то зростає й середня ставка за 

кредитами. Досліджуючи це питання в Україні за останні 10 років, можна прослідкувати наступні 

закономірності. Дохідніcть по ОВДП зросла  до 12,21% у 2009 р. у зв‘язку з світовою кризою. У період з 

2009-2012рр. вона знизилась до 9,7%, але починаючи з 2013 р. почала зростати і на сьогоднішній день 

становить 17%. Облікова ставка мала подібну тенденцію. У 2009 – 12%, у 2012 року знизилась до 7,5%, 

а у 2015 р. вже становить 22%. Середньозважена ставка за кредитами зросла  до 18,3% у 2009 р. У 2012 

р. знизилась до 15,5%, а у 2015 становить 24%, що мінімізувало кредитну активність, загалом 

погіршуючи макроекономічну ситуацію в країні.[3] 

На підставі проведених розрахунків за допомогою інструментарію економіко-математичного 

моделювання встановлено, що зростання державного боргу на 1 % призводить до збільшення індексу 

споживчих цін на 3,2%.  

Необхідно зазначити, що вплив розміру державного боргу на дохідність ОВДП незначний, 

оскільки уряд України запозичає не лише на внутрішньому ринку капіталів, а й на зовнішніх ринках, та 

у міжнародних організацій, таких як Міжнародний Валютний Фонд та Світовий банк. Підтвердженням 

цього є те, що зростання боргу на 1% спричиняє зростання дохідності ОВДП на 0,2 %. В свою чергу 

зростання дохідності по облігаціям на 1% спричиняє зростання облікової ставки на 0,7%. А зростання 

облікової ставки на 1%, призводить до зростання середньозваженої ставки за кредитами на 2,5%. 

 Неефективний механізм залучення та використання запозичень, відсутність ефективної 

координації боргової та грошово-кредитної політики в нашій країні призводить до економічної 

дестабілізації.[1] Приклад інших країн показує,що великі запозичення не являються перепоною для 

економічного розвитку, а навпаки можуть сприяти економічному зростанню та суспільному добробуту. 

Проблему державних запозичень можна оптимізувати шляхом зменшення вартості обслуговування 

державного боргу та переведення боргів у довгострокові, сплачуючи лише відсотки за ними; 
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встановлення пріоритету у бік збільшення внутрішніх запозичень; розроблення комплексної політики 

управління державним боргом та вдосконалення напрямків використання, залучених коштів, а саме 

підвищення інвестиційної спрямованості державних позик та надання кредитів для розвитку бізнесу на 

вигідних умовах. Іншими словами, уряд повинен використати запозичені кошти перш з все на 

збільшення розміру ВВП, а не на поточне споживання. Така політика допоможе збільшити дохідну 

частину бюджету та зменшити бюджетний дефіцит. [2] 

Оскільки розмір державного боргу є одним з визначальних факторів макроекономічної 

стабільності, для ефективної координації боргової та монетарно-кредитної політики в Україні необхідно 

розробити комплексний підхід управління державним боргом задля стабільного економічного розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Для досягнення значного соціально-економічного розвитку України важливо приділяти увагу 

відтворенню вагомого національного капіталу. Фундаментом для таких значних перетворень є 

ефективне функціонування фінансів як на макрорівні, так і на рівні окремих суб‘єктів господарювання.  

Капітал виступає одним з фундаментальних понять економічної науки, змістове наповнення 

якого є відображенням еволюції економічної науки [1]. 

Висока роль капіталу в економічному розвитку підприємства і забезпеченні задоволення 

інтересів держави, власників і персоналу визначає його як головний об‘єкт фінансового управління 

підприємством, а забезпечення ефективного його використання належить до найбільш відповідальних 

завдань фінансового менеджменту. 

Для ефективного управління структурою капіталу перш за все потрібно узгодити взаємодію його 

складових. Так як оптимізація структури капіталу – питання управлінської сфери, то й відповідальність 

за узгодження її функціонування покладається на процес управління[2]. 

Управління власним капіталом вимагає ефективного використання вже існуючої частини, і при 

цьому створення умов для формування капіталу у майбутньому. Для окремих підприємств одним із 

зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансова 

допомога, яка надається, як правило, лише окремим державним підприємствам [3]. 

При управлінні позиковим капіталом підприємства важливим є співвідношення позикового і 

власного капіталу підприємства. Величезну роль в ефективності позикового капіталу відіграють 

напрями використання цього капіталу. Оскільки позиковий капітал потребує витрат підприємства у 

вигляді відсотків, тому позиковий капітал має використовуватися підприємством ефективно. 

Важливою задачею управління основним капіталом підприємства є також забезпечення 

максимальної відповідності технічного рівня виробництва вимогам ринку. Для її вирішення необхідно 

постійно аналізувати процеси морального і фізичного зносу виробничого устаткування; виявляти 

відповідність існуючих і необхідних параметрів стратегічного потенціалу підприємства; визначати 

потреби підприємства в забезпеченості його прогресивними засобами технологічного оснащення; 

розробляти цільові програми технічного переозброєння і реконструкції виробництва і забезпечувати їх 

виконання. 

У таблиці 1 відображено динаміку балансу підприємств реального сектора економіки України.  

У структурі активів протягом 2012-2014 рр. найбільша частка належить оборотним активам 

(54,6% у 2014 р.), а найменша – групам вибуття (0,1% у 2014 р.). Необоротні активи складають у 2014 

році 45,3%. Протягом періоду, що аналізується структура активів залишається майже незмінною. Частка 

необоротних активів коливається в межах 45-46%, оборотних активів – 53-54%, а частка груп вибуття  

залишається незмінною. 

http://www.minfin.gov.ua/news/borg/statistichna-informacija-schodo-borgu
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Таблиця 1 Динаміка структури балансу підприємств України за 2012-2014рр.* 

Показник 
2012 2013 2014 

тис.грн % тис.грн % тис.грн % 

Актив 5419686,1 100,0 5712274,8 100,0 5984599,2 100,0 

необоротні активи 2456015,1 45,3 2639813,2 46,2 2712878,1 45,3 

оборотні активи 2961086,7 54,6 3069041,5 53,7 3267032,1 54,6 

необоротні активи та 

групи вибуття 
2584,3 0,1 3420,1 0,1 4689,0 0,1 

Пасив 5419686,1 100,0 5712274,8 100,0 5984599,2 100,0 

власний капітал 1904940,2 35,1 1950374,9 34,1 1481465,6 24,7 

довгострокові 

зобов‘язання і 

забезпечення 

1010354,4 18,6 1070722,1 18,7 1355734,1 22,6 

поточні зобов‘язання і 

забезпечення 
2502635,1 46,2 2689338,2 47,1 3144971,1 52,6 

зобов‘язання, пов‘язані з 

необоротними активами 

та групами вибуття 

1756,4 0,1 1839,6 0,1 2428,4 0,1 

*Складено автором за даними [4] 

За станом на кінець 2014 року у структурі пасивів підприємства найбільшу питому вагу 

становили поточні зобов‘язання (52,6%), найменшу - зобов‘язання, пов‘язані з необоротними активами 

(0,1%). Питома вага власного капіталу становила лише 24,7%. Питома вага довгострокових зобов‘язань 

більш як в 2 рази менша, ніж питома вага поточних зобов‘язань і становила 22,6%. Протягом періоду, 

що аналізується частка власного капіталу зменшилась на 10% (від за рахунок збільшення 

довгострокових зобов‘язань на 4 % і поточних зобов‘язань – на 6%.  

Найбільшого відхилення за 2012-2014рр. зазнали показники власного капіталу (його сума 

зменшилась на  423474,6 тис.грн.) і поточних зобов‘язань (їх сума збільшилась на 642336 тис.грн.). 

В умовах сучасного стану економіки України залучений капітал став займати  провідне місце в 

структурі джерел фінансування. По-перше, при зростанні потреби в позикових коштах, вартість їх 

використання залишається достатньо високою. По-друге, фактична пропозиція фінансових ресурсів в 

нашій країні залишається достатньо низкою. По-третє, оцінка такого джерела, як кредиторська 

заборгованість, як правило, не розраховується, оскільки воно розглядається як безоплатне. І все це стало 

наслідком того, що залучений капітал займає вагому частку в у фінансовій структурі джерел 

фінансування підприємства. Останніми роками, через зростання кредиторської заборгованості, її частка 

в загальній структурі балансу підприємств стрімко збільшується, що призводить до зростання поточних 

зобов‘язань. 

Звичайно така ситуація може завдати шкоди підприємству. Адже з одного боку у підприємства 

виникає додаткове джерело фінансування, крім того безоплатне, а з другого – надмірне збільшення 

кредиторської заборгованості небезпечне через ризик можливого банкрутства. 

Детальний аналіз структури капіталу підприємств дозволяє своєчасно реагувати на негативні 

відхилення та приймати управлінські рішення щодо їх подолання, отримати об‘єктивну інформацію 

щодо рівня ефективності процесу управління капіталом підприємства, виявити недоліки у плануванні і 

проблеми у функціонуванні не тільки сукупного капіталу, а й окремих його структурних частин на 

стадіях залучення, розміщення й використання. 

Також такий аналіз дозволяє обґрунтовано здійснити вибір виду управління капіталом 

підприємства, виміряти рівень узгодженості складових капіталу підприємства, викрити і за допомогою 

стратегій управління подолати дисбаланс у діяльності капіталу та підвищити загальний рівень 

ефективності формування й використання сукупного капіталу підприємств. 

Вдосконалення системи управління капіталом підприємства, зокрема його формування та 

використання, набувають особливого значення, оскільки створення та розвиток необхідної фінансової 

ресурсної бази є важливою умовою сталого економічного зростання.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для того, чтобы добиться успеха в бизнесе необходимо тщательно планировать его развитие и 

иметь информацию о конкурентах, их возможностях, преимуществах и недостатках. Следует повышать 

уровень конкурентоспособности организации, чтобы быть первым на рынке. 

Конкурентоспособность организации - это характеристика, которая показывает уровень 

индивидуальности организации среди прочих на рынке в сфере предоставления товаров и услуг 

клиентам.  

Чем более удовлетворены клиенты обслуживанием организации, тем выше ее 

конкурентоспособность.  

Конкурентоспособность предприятия довольно многогранное понятие, не только включает 

качественные и ценовые параметры продукции, но зависит от уровня управления персоналом, 

финансовой и инвестиционной деятельностью. Также важную роль играет маркетинговая деятельность 

организации.  Маркетинг помогает выявить спрос на рынке, оценку перспективности сегментов рынка, 

разработку и реализацию стратегий способных повысить конкурентоспособность организации. И еще 

одно важное условие для определения конкурентоспособности - наличие конкурентов.  

Важным показателем является конкурентоспособность продукции организации. Ей нужно 

управлять, потому что она играет существенную роль в общем уровне конкурентоспособности всей 

организации. Для повышения конкурентоспособности товаров и услуг необходимо соблюдать 

соотношение и поддержание на высоте таких показателей как качество, цена и сервис.  

Повышение и поддержание конкурентоспособности является важной проблемой для организации, 

решение которой имеет связь с улучшением производства и продажи продукции, с необходимым 

осуществлением целенаправленной работы по формированию нужного уровня конкурентоспособности 

организации.  

В основном усилия организации направлены на достижения определенных целей: 

- повышение качества изготовляемой продукции; 

- максимальное снижение издержек производства; 

- улучшение послепродажного обслуживания; 

- активизирование маркетинговой деятельности. 

Для сравнения эффективности деятельности конкурентов можно использовать критерии, 

которые распределены в группы по элементам комплекса маркетинга. Критерии представлены на рис.1. 

 
Рис.1 Критерии для сравнения эффективности деятельности конкурентов. 
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Основным маркетинговым преимуществом считают наличие у товара конкурента какого-либо 

свойства, которое делает данный товар более предпочтительным для потребителей. Чаще всего этим 

свойством является уникальность какого-либо товара или услуги.  

Так же финансовое состояние организации отражает уровень конкурентоспособности, а именно, 

качественное использование своего капитала. 

Для повышения уровня конкурентоспособности организации нужно: 

1. Обеспечить конкурентоспособность продуктов организации в целевых сегментах рынка. 

2.  Поднять потенциал всей организации, а именно финансовое состояние и рентабельность 

продаж, имидж организации, действенность маркетинговой деятельности, эффективность управления 

организацией. 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность организации - это путь к получению 

максимальной пользы и прибыли от деятельности организации. Важно всегда поддерживать уровень 

конкурентоспособности всеми маркетинговыми средствами, которыми располагает организация.  

Производство и реализация конкурентоспособных продуктов – это показатель уверенного 

существования предприятия, его способности правильно использовать свой трудовой, финансовый и 

производственный, потенциал.  

А повышение конкурентоспособности организаций в масштабах страны ведет в целом к 

возрастанию конкурентоспособности отраслей и производства. Результатом этого являются: 

-  активное развитие внутреннего рынка товаров и услуг; 

-  рост внутреннего валового продукта; 

-  стабильные налоговые поступления в государственный бюджет; 

-  более рациональное и эффективное использование природных ресурсов страны; 

-  рост вывоза товара за границу; 

-  повышением уровня занятости населения; 

- социальная, политическая стабильность; 

- сохранение, развитие научного потенциала. 

 

Бобух І.М., д.е.н., професор кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 

пров. наук.співр. ДУ “ІЕП НАНУ”, м. Київ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
8
 

 

Необхідність забезпечення нової якості економічного зростання в Україні потребує 

удосконалення ринкових механізмів регулювання освітньо-наукової сфери на європейських засадах. 

Євроінтеграція для українських вчених – це виклик. Однак це й унікальне вікно можливостей. Як 

правило, євроінтеграція в Україні розглядається як потужний чинник розвитку для виробників певних видів 

продукції. В першу чергу, з точки зору можливостей їх включення до глобальних ланцюгів доданої вартості на 

світових ринках. Однак при цьому поза увагою часто залишається той факт, що науковці та освітяни також є 

виробниками. Виробниками науково-освітніх послуг. Й також мають вмонтовуватися до глобальних ланцюгів 

доданої вартості на світовому ринку науково-освітніх послуг. Відповідно, головними питаннями є: у чому 

цінність української частини доданої вартості в сфері науки і освіти для світової спільноти і як створити в 

нашій країні ринок науково-освітніх послуг на європейських засадах? 

Для успішного використання яких трансформації у науково-освітній сфері мають бути не 

поверхневими, а сутнісними. Цінності, розуміння напрямів розвитку, шляхів формування комунікацій та 

розбудови науково-освітньої сфери в Україні та европейських державах наразі є абсолютно різними. 

Псевдоринок науково-освітніх послуг, який наразі процвітає в Україні (з купівлі-продажу готових 

псевдонаукових робіт), спотворює, дискредитує і зводить на нівець можливості ефективного розвитку цієї 

сфери в нашій державі та здатність зайняти гідне місце на глобальному ринку науки і освіти. В Україні є 

попит на дипломи і сертифікати, а не на знання, навички і компетенції. 

Справжній ринок науково-освітніх послуг – один із ―провалених‖ ринків на території України, на 

ньому не відбувається ефективного розподілу товарів, послуг та ресурсів. Приклад ринку науково-освітніх 

послуг за кордоном: за гарних фахівців відбувається запекла боротьба на ринках науково-освітніх послуг 

розвинених країн між провідними університетами світу. Українські освітні і наукові заклади наразі не є 

суб‘єктами цієї боротьби, не будучи в стані запропонувати гідних умов для їхньої праці та професійного 

                                                           
8
 Публікацію підготовлено в рамках НДР «Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України» (№ 

держреєстрації 0114U002021). 
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розвитку. Так само і українські фахівці – виробники науково-освітніх послуг не беруть повноцінної участі у цій 

боротьбі. 

В Україні вкрай низьким є рівень ресурсної забезпеченості створення ринку науково-освітніх послуг на 

європейських засадах. А потужним зовнішнім джерелом ресурсів, у т.ч. фінансових, є рамкова програма ЄС 

Horizon 2020 (загалом – 79 млрд €). Для отримання можливості ефективного перерозподілу частини цих коштів 

на цілі суспільного розвитку в Україні слід максимально наблизити напрями вітчизняних наукових досліджень 

і освітніх ініціатив до пріоритетів Horizon 2020 (Europe 2020). 

Наразі частка проектів за участю України у загальній кількості проектів, які реалізуються через Horizon 

2020 станом на 21.11.2015 р., залишається є дуже низькою – 0,24% – лише 13 проектів з загальносвітової 

кількості 5346 (табл. 1). 

Табл. 1. Частка України у загальній кількості правомочних проектів Horizon 2020 станом 

на 21.11.2015 р. 

(джерело: http://cordis.europa.eu) 

Напрямок 

Кількість проектів % України у 

загальносвітовому 

обсязі проектів за 

напрямками 

загальносвітова 
за участю 

України 

од. % од. % 

Всі 5346 100,0 13 100,0 0,24 

Передова наука 2912 54,5 1 7,7 0,03 

Лідерство у промисловості 1697 31,7 2 15,4 0,12 

Соціальні виклики 1284 24,0 9 69,2 0,70 

Євроатом  23 0,4 1 7,7 4,35 

 

Порівняно з розвиненими країнами це мізерна величина: за участю Польщі в рамках Horizon 2020 зараз 

реалізується 306 проектів, Греції – 506, Німеччини – 1879, Сполученого Королівства – 2249 проектів (рис. 1). 

Специфіка світових і європейських наукових проектів істотно відрізняється від суто українських наукових 

проектів і досліджень. Звідси витікає і різна структура проектів, які реалізуються в рамках Horizon 2020, в світі і 

в Україні: в світі – більше половини проектів – 54,5% – припадає на секцію ―Передова наука‖, тоді як в Україні 

переважає структурна частка проектів, які виконуються за напрямом ―Соціальні виклики‖. 

 
Рис. 1. Кількість проектів за участю Укпаїни та інших країн в рамках Horizon 2020 станом на 21.11.2015 

р. 

(джерело: http://cordis.europa.eu) 

 

Фундаментальні наукові дослідження в форматі Horizon 2020 є надзвичайно складними для України. 

На даному етапі українські вчені не здатні брати участь у фундаментальних наукових світових і європейських 

проектах як провідні фахівці. Специфіка світових і європейських наукових проектів істотно відрізняється від 

суто українських наукових проектів і досліджень. Важливо забезпечити глибинні трансформації у самій суті 

організації і проведення наукових досліджень, забезпечити перехід від “Desk Study” до “Field Study”. Цю 

трансформацію в Україні зможуть забезпечити тільки ті, хто буде систематично, важко працювати над 

підвищенням свого кваліфікаційного рівня, самоосвітою, налагодженням міжнародних комунікацій і 

розвитком творчих навичок. І тоді – неможливе стане можливим! Важливо забезпечити глибинні 

трансформації у самій суті організації і проведення наукових досліджень. 
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Одними з основних бар‘єрів на шляху створення ринку науково-освітніх послуг в Україні є низький 

рівень з/п та високий рівень корумпованості. Міжкраїнові зіставлення дозволили виявити, що з/п і рівень 

корумпованості знаходяться у оберненоспропорційній залежності: чим менший рівень з/п – тим більший рівень 

корумпованості). Низька з/п висококвакваліфікованих працівників, яка традиційно декларувалася як 

конкурентна перевага українського суспільства при розвитку міжнародної співпраці, наразі є не перевагою, а 

перепоною. Фахівці з рівнем з/п 7000 €/міс вкрай важко сприймають українських колег з посадових окладами 

55–182 €/міс як конкурентоспроможних фахівців. 

 
Рис. 2. Мінімальна заробітна плата (ліва шкала) та рівень корумпованості (права шкала) 

в Україні та країнах ЄC у 2015 р. 

(джерела: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do; http://ti-ukraine.org/corruption-perceptions-index-

2014/global-table.html; http://index.minfin.com.ua/index/salary/, http://www.bank.gov.ua/control/uk/index) 

 

Для створення в Україні ринку науково-освітніх послуг на європейських засадах необхідно 

забезпечити: налагодження взаємодії підприємництва, наукової та освітньої сфер у рамках євроінтеграційних 

пріоритетів; підвищення якості освіти; сприяння переорієнтації на стратегічні проекти: консорціуми в рамках 

Horizon 2020 створюються на довгострокову перспективу, а не ―ситуативно‖, як прийнято в українському 

бізнес-середовщі, з метою отримання миттєвої вигоди; зростання ролі ―field study‖ у наукових дослідженнях 

(на першому етапі доцільним є розвиток системи надання аутсорсингових послуг науково-освітнім установам 

організаціям та підприємствам країн ЄС в рамках таких проектів для акумулювання коштів на проведення 

власних подальших розробок); запровадження культури самоосвіти і освіти впродовж життя; сприяння 

отриманню знань через інструменти неформальної освіти (зокрема законодавчо узгодити можливість 

урахування сертифікатів, отриманих за результатами іспитів після прослуховування он-лайн курсів, як 

альтернативи оцінок за іспит після прослуховування аналогічних курсів студентами в університетах); 

стимулювання розвитку творчих навичок, прояву індивідуальних здібностей, талантів людей; підвищення 

рівня розуміння студентами і аспірантами того, що знання, які вони отримають допоможуть в майбутній 

кар‘єрі; впровадження головних принципів Болонського процесу: мобільність студентів, мобільність 

викладачів і науковців, взаємне визнання освітніх документів (Україна наразі перейшла одразу до третього 

пункту, залишивши поза увагою найголовніші перші два пункти);надання освітнім і науковим установам прав 

самостійного визначення назв і переліків спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців згідно 

потреб ринкового середовища та забезпечення порівнянності результатів навчання за різними спеціальностями 

на різних освітніх та наукових рівнях за ―освітніми ефектами‖ та навичками, якими має володіти фахівець у 

своїй професійній діяльності. 

І наприкінці – найголовніше: реформи в країні повинні бути системними і, поряд з освітньо-науковою 

сферою, мають охоплювати усі сфери життєдіяльності людей. Люди з гарною освітою будуть ефективно 

працювати на благо України тільки якщо для цього будуть існувати певні можливості, зокрема: розвинена 

інфраструктура, прозорі стабільні ―правила гри‖, захист права власності, мінімальний простір для корупції, 

високий рівень культури налагодження комунікацій, у т.ч. сфері розробки/реалізації проектів за міжнародними 

програмами, чисте навколишнє середовище, відповідний рівень доходів, доступ до ресурсів, високий рівень 

особистої відповідальності і свідомості у суспільстві. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

Проблема аналізу сфери послуг в економіці останнім часом набирає все більшої актуальності. Це 

викликано зростанням ролі послуг в економіці, підвищенням суспільних потреб, тобто існує розуміння, 

що у сфері послуг створюється людський капітал. Невиробнича сфера перетворилася на самостійний, 

рівноправний сектор економіки. Зв'язок між часткою невиробничої сфери і рівнем соціально-

економічного розвитку країни існує достатньо пряма. Перш за все, розвиток невиробничої сфери є 

віддзеркаленням рівня розвитку країн. Тобто чим більше частка невиробничої сфери, тим вище рівень 

соціально- економічного розвитку країни. 

Збільшення ролі сфери послуг у економіці свідчить про те, що вона є однією з 

найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона має величезне значення для 

сфери економічного життя людини. Однак, в Україні спостерігається загострення проблеми 

недооцінювання важливості сфери послуг. У ній працює в середньому 55% зайнятого населення, на неї 

припадає 50% обсягів капіталовкладень, більше 40% ВВП [2]. Сфера послуг безпосередньо пов'язана з 

відтворенням людського життя, тобто задоволенням потреб людей в продуктах нематеріального 

характеру або послугах, і сприяє створенню сприятливих умов розвитку продуктивних сил. 

Сфери послуг має значний внесок у ВВП країни, тобто економіка суспільства заснована на сфері 

послуг, а в ньому особливого значення набувають процеси отримання та передачі інформації та знання, 

а рівень життя визначається ступенем розвитку та доступністю таких послуг як охорона здоров'я, освіта, 

тощо. При чому, спостерігається зростання сфери послуг в структурі ВВП України, що пов'язане з 

інноваційним розвитком економіки.  

Таблиця 1 – Питома вага сфери послуг в країни (у % до ВВП) [1] 

Назва країни 2011 2012 2013 2014 

Україна 60 60 61 63 

Таким чином, сфера послуг перетворюється на важливе джерело зростання ВВП і є головним 

об'єктом для працевлаштування населення. Розширення сфери надання послуг в країні базується як на 

якісних змінах в структурі організації виробництва, так і на якісних змінах в людському суспільстві, 

принципах його організації та функціонування, зростанні ролі інтелектуальної діяльності людини, 

високому рівні освіти. 

Сьогодні в Україні сфера послуг є сектором економіки, який нарощує обсяги виробництва, що 

пояснюється: скороченням державного фінансування; появою нових видів послуг; привабливістю ринку 

послуг для підприємців тому, оскільки надання окремих видів послуг практично не потребують 

значного стартового капіталу; забезпечує якість економічного зростання і підвищення 

конкурентоспроможності країни [1]. 

Разом з тим, розвиток сфери послуг в Україні зазнає постійного впливу чинників. Негативними 

чинниками є: невисокий рівень конкуренції між підприємствами сфери послуг; слабке реагування 

підприємств державного сектора економіки на мінливі умови в споживчому попиті; недоробки в 

нормативно-правових актах, що регламентують діяльність організацій сфери послуг та ін. До 

позитивних чинників можна віднести значне збільшення числа організацій сфери послуг; появу на 

вітчизняному ринку іноземних конкурентів, що мають досвід організації сфери послуг у своїх країнах; 

зміцнення недержавного сектора економіки, у тому числі малого й середнього бізнесу. 

Для підтримки розвитку сфери послуг необхідним є вирішення комплексу завдань [3]: 

1) формування сприятливих умов для підприємницької діяльності у секторі послуг, створення 

економічного та правового середовища, яке б забезпечувало стимулювання ділової активності 

населення. 

2) створення реальних можливостей кожному підприємству для початку самостійної 

підприємницької діяльності у сфері послуг, доступу до виробничих, матеріально-технічних та 

фінансових ресурсів. 

3) кадрового забезпечення розвитку підприємницької діяльності у сфері послуг. 

4) здійснення заходів в галузі інвестиційної політики, направлених на підтримку підприємництва 

у сфері послуг регіону. 

Світовий досвід показує, що діяльність у сфері послуг може забезпечити підвищення 

ефективності функціонування національної економіки. Сучасні тенденції її розвитку супроводжуються 
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підвищенням добробуту та зміною структури, що характеризуються зростанням значення послуг як в 

системі потреб людини, так і в структурі економіки України.  

Однак, сфера послуг в Україні, яка до сьогодні перебуває у стані становлення, формує значну 

частку ВВП та забезпечує робочі місця значній частині населення. Таким чином, роль сфери послуг в 

економіці пов'язана з можливістю використання її потенціалу для економічного зростання, тому, крім 

поглиблення теоретичних засад щодо внеску сфери послуг у формування ВВП, дослідження перспектив 

її розвитку має передбачати й розробку практичних рекомендацій стосовно структурної трансформації 

та пропозицій з удосконалення державного регулювання. Отже можна стверджувати, що сфера послуг є 

надзвичайно важливою для економіки, а її внесок у ВВП зростає. 
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ВИНИКНЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ МІЖОСОБОВИХ  КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З 

УПРАВЛІНСЬКИМИ РІШЕННЯМИ ТА МЕТОДАМИ КЕРІВНИКА СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 

 

Міжособові конфлікти  у відділі виникають з багатьох причин. Але, зокрема, у цих причин є 

корінь, а саме, невдалі управлінські рішення керівника та ―кульгаюча‖ методика і стиль взаємодії з 

підлеглими.  

Є три класичних стилі керівництва: авторитарний, демократичний і ліберальний. У них існують 

різновиди з специфікою управлінської поведінки керівника. Але незалежно від стилю успіхи та провали 

в діяльності організації прямо залежать від правильності та ефективності рішень, які приймають 

керівники. Від стилю керівництва залежить ефективність управлінської діяльності, мікроклімат у 

колективі, орієнтованість колективу на результат. [1]. 

Стилів керівництва є багато, але не існує найкращого, що вів би до максимальної ефективності 

організації, тому керівник повинен знайти важелі управління, які б створили найефективніший стиль, 

прикладний до конкретної ситуації. Для досягнення найкращих результатів необхідно намагатись 

адекватно оцінювати ситуацію, творчо аналізувати обмеження та можливості, прогнозувати наслідки 

рішень [1]. 

У сфері управління конфлікти поділяють на дві основні групи, які відрізняються ходом 

протікання та механізмами розв'язання. Це конструктивні конфлікти, що виникають внаслідок 

організаційних розбіжностей, які приводять до продуктивних результатів спільної діяльності та 

деструктивні конфлікти, які виникають на основі особистих антипатій, нерозуміння людьми один 

одного, які ускладнюють спілкування і взаємодію[2]. 

При деструктивних конфліктах підприємство втрачає фінансові і трудові ресурси. Конфлікти 

призводять до негативних психологічно-емоційних розладів, це може викликати різного виду, фізичні і 

психічні захворювання, які в результаті призводять до зниження продуктивності праці, а потім і 

тимчасової непрацездатності. Згідно статистики, це 27 % від загальних втрат. Ось на прикладі наведених 

результатів про кількість виплат у разі тимчасової втрати працездатності на ТзОВ ―Барком‖, наведених в 

таблиці 1, видно реальні трудові і фінансові втрати підприємства. 

Таблиця 1 

Кількість виплат при тимчасовій втраті працездатності на ТзОВ ―Барком‖  

Річний 

період 

Загальна 

кількість 

працівників 

на 

підприємстві 

Загальна 

кількість 

хворіючих 

працівників 

Дні 

хвороби 

Сума 

виплат  

(грн.) 

Дні хвороби 

за рахунок 

підприємства 

Сума виплат 

за рахунок 

підприємства 

2014 1308 352 4161 224800 1468 76950 
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Конфліктолог Анцупов А.Я. критеріями конструктивного вирішення конфлікту вважає ступінь 

вирішення протиріччя, що лежить в основі конфлікту та перемогу в ньому правого опонента. Важливо, 

щоб при вирішенні конфлікту було знайдене рішення проблеми, через яку він виник. Чим повніше 

вирішене протиріччя, тим більше шансів для нормалізації відносин між учасниками, менша вірогідність 

переростання конфлікту в нове протистояння [3]. 

Можна показати принцип взаємодії між управлінським рішенням, тобто причиною, поетапно, аж 

до міжособового конфлікту на простому прикладі взаємодії працівників одного відділу. 

1. Прийняття невдалого рішення. Матеріальна винагорода виділена керівником одному з 

підлеглих на основі добрих неформальних відносин, а іншому ні, хоча посадові обов‘язки виконуються 

обома співробітниками одинаково. 

2. Виникнення передконфліктної ситуації. У недооціненої сторони виникають негативні 

почуття: нерозуміння, невдоволення, почуття несправедливості.    

3. Конфлікт. Вияснення недооціненим підлеглим у керівника причини прийнятого ним 

рішенням. Оскільки відповідь, яку дасть керівник буде необ‘єктивною, відповідно вона не задовольнить 

підлеглого. 

4. Міжособовий конфлікт. Якщо керівник буде приймати невдалі рішення далі, то у 

недооціненого працівника виникне стабільна неприязнь і злість до керівника, як до управлінця 

нездатного оцінити стан справ реально, та до особистісті, яка свідомо чи несвідомо ставить неформальні 

відносини вище за об‘єктивність у формальних відносинах. Також не слід забувати, що між 

співробітниками може виникнути такий конфлікт через це рішення розподілу коштів. 

Зв‘язок між управлінськими рішеннями і можливістю виникнення міжособистісних конфліктів є 

сталим і нерозривним. Від наявності деструктивних конфліктів страждають і працівники і саме 

підприємство. Отже, керівник відіграє важливу роль у структурі підприємства і від його рішень, також 

залежить розвиток і ситуація в організації, тому він  повинен бути не ініціатором деструктивних і 

дисфункційних конфліктів, а їх ліквідатором та забов‘язаний виробляти в собі ефективні методи та 

стиль управління  колективом для того, щоб ефективність роботи і атмосфера відділу покращувались. 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

З огляду на позитивні висновки останнього звіту Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО), за яким, кількість тих, хто недоотримує продовольство у світі зменшилася на 

167 млн. за останні десять років до 795 млн. осіб, можна говорити про зменшення глобальної 

напруженості щодо продовольчої безпеки. Тим не менш, останні роки позитивні зрушення зменшили 

темпи, що фахівці пов‘язують із уповільненням економічного розвитку та політичною нестабільністю у 

світі, а отже, актуальність питання забезпечення продовольчої безпеки не втратила чинності. 

Продовольча безпека держави – це складова національної безпеки, дотримання якої завжди 

стоятиме на першому місці у переліку першочергових завдань держави. Державна цільова програма 

розвитку українського села на період до 2015 року відзначає особливу роль аграрного сектору в 

соціально-економічному житті країни, що обумовлюється унікальним поєднанням сприятливих 

природно-кліматичних умов та геостратегічним положенням, спроможністю України зайняти вагоме 

місце на міжнародному продовольчому ринку [1]. Поряд із цим не можна ігнорувати важливість 

аграрного сектору економіки країни для забезпечення продовольчої безпеки, адже, саме продовольча 

безпека сформує достатню базу для розвитку суспільства, яке навзаєм прикладе максимум зусиль для 

розвитку сільськогосподарського виробництва. Доступ до достатньої кількості безпечних та поживних 

продуктів харчування з метою задоволення своїх потреб та вподобань у їжі, щоб вести активний та 

здоровий спосіб життя повинен бути забезпечений як на рівні окремих індивідів, так і – регіонів, чи 

держави в цілому. 

Нероздільною з продовольчою безпекою в даному контексті виступатиме аграрна політика 

держави, яка, зважаючи на поточні інтеграційні процеси повинна кореспондуватися із Спільною 
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аграрною політикою Європейського Союзу (САП ЄС). Членство у Світовій організації торгівлі (СОТ) 

накладає певні обмеження на підтримку аграрного сектору економіки, що може спричинити появу 

додаткових загроз продовольчій безпеці держави. 

Визначення продовольчої безпеки окремих регіонів як правило базується на класичному 

визначенні поняття ―продовольча безпека‖. Зокрема, Е. А Кірєєва визначає продовольчу безпеку регіону 

як стан регіону, за якого продовольчі ресурси використовуються так, щоб забезпечити всі категорії 

населення продуктами харчування на всій його території на рівні не нижчому мінімального споживчого 

кошика, для забезпечення активного й здорового способу життя, не залежно від впливу внутрішніх, 

зовнішніх та світових факторів [2]. 

Сільськогосподарський комплекс Сумської області відноситься до провідних галузей економіки 

регіону, що має значний вплив на рівень та якість життя населення, стабільну роботу галузей. Аграрна 

галузь регіону демонструє стабільний розвиток. Проте, Сумська область потрапляє в один тип із 

Дніпропетровською, Запорізькою та Полтавською областями як така, що має середній загальний індекс 

людського розвитку, посилений переважно матеріальним добробутом і ринком праці та погіршений 

соціальними умовами, демографією і в деяких випадках станом довкілля. За типологією регіонів, що 

була підготовлена в рамках проекту ЄС ―Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні‖, 

визначено 5 груп регіонів (типів), що мають спільні риси, але при цьому достатньо відрізняються від 

інших типів. Сумщину разом із Вінницькою, Кіровоградською, Херсонською та Чернігівською 

областями віднесено до п‘ятого типу – це регіони з низьким рівнем розвитку, уповільненням розвитку та 

з найсерйознішими проблемами розвитку [3]. Відповідно, в області спостерігається низький рівень 

валового регіонального продукту на 1 особу, низький наявний дохід у розрахунку на 1 особу. Саме ці 

показники можуть негативно впливати на такий важливий індикатор продовольчої безпеки як 

доступність. Очевидно, що дане питання потребує ґрунтовного дослідження та пропозиції конкретних 

рекомендацій. 

В Сумській області за останні п‘ять років найбільш оптимальним є значення індикаторів 

достатності споживання (співвідношення між фактичним споживанням окремого продукту та його 

раціональною нормою) по таких позиціях як: хліб і хлібопродукти, риба і рибопродукти, картопля і 

цукор. Найбільше перевищення раціональних норм споживання спостерігається по рослинній олії. 

Значення індикатору достатності коливається від 1,85 до 1,57 з чіткою тенденцією до зменшення. 

Особливо негативними є показники по таких важливих для повноцінного харчування людини продуктах 

як молочні та м‘ясні – 0,52 та 0,66 відповідно. Споживання по даних групах коливається близько 

половини раціональної норми, компенсуючись при цьому, як видно із отриманих результатів, 

рослинними продуктами. Пояснення даних тенденцій знаходиться у площині економічного доступу до 

продовольства, тобто загальних доходів населення та сукупних споживчих витрат. 

В середньому сукупні витрати за місяць у розрахунку на одне домогосподарство по Сумській 

області менші за середній показник по Україні на 640,7 грн., що відповідно становить 3173,3 грн. 

Порівняно із попереднім роком вони збільшилися на 10%, а за останні п‘ять років – на 42%. При цьому, 

важливим є показник питомої ваги витрат на продукти харчування у загальному обсязі сукупних витрат 

домогосподарств. Динаміка даного показника в цілому позитивна. Так по Україні спостерігається його 

порівняно стабільне значення на позначці у 50%. На Сумщині в середньому 49,4% становить питома 

вага витрат на продукти харчування у загальному обсязі сукупних витрат. За останні п‘ять років 

відбувається незначне зменшення даного показника (на 5,1 п.п), що свідчить про позитивну динаміку. 

Зрозуміло, що реалії сьогодення, пов‘язані із анексією Криму та військовими діями на сході України, 

об‘єктивно негативно впливають на загальний стан економіки держави, що в кінцеву результаті нівелює 

дану позитивну тенденцію[4, с. 32]. 

Досягнення оптимальних значень індикаторів продовольчої безпеки повинно забезпечуватися на 

рівні регіонів. Забезпечення достатньої кількості продукції визначається детермінантами фізичної 

доступності, а дотримання раціональних норми споживання можливе лише за умови економічної 

доступності продовольства. Ключову роль у формуванні продовольчої безпеки держави відіграють 

класичні загальноекономічні фактори. Зважаючи на поточний стан продовольчої безпеки України, 

можна зробити висновок, що формування її на достатньому рівні можливе переважно за рахунок 

підвищення ефективності економіки окремих регіонів.  
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ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На современном этапе развития экономики Республики Беларусь одной из главных причин 

сдерживания инновационной деятельности предприятий  является ограниченность финансовых 

ресурсов. Финансирование инновационной деятельности – это процесс обеспечения и использования 

денежных средств, направленных на проектирование, разработку и организацию производства новых 

видов продукции, на создание и внедрение новой техники, технологий, услуг, работ, новых 

организационных форм и методов управления. 

Число организаций, осуществлявших технологические инновации в Республике Беларусь в 2009 

году составило 234 единицы, в 2010 году – 324 единицы, 2011 году – 443 единицы, 2012 году – 437 

единиц, 2013 году – 411 единиц, 2014 – 383 единицы. 

Затраты на технологические инновации в 2009 году составили 2700,4 млрд.руб., 2010 году – 

2793,3 млрд.руб., 2011 году – 8763,7 млрд. руб., 2012 году – 7937,5 млрд. руб., 2013 году – 9986,2 

млрд.руб., 2014 году – 10281,9 млрд.руб. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических 

отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки в 2009 году составил 92803,6 

млрд. руб., 2010 году – 128232,0 млрд. руб., 2011 году – 254957,9 млрд. руб., 2012 году – 466883,7 млрд. 

руб., 2013 году – 464558,7 млрд. руб., 2014 году – 504810,1 млрд. руб. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2009 году составили 883,3 млрд. 

руб., 2010 году – 1140,6 млрд. руб., в 2011 оду – 2081,9 млрд. руб.. 2012 году – 3537, 8 млрд. руб., 2013 

году – 4372,3 млрд. руб., 2014 году – 4073,1 млрд. руб. 

В современных условиях функционирования предприятий возрастает привлекательность 

портфельного инвестирования как одного из перспективных способов финансирования инноваций на 

промышленных предприятиях. 

Инвестиции представляют собой расходы на увеличение объема капитала. Их осуществляют с 

целью получения в будущем прибылей от функционирования этого капитала. В более широком смысле 

под инвестициями понимают финансовые вложения в любые активы (средства производства, ценные 

бумаги, валюту) с целью получения дохода.  

В этой связи наиболее важным представляется деление инвестиций на прямые и портфельные.  

Прямые инвестиции предполагают установление полного контроля над предприятием (покупку 

контрольного пакета акций) или реализацию инвестиционного проекта в реальном секторе экономики, 

поэтому многие экономисты справедливо называют их производственными.  

Портфельные инвестиции — это инвестиции в различные финансовые активы главным образом с 

целью получения дохода в виде потока денежных средств или увеличения их запаса. 

Портфельное инвестирование, представляющее собой упорядоченное воздействие субъектов 

(портфельных инвесторов и эмитентов) на инвестиционный механизм в целях получения дохода в 

денежной форме, является одним из перспективных способов финансирования инноваций на 

предприятиях в Республике Беларусь. Часть этого дохода может быть направлена на финансирование 

перспективных инноваций. 

Основными субъектами портфельного инвестирования являются инвесторы (владельцы 

свободного денежного капитала) и эмитенты, осуществляющие выпуск инвестиционных инструментов. 

Портфельные инвестиции могут также осуществлять частные лица и государство (в процессе 

формирования резервных фондов), а также общественно-политические и религиозные объединения, 

благотворительные и иные фонды. 
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Объектами портфельного инвестирования являются различные финансовые активы: ценные 

бумаги, валюта, банковские депозиты и др. Особое внимание следует уделить процессу портфельного 

инвестирования в различные ценные бумаги в силу его большого влияния на экономику в целом и 

доминирующего положения на рынке портфельных инвестиций. 

Управление портфельным инвестированием в целях финансирования инноваций предполагает 

сознательное обеспечение прилива капитала к местам его необходимого приложения. Одновременно 

данный процесс ведет к оттоку капитала из тех отраслей производства, где имеет место снижение 

инновационной активности. Механизм подобного регулирования следующий: внедрение эффективных 

инноваций обеспечивает рост прибыли производства, в которое и устремляются свободные капиталы, 

покидая те отрасли, которые в силу своего технологического отставания не способны обеспечить 

соответствующую норму прибыли. Финансовые инструменты являются тем средством, при помощи 

которого осуществляется портфельное инвестирование. Они адсорбируют временно свободный капитал, 

где бы он ни находился, и через куплю-продажу помогают «перебросить» его в нужном направлении. 

На практике это ведет к тому, что капитал размещается главным образом в производствах, 

необходимых обществу. В результате возникает оптимальная структура общественного производства: 

оно начинает соответствовать общественному спросу и общественным потребностям. В этом 

заключается важное преимущество развития портфельного инвестирования.  

В общем виде алгоритмизированный механизм финансирования инноваций с помощью 

портфельного инвестирования состоит из двух взаимопереплетающихся цепочек, в центре которых 

находятся частные и институциональные инвесторы и эмитенты (промышленные предприятия). 

Ключевыми элементами механизма портфельного инвестирования являются купля-продажа 

инвестиционных инструментов и оценка эффективности инноваций. На каждом из этих этапов 

разрешается противоречие интересов инвесторов и эмитентов. В случае согласования интересов 

заключаются сделки купли-продажи инвестиционных инструментов, происходит внедрение 

эффективных инноваций, увеличение капитализации компании-эмитента и экономики в целом. В случае 

если указанные инструменты не находят своих покупателей, т.е. норма доходности от внедрения 

инноваций слишком низка, цепочка портфельного инвестирования разрывается: средства инвесторов 

направляются на личное потребление или в другие объекты инвестиций (золото, недвижимость, 

депозиты банков). При этом эмитенты испытывают проблемы, связанные с эмиссией, низкой 

ликвидностью, снижением капитализации компании и, как следствие, с финансированием инноваций за 

счет данного источника. 

Конструктивное или деструктивное функционирование механизма портфельного 

инвестирования воспроизводится в каждом новом цикле. В первом случае это, как правило, связано с 

устойчивым экономическим ростом на фоне прогрессивного развития хозяйственной структуры. Во 

втором действует целый комплекс негативных тенденций: сужение сферы инвестиционного рынка, 

падение его ликвидности и капитализации, снижение уровня доверия инвесторов, падение 

инновационной активности, возникновение структурных диспропорций и деформаций, что в конечном 

итоге отрицательно отражается на динамике общего экономического развития. 

Возможность финансирования инноваций за счет развития портфельного инвестирования 

заключается в том, что денежные средства, полученные в результате выпуска ценных бумаг, 

направляются предприятием-эмитентом на финансирование инновационных проектов. Предприятия-

инвесторы формируют высокоэффективный инвестиционный портфель, доходы от управления которым 

также используются для финансирования прогрессивных инноваций. 

Таким образом, возможно согласование интересов инвесторов и эмитентов, использующих 

полученные средства для инвестирования в инновации. В основе процесса портфельного 

инвестирования лежит гибкий механизм трансформации сбережений в инвестиции и далее в 

эффективные инновации. Поэтому портфельное инвестирование можно рассматривать как эффективный 

способ финансирования инноваций предприятий в Республике Беларусь. 
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АНАЛІЗ СТАНУ АНТИДЕМПІНГОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ 

 З моменту вступу України до Світової організації торгівлі, а це відбулось 5 лютого 2008 року [1] 

(підготовча робота України щодо вступу до цієї міжнародної організації тривала 14 років) і до 

Європейського Союзу в 2014 році в нашій країні відбувається жорстка конкуренція як на внутрішньому 

так і на зовнішньому ринках. Прагнучи стати рівноправним партнером країн Європи і світу, Україна 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/981_049
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розпочала змінювати імідж експортера сировини на імідж конкурентоспроможного учасника 

європейського ринку. Металургійне виробництво, хімічна промисловість, машинобудування, які 

визначають основу економіки багатьох регіонів, вже сьогодні переходять на нові стандарти виробництва 

і європейські технічні регламенти. Поглиблюючи співпрацю з ЄС, Україна змогла отримати нові 

стимули для розвитку внутрішнього ринку і поглиблення економічної спеціалізації регіонів [2, c.2].  

 Відповідно до цього, розширення українського експорту на світових ринках супроводжується й 

посиленням економічних обмежень щодо нього в різних країнах. Використовуються усе більш 

витончені форми протекціонізму, спрямовані на дискримінацію українських експортерів, - були задіяні 

різні технічні, екологічні, санітарні й інші стандарти, що ускладнюють процедуру сертифікації 

продукції, вимоги до форм і методів розслідувань для зниження конкурентоздатності української 

продукції. 

На кінець 2014 року проти наших виробників у різних країнах світу діяли 62 антидемпінгові, 

компенсаційні і спеціальні міри. При цьому Україна посідала 13-е місце серед перших 15 країн, щодо 

експорту яких була порушена найбільша кількість антидемпінгових розслідувань (таблиця 1). З них у 13 

випадках рівень мит, введених на українську продукцію, не дозволяв здійснювати експорт у країни, що 

проводили антидемпінгові розслідування проти української продукції. Уведення таких високих мит, 

насамперед США, Євросоюзом і Росією, не завжди були економічно обґрунтованими і в багатьох 

випадках спрямовані на витиснення української продукції з ринків. 

Особлива активність іноземних підприємців по захисту своїх інтересів за допомогою 

ініціювання антидемпінгових процедур відзначалась в 1999-2002 роках, коли проводилося 15-25 

розслідувань у рік [3]. 

 Введення у відношенні української продукції захисних мір змусило наших експортерів шукати 

нові ринки азійського напрямку. 

 Але в той же час, слід зазначити, що одним із важелів регулювання конкуренції на українському 

ринку та підтримки національного товаровиробника виступають антидемпінгові заходи, одними із яких 

є антидемпінгові розслідування. Відповідно до ЗУ «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту» антидемпінгове розслідування проводиться з метою встановлення фактів 

демпінгу та шкоди. Можна визначити, що демпінг – це якщо звичайна вартість (ціна в країні 

виробництва) вища, ніж експортна ціна (ціна продажу в Україні), а шкода, з погляду впливу на ціну на 

внутрішньому ринку – «пригнічення» ціни: дешевий імпорт не дозволяє підняти ціну.  

Таблиця 1. Кількість застосованих антидемпінгових заходів у світі, ранжування за країною-експортером, 

до якої застосовані заходи 1995-2014 рр. [4] 
№ Exporting Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 1995-2014 

 Total 143 134 99 120 161 157 3058 

1 China 57 56 37 35 52 40 759 

2 Republic of Korea 7 4 4 10 18 12 213 

3 Taipei, Chinese 7 8 5 9 12 11 173 

4. United States 5 7 7 9 5 12 162 

5 Japan  2 3 5 5 8 134 

9 Russian    federation  3 1 3 3 1 106 

10 Brazil 3 4 2  3 3 89 

11 European Union 1 4 4 8 4 б 74 

12 Malaysia 7 3 5 2 1 5 73 

13 Ukraine 1 1 1 2 1 3 62 

14 Germany 4   1 3 2 53 

 Таблиця 2. Кількість застосованих антидемпінгових заходів у світі, ранжування за країною, яка 

застосовує заходи 1995-2014 рр. [4] 
№ Exporting Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 1995-2014 

 Total 143 134 99 120 161 157 3058 

1 India 30 32 26 30 12 15 534 

2 United Slates 15 17 4 7 7 22 345 

3 European Union 9 5 11 3 12 1 298 

4. Argentina 16 15 8 9 9 9 228 

5 Brazil 16 5 13 14 30 32 197 

6 China 12 15 6 5 8 12 176 

7 Turkey 9 10 2 1 8 9 163 

18 Malaysia     11 2 38 

19 Ukraine 7   7 2 1 38 

20 Colombia 3    6 4 34 

21 Russian Federation 1 10 1 4 6  28 
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 В таблиці 2 відображено, навпаки, скільки на кінець 2014 року Україна застосовувала  

антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних мір проти товаровиробників світу, а саме – 38. 

Порівнюючи кількість антидемпінгових заходів, застосованих Україною до інших товаровиробників до 

кількості антидемпінгових заходів, застосованих проти України, можна зробити висновок, що ця цифра 

більша практично в 2 рази. Це говорить про те, що українській державі необхідно удосконалювати 

механізм антидемпінгових розслідувань. 

Список використаної літератури 

 1. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/981_049 

 2. Україна – ЄС: від асоціації до членства // XXIV Економічний форум. Криниця–Здруй. 2–

4.09.2014/.K: © Національний інститут стратегічних досліджень, 2014  

 3. Погуляй О.А. Проблемы формирования конкурентной стратегии металлургического 

комплекса Украины // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2003. – Ч.1. – С. 323-

325. 

 4. Матеріали Управління захисту внутрішнього ринку Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

 

Гапчук Я.К. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ 

Науковий керівник: Іщенко А.М., старший викладач 

 

КЕРІВНИК ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Нагальним завданням сьогодення є дослідження ролі керівника в організації, що може тягнути за 

собою багато супроводжуючих проблем. До останніх можна віднести нераціональне використання 

потенціалу працівників, неефективне управління, формування та збереження репутації компанії, а також 

багато інших суттєвих проблем. Керівник повинен вміти вдало використовувати усі ресурси організації 

для того, щоб уникнути в майбутньому різних негараздів, які виникають під час діяльності. Для цього 

керівнику слід мати та постійно розвивати свої вміння та навички, вдосконалювати лідерські якості, 

бути прикладом для кожного робітника та компанії в цілому. 

У сучасному світі, часто поєднуються ролі керівника та власника організації. В зв‘язку з цим 

зростає відповідальність за добросовісне виконання завдань, на що потрібно звертати увагу. 

Керівництво має віддаватися в роботі абсолютно в усьому, що стосується організації та її працівників, а 

саме: працездатність кожного робітника, стимулювання персоналу, створення сприятливих для роботи 

умов, впровадження інноваційних методів управління, навчання персоналу та багато іншого. 

Ця людина є єдиною в організації, від якої залежить доля компанії і кожного працівника окремо. 

Залежно від ситуації керівник є організатором, комунікатором, експертом, критиком і безпосереднім 

виконавцем. Та перш за все, така людина є лідером для усіх. Усе це потрібно для того, щоб 

налаштовувати працівників на повноцінну роботу та досягати високих результатів в розвитку компанії. 

На сьогоднішній день існує потреба в управлінні персоналом, застосовуючи інноваційні методи 

керівництва. В таких компаніях керівники, які мають необхідні вроджені та надбані навички та уміння, 

можуть легко організовувати інноваційні процеси управління. До інноваційних методів також слід 

відносити вміння створювати умови для розвитку та саморозвитку кожного робітника компанії. Тому 

важливо реалізувати навчання, підвищення кваліфікації та здобуття знань своїм працівникам, що в 

майбутньому «гратиме» на користь як керівнику так і організації в цілому.  

Наприклад, для керівників, які прагнуть розкрити потенціал працівників або допомогти з 

пошуком інноваційних ідей можна застосовувати такі інноваційні методи управління, які визначила 

Кузнецова Т., як: «Альтер-его», «Сесія питань», «Символ», «Виклик», «Метод SCAMPER», «Метод 

провокацій», «Рефреймінг», «Метод інверсії» тощо [1].  

З них, «Альтер-его» -  це вирішення будь-якого питання з точки зору відомої людини. Для того, 

щоб вирішити конкретну проблему за цим методом, необхідно подивитись на неї очима історичної 

особи, персонажу книги, видатного спеціаліста в певній сфері, відомого корпоративного лідера. 

Застосування цього методу дозволяє спрогнозувати рішення, використовуючи стиль та ідеї відомих 

особистостей. «Сесія питань», як визначає автор, це мозковий штурм, в якій є мінімум критики та 

максимум свободи думки. Представляє собою обговорення ряду попередньо сформульованих питань у 

форматі мозкового штурму з повною свободою висловлювань думок без обтяження критикою. Далі, 

Кузнецова Т. виділила метод під назвою «Символ», що застосовується у вигляді представлення 

проблеми чи питання певним символом, який максимально відповідає цій проблемі. За цією методикою 

керівник формулює проблему та пропонує групі працівників придумати аналогію у вигляді певного 

символу, який би максимально відповідав висунутій проблемі по суті та характеру. За складеним 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/981_049
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списком атрибутів даного символу група продумує способи їх застосування для вирішення проблеми. 

Ще один метод – це «Виклик», коли керівник формує уявну проблему, а персонал повинен вирішити її 

без будь-якої допомоги. За цим методом керівник кидає виклик підлеглим, випливаючи на їх підсвідоме 

бажання довести свою спроможність самостійно вирішувати проблеми та приймати рішення. 

«Метод SCAMPER» вирішує проблеми шляхом заміни, комбінації, адаптації, модифікації, застосування, 

ліквідації, створення протилежності. Це дозволить знайти безліч несподіваних ідей для модифікації 

існуючих та створення нових продуктів чи послуг. Наступний метод за автором – це «Метод 

провокацій», де здійснюється пошук вигоди від незвичайних, навіть безглуздих ідей. Цей метод сприяє 

генеруванню серед персоналу ідей, які виходять за межі стандартних моделей мислення і особливо 

корисний, коли підприємство хоче створити абсолютно новий товар, розпочати новий бізнес. Кузнецова 

Т. виділила метод «Рефреймінг», який використовується для вирішення важливих бізнес-проблем. 

Найбільш поширеною формою рефреймінгу є оцінка працівниками проблеми з точки зору людей різних 

професій. Керівник доручає підлеглим грати різні ролі при критичній оцінці різних складових продукту 

чи послуги підприємства та вислуховує їх думку, фіксуючи нові ідеї. «Метод інверсії», як визначає 

Кузнецова Т., це пошук раціональних рішень проблеми при аналізі протилежного завдання. За цим 

методом керівник ставить перед підлеглими завдання, протилежне тому, яке він хоче вирішити. В 

результаті можна отримати перелік дій та рішень, які не допустимі для даного продукту чи послуги і 

використати ці знання для їх покращення. Цей метод дозволяє працівникам побачити те, чого б вони не 

помітили при прямому формулюванні проблеми [1]. 

Отже, потрібно приділяти велике значення впливу керівника на організаційну діяльність 

компанії. Саме ця особа поєднує в собі ті якості, які допомагають розвиватися, покращуватися, 

навчатися як кожному працівнику, так і організації в цілому, що в майбутньому матиме свої результати.  
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ЧТПУП «ЛЕНЖДАНЕВРОТРАНС» 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что производственная программа определяет 

необходимый объем оказываемых услуг в плановом периоде. В результате проведенного анализа 

производственной программы ремонтных услуг ЧТПУП «ЛенжданЕвроТранс» за период 2010-2014 гг. и 

1 квартал 2015 г. было выявлено следующее: 

- в 2014 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается уменьшение таких показателей, как: снижение 

рентабельности производственной деятельности на 14,48 млн. руб., рентабельность продаж по прибыли 

- 16,10 млн. руб., по чистой прибыли и денежному потоку – 10,91 млн. руб.; прибыль сократилась на 265 

млн. руб.; коэффициент текущей ликвидности составляет 1,24 превышает норматив > = 1,1; 

- на отрицательный результат деятельности (-9,4% рентабельности) предприятия по состоянию 

на 2015 г. повлияло снижение производственной мощности в результате умень-шения 

производительности работников на 15% (коэффициент использования производственной мощности = 

0,85), а также в результате недоис-пользования рабочего времени на 8% (коэф-фициент экстенсивного 

использования = 0,92); 

- среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2014 г. на 2 570 млн. руб. по 

сравнению с периодом 2013-2010 гг., а также активной части основных средств до 2 898 млн. руб., 

фондоотдача сократилась на 5,37 руб./руб. по сравнению с 2013 г. и на 0,58 руб./руб. по сравнению с 

2010 г., фондовоору-женность – увеличилась на 37,65 руб./чел. и на 45,1 руб./чел. соответственно, и 

вследствие фондорентабельность снизилась на 90,6%; 

- объемы произведенной продукции (13 932 млн. руб., в 2014 г.), валовой продукции (16 357 млн.  

руб. в 2014 г.) и реализованной продукции (16 350 млн. руб. в 2014 г.) свидетельствуют о 

неблагоприятном финансовом состоянии предприятия в 2014 г. по сравнению с 2012-2013 гг. (снизились 

практически на 1,5%); 

- произошло снижение рентабельности основной деятельности на 10,86% по сравнению с 2013 г. 

(на 11,43% по сравнению с 2010 г.), рентабельности продаж – на 25,81% и совокупных активов на 

54,35%; 

http://www.new-management.info/issues/2009/9/732/
http://www.new-management.info/issues/2009/9/732/
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- коэффициент ритмичности в 2014 г. по сравнению с 2013 г. по ремонту тракторов равен 0,55, 

по услугам тракторов – 1,21; по ремонту автомобилей – 1,06; и по ремонту двигателей и топливной 

аппаратуры – 0,79, соответственно. Переход на оптимальный ассортимент ремонтных услуг при условии 

полной загрузки мощностей позволит предприятию увеличить прибыль до 2 203,9 млн. руб., 

рентабельность – до 17,1%. 

Используя корреляционно-регрессионный анализ, а также экономико-математическую 

(мультипликативную, детерминированную) мо-дель комбинированным способом, методом элими-

нирования, рассмотрели: проведение новых услуг по ремонту тракторов модели Дископак-6 (где 

рентабельность составит 15,1%, амортизация на инструмент 89,1 тыс. руб. в месяц), а также увеличение 

объема ремонтных услуг по модернизации тракторов марки К-744-Р1 (17,6% рентабельности, 

амортизация на инструмент 95,5 тыс. руб. в месяц) и марки К-744-Р2 (21,6%, 108,2 тыс. руб. в месяц 

соответственно).  

Экономическая эффективность от предложенных рекомендаций для ЧТПУП 

«ЛенжданЕвроТранс» в сумме составит  

6 628,5 млн. руб. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Планування розвитку підприємства і збереження його конкурентоспроможності є важливим 

питанням в управлінні підприємством. В даний час цінність бізнесу багато в чому визначається його 

інтелектуальними та інформаційними ресурсами, а значна частина активів компаній має нематеріальний 

характер. Тому окрім проблеми оцінки інтелектуального капіталу, потрібно також звернути увагу, що 

для більш точного складання балансу і прибутковості підприємства на майбутній рік, необхідно 

прогнозувати величину інтелектуального капіталу. 

Прогнозування в усій безлічі економіко-математичних методів завжди займало особливе місце, 

викликало активний інтерес з боку практичних працівників, оскільки задачі прогнозування є 

актуальними для всіх ієрархічних рівнів економіки, на будь-яких етапах економічної динаміки. 

Прогнозування, попереднє плануванню, дозволяє оцінити конкретну ситуацію в управлінні і дає 

практиці гнучкий інструмент аналізу поточних ситуацій. 

Під прогнозуванням (розробкою прогнозу) будемо розуміти спеціальне наукове дослідження 

перспектив (минулих тенденцій) розвитку будь-яких явищ (технічних, соціально-економічних) [1]. Для 

визначення найбільш відповідного методу для прогнозування величини інтелектуального капіталу 

необхідно розглянути основні методи прогнозування, які найбільш часто використовуються. 

Для прогнозування величини інтелектуального капіталу можуть бути використані такі групи 

методів: екстраполяція (інтерполяція); опитування експертів; моделювання. 

Екстраполяція вивчає явище і переносить тенденції вивченого явища на іншу частину цього 

явища або переносить минулі тенденції явища на майбутні періоди. У науковому плані прикладом є 

математична статистика. 

Інтерполяція має схожу з екстраполяцією методологію - шукає проміжні значення величини 

(параметра) щодо деяких відомих її значень. 

Особливістю прогнозування є той факт, що статистичні дані (доступні до моменту часу t) щодо 

досліджуваних явищ або процесів використовуються для попереднього аналізу та висунення гіпотез про 

характер застосовуваних методів прогнозування. 

Прогнозування на основі часових рядів відноситься до класу адаптивних методів прогнозування. 

Часовим рядом називається безліч спостережень, одержуваних послідовно в часі. 

Адаптивні методи мають такі особливості:  

 в основі всіх адаптивних моделей лежить ідея експоненціального згладжування;  

 адаптивні моделі відображають тільки поточні властивості досліджуваного часового 

ряду; 

 на кожній ітерації адаптивні моделі безперервно враховують поточні зміни 

характеристик ряду;  

 деякі адаптивні моделі володіють властивістю самоналагоджування, тобто властивістю 

врахування минулих змін характеристик ряду;  
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 критерієм якості використання адаптивної прогнозної моделі, як правило, є середній 

квадрат помилки прогнозування. У рідкісних випадках за якість моделі приймається відсутність 

автокореляції між членами часового ряду. 

Коли немає можливості визначити значення тих чи інших показників експериментально або з 

раніше зареєстрованих даних, доводиться покладатися на суб'єктивні оцінки. У подібних випадках 

найчастіше користуються думкою колективу експертів, а не окремої особи. 

Особливу увагу при використанні експертних оцінок в прогнозуванні інтелектуального капіталу 

слід приділяти питанням точності й надійності одержуваних прогнозів. Точність і надійність прогнозів 

на основі експертних оцінок досягаються наступними способами [2; 3]: 

 ретельним підбором членів експертної групи, як правило, провідних вчених і практиків в 

даній галузі знань, перевіркою їх компетентності; 

 методом експериментальних перевірок компетенції всієї залученої до експертизи групи, 

тобто організацією серій дослідів, при яких експериментатор знає відповідь, а члени експертної групи не 

знають. Якщо на основі декількох ітерацій отримують цілком задовільну відповідь, то прогнози даної 

експертної групи вважаються цілком надійними; 

 можливістю організації перевірки отриманого прогнозу іншими методами 

(моделюванням, прогнозуванням на основі трендових моделей і т. д.); 

 простотою опитувальною анкетою та чіткістю контурів прогнозованого явища 

(технічного об'єкта); 

 скороченням по можливості числа прогнозованих показників; 

 визначення найбільш оптимальних проміжків між турами опитувань. 

Методи експертних оцінок залишаються найважливішим і найбільш надійним способом 

прогнозування в багатьох сферах народного господарства, зокрема, при прогнозуванні науково-

технічного прогресу. 

Наступним методом є прогнозування на основі імітаційного моделювання. 

Імітаційне моделювання є потужним інструментом аналізу технічних, економічних та 

управлінських завдань. Імітаційний експеримент є ефективним аналогом реального процесу і дозволяє 

замінити конкретне явище експериментом з математичною моделлю на персональному комп'ютері. 

Під імітаційним моделюванням розуміють метод проведення обчислювальних експериментів з 

математичними моделями складних систем з метою вивчення поведінки систем протягом тривалих 

періодів часу [3]. 

Прогнозування величини інтелектуального капіталу на основі виробничих функцій є ще одним з 

методів прогнозування величини інтелектуального капіталу. 

Виробничою функцією називаються фізичні стосунки «між виробничими витратами і отриманої 

продукцією». Це визначення застосовується в основному до виробничих функцій, які розробляються за 

матеріалами галузей, груп підприємств або окремих підприємств з метою встановити міру впливу 

величини витрат тих чи інших засобів виробництва на обсяг виробленої продукції (в нашому випадку 

залежність максимально можливого прибутку (величини інтелектуального капіталу) від ресурсів, 

введених у виробництво). За рамки наведеного визначення виходять виробничі функції, в яких в якості 

досліджуваного результативного показника виробничої діяльності виступає не обсяг отриманої 

продукції, а, наприклад, величина чистого доходу або рівень продуктивності праці, собівартості 

продукції. За своїм змістом виробничі функції охоплюють всілякі залежності в сфері виробництва на 

різних рівнях - підприємство, група підприємств (виробниче об'єднання, виробничо-територіальний 

комплекс), галузь, об'єднання, народне господарство в цілому. 

Виробничі функції розробляються і як самостійні економіко-математичні моделі, призначені для 

аналізу сформованих залежностей, прийняття рішень, прогнозування, і в якості складових частин більш 

складних моделей, насамперед - моделей оптимального планування та управління виробництвом і 

моделей економічного зростання. Виробничі функції не є всеосяжним і бездоганним методом аналізу 

процесів економічного розвитку. Однак такими якостями не володіють і інші відомі нам кількісні 

методи дослідження економіки. 

У результаті аналізу методів і моделей прогнозування надається можливість оцінити конкретну 

ситуацію в управлінні підприємством. Аналіз методів є досить важливим розділом, який забезпечує 

надійність при прогнозуванні в багатьох сферах економіки зокрема, при прогнозуванні величини 

інтелектуального капіталу. 
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РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В умовах глобалізації виявлення резервів діяльності промислових підприємств на зовнішньому і 

внутрішньому ринку є одним з ключових факторів їх розвитку без залучення додаткових ресурсів. 

Значну роль для розширення світогосподарських зв'язків і забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки відіграє експортний потенціал, формування якого відбувається на 

підприємствах, що є самостійними учасниками зовнішньоекономічної діяльності.  

Експортний потенціал необхідно розглядати в системі економічного потенціалу 

експортоорієнтованого підприємства як невід'ємну його складову, виражену в обсягах поставок на 

експорт конкурентоспроможної продукції, послуг. Економічний потенціал експортоорієнтованого 

підприємства можна визначити як кошти та ресурси, які реально можуть бути мобілізовані та 

використані підприємством для досягнення заданої в рамках внутрішньо фірмового планування 

виробничо-комерційної мети на внутрішньому й зовнішньому ринках. Саме від реалізації експортного 

потенціалу підприємства залежить його успіх на зовнішньому ринку і надходження валютної виручки за 

продану продукцію. 

Розвиток експортного потенціалу підприємства - досить складне і багатопланове явище. 

Експортна діяльність суб'єктів підприємництва кожної країни зачіпає політичні та економічні інтереси 

інших країн, тому при побудові концепції враховується безліч чинників і контурів управління. 

Експортний потенціал промислового підприємства є багатогранним поняттям, що включає безліч 

виробничих, економічних, організаційних та інших характеристик, що відбивають у сукупності 

здатність організації реалізовувати свою продукцію на світовому ринку. 

Ефективне використання експортного потенціалу полягає в здатності експортоорієнтованих 

підприємств виробляти конкурентоспроможну продукцію та реалізовувати на міжнародних ринках її 

при одночасному дотриманні умов стійкого зростання, розвитку науково-технічного 

потенціалу,ефективності використання природних ресурсів, а також забезпечення економічної безпеки 

країни. 

Обов'язковим процесом, необхідним для оцінки доцільності виходу підприємства на зовнішні 

ринки, є оцінка експортного потенціалу промислового підприємства. 

Оцінка експортних можливостей дозволяє виявити резерви розвитку підприємства, використання 

яких дозволить наростити обсяги зовнішньоторговельних поставок і зміцнити конкурентні позиції серед 

іноземних організацій. В умовах конкуренції, що посилюється на світовому ринку успішна стратегія 

зовнішньоекономічної діяльності може бути сформована лише на основі визначення перспективних 

напрямків спеціалізації країни.  

Головною проблемою ефективного експорту українських підприємств є відсутність дієвих 

економічних механізмів стимулювання експортних процесів у країні у вигляді цілісної системи його 

державної підтримки. 

Стимулювання експорту є важливою частиною торговельної політики багатьох країн в сучасних 

умовах, що полягає, насамперед, у проведенні активної зовнішньоторговельної політики. Стимулювання 

експорту буде неефективно без радикальної перебудови самих підприємств, що займаються експортом. 

Але разом з тим необхідно усувати або мінімізувати внутрішні проблеми підприємств, що виникають 

при здійсненні експортних угод. 

Ключова роль експортного потенціалу виражається в тому, що він являє собою інструмент 

активізації готівки і потенційних переваг вітчизняних підприємств у світовому господарстві.  

Управління ефективністю реалізації експортного потенціалу направлено на збільшення обсягів 

експорту організації у вартісному вираженні і зниження витрат. Цього можна досягти за рахунок: 

збільшення фізичного обсягу виробництва і поставки продукції, послуг, об'єктів інтелектуальної 

власності та інших елементів експортного потенціалу на зовнішні ринки; підвищення ціни одиниці 

експортного асортименту за рахунок збільшення їх якості або лідерських позицій підприємства на 

сегментах зарубіжного ринку; зниження витрат виробництва і реалізації експортованої продукції; 

http://www.uran.donetsk.ua/masters/lib
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подовження життєвого циклу позицій експортного асортименту; організації сервісного 

передпродажного й після продажного обслуговування за кордоном. 

У зв'язку із великою увагою, яка приділяється сьогодні зовнішньоторговельним операціями з 

боку суб'єктів економічної діяльності, виникає потреба у аналізі процесів міжнародної торгівлі та 

факторів, що впливають на кінцевий результат для кожної із сторін. Саме тому проблема аналізу 

факторів розвитку і формування експортного потенціалу займає першорядне значення в питаннях 

виживання підприємства на міжнародному ринку та підвищення ефективності його діяльності. У 

сучасних умовах необхідно формувати цілісну систему заходів, що сприятиме найбільш повній 

реалізації експортного потенціалу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зовнішньоекономічна діяльність промислового підприємства представляє сукупність виробничо-

господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій і здійснюється на рівні виробничих 

організацій з повною свободою вибору зовнішніх ринків та іноземних партнерів. 

Підприємства діють в умовах конкуренції, мінливої зовнішнього середовища і відсутність повної 

інформації про неї. Тому існує необхідність у повноцінному інформаційному моніторингу зовнішнього 

середовища, в першу чергу ринків продукції та послуг. Важливо й ефективне використання цієї 

інформації, що пов'язано з детальним аналізом та обґрунтуванням прийнятих рішень, прогнозуванням і 

плануванням діяльності. Виходячи з такого розуміння системи зовнішньоекономічної діяльності, всі 

основні підприємницькі функції підприємства розглядаються єдиними підсистемами і повинні 

задовольняти всім вимогам, пропонованим до формування подібних систем 

Зовнішньоекономічна діяльність, на відміну від зовнішньоекономічних зв'язків, здійснюється на 

рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.) з повною самостійністю у 

виборі зовнішнього ринку та іноземного партнера, номенклатури та асортиментних позицій товару для 

експортно-імпортної угоди, в визначенні ціни та вартості контракту, обсягу й термінів поставки та є 

частиною їх виробничо-комерційної діяльності, як з внутрішніми, так і з зарубіжними партнерами. 

Поява можливостей реалізації ЗЕД стало для вітчизняних та промислових підприємств 

можливістю забезпечення елементарного виживання, що пояснюється відсутністю грамотного та 

обґрунтованого ведення міжнародного бізнесу у багатьох підприємств. 

Мотивами ведення зовнішньоекономічної діяльності промисловими підприємствами в сучасному 

періоді є: випуск продукції з урахуванням наявності попиту на цю продукцію за кордоном; отримання 

доступу до передової іноземної технології, обладнання та методів управління; заміщення імпорту; 

залучення іноземних інвестицій і отримання доступу до додаткових фінансових і інших ресурсів; 

підвищення кваліфікації кадрів у галузі виробництва та управління; отримання іноземної валюти та т.д. 

Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю обумовлені потребою діяльності в 

іншому соціокультурному середовищі, адаптації до регулювання діяльності з боку іноземних держав, 

міжнародних організацій, врахування різноманітних звичаїв, характерних для цього виду діяльності. 

Значення зовнішньоекономічної діяльності для промислового підприємства полягає й в тому, що 

доцільність та якість вітчизняних розробок нових продуктів, матеріалів та технологічних процесів 

оцінюються через зовнішньоекономічну діяльність. Шляхом зіставлення з імпортними аналогами, а 

також безпосереднім експортом, перевіряється якість, конкурентоспроможність товарів помислових 

підприємств і їх самих.  

В зовнішньоекономічній діяльності рішення про доцільність перенесення частини діяльності 

підприємства за кордон приймається з урахуванням мети цього виду діяльності. Можна виділити 

наступні основні цілі та відповідні їм моделі поведінки підприємств: розширення ринків збуту 

продукції, послуг; диверсифікація діяльності підприємства; отримання більш дешевих ресурсів, 

необхідних для забезпечення діяльності підприємства; підвищення ефективності діяльності 
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підприємства при створенні зарубіжного підрозділу; наближення виробництва до ринків збуту; надання 

міжнародного статусу діяльності фірми та ін. 

При виборі країни, на ринку якої передбачається ведення ЗЕД, насамперед враховуються ємність 

цільового ринку і можлива динаміка його зміни. Саме ці показники вказують на привабливість 

довгострокової роботи в даній країні. Однак при прийнятті рішення про вихід на зовнішній ринок 

необхідно врахувати не тільки привабливість ринку тієї чи іншої країни, а й потенційні загрози, а також 

сильні та слабкі сторони підприємства. Слідом за вибором стратегічно важливих країн необхідно 

прийняти рішення про форму виходу і присутності на даному ринку виходячи з цілей виходу на ринок.  

Разом з тим, підприємство, як правило, не може розглядати зовнішній ринок як просто ще один 

ринок збуту в силу якісних відмінностей у розвитку і стан внутрішніх і зовнішніх ринків, характерних 

для всіх країн, що розвиваються. Саме в тих випадках, коли внутрішній ринок відстає за своїм 

розвитком та інфраструктурі від зовнішніх ринків, зовнішньоекономічна діяльність здатна надати 

найбільший вплив на ріст і розвиток підприємства. 

Для ефективної зовнішньоекономічної діяльності промислове підприємство повинно мати високі 

рівні менеджменту, знань і компетенції персоналу, якості використовуваних ресурсів і т.п. Більш того, 

виникає можливість і необхідність управління рівнем цих характеристик, а, отже, і ефективністю 

зовнішньоекономічної діяльності та ефективністю розвитку підприємства через вибір приймаючої 

країни. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність займає особливе місце у виробничо-

господарської діяльності промислового підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ДОДАТКОВОГО 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

В умовах переходу України до ринкової економіки, система охорони здоров‘я (СОЗ), 

сформована за радянських часів, стала дуже затратною і неефективною. Запорукою її ефективної 

реалізації була повна зайнятість населення, низький рівень міграції населення, організація та 

проходження періодичних медичних оглядів усіма категоріями працюючих. 

У зв‘язку з економічними реаліями сьогодні держава не в змозі підтримувати роботу цієї системи 

на належному рівні і з кожним роком вона все більше втрачає свою ефективність. Актуальність теми 

полягає у наявності вибору з боку держави – продовжувати фінансування галузі в сучасному вигляді чи 

змінити існуючу систему шляхом реформування та перейти на фінансування послуг (страхову 

медицину).  

Аналіз фінансового забезпечення галузі показує, що протягом останніх років витрати на охорону 

здоров‘я, з урахуванням видатків державного та місцевих бюджетів, коливаються від 3,5 до 4,2 % від 

ВВП [1, 2]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я [3], достатній рівень фінансування галузі 

має складати не менше 6% від ВВП країни. Одним із основних перспективних напрямків розвитку СОЗ 

України визначено перехід до страхової медицини [4]. Проте, незважаючи на велику кількість 

законопроектів про медичне страхування, поданих на розгляд Верховної Ради України, жоден із них досі 

так і не був прийнятий. 

Законопроекти, що розглядались ВР України, повертались у профільний комітет на 

доопрацювання через неузгодженість норм, запропонованих до затвердження, наприклад [4]: 

- страхувальником пільгової категорії населення, дітей та безробітних є держава і, відповідно, 

сплата страхових внесків здійснюється за рахунок коштів державного бюджету; 

- розмір частки єдиного соціального внеску (ЄСВ), що спрямований на загальнообов‘язкове 

медичне страхування, законопроектами не встановлюється; 

- термін затвердження розміру страхових внесків – відносний, а саме: пропозиції щодо їх 

розміру, вноситимуться Кабінетом міністрів України одночасно з проектом закону про Державний 

бюджет на наступний рік. 
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На підставі аналізу фактичних видатків державного бюджету за 2014 рік та статистичних даних 

щодо кількості населення, для якого страхувальником стане держава, визначено прогнозні розміри 

страхових видатків: для однієї особи складатимуть 426,13 грн. на рік, або 35,5 грн. на місяць, або 1,18 

грн. на добу [1, 2]. Враховуючи такий обсяг асигнувань, забезпечити повноцінним медичним 

обслуговуванням пільгові категорії населення, дітей, безробітних та інших, практично не можливо.  

Другу частину страхового фонду наповнюватимуть роботодавці. Збільшення розміру ЄСВ 

посилить навантаження на роботодавців і призводитиме  до збільшення виплат заробітної плати у 

тіньовому секторі.  

Протягом останнього десятиріччя, країна веде активну боротьбу з тіньовою економікою та 

систематично проводить заходи щодо легалізації заробітної плати. Результати, отримані від реалізації 

даних заходів, значно знизяться або взагалі будуть зведені нанівець.  

Внесення пропозицій щодо розміру страхових внесків на наступний бюджетний період 

одночасно з проектом закону про Державний бюджет унеможливлює своєчасне формування та подання 

на розгляд бюджетних запитів розпорядниками коштів, тобто процес формування бюджету буде 

порушено. 

Право вільного вибору лікувально-профілактичного закладу дає можливість застрахованій особі 

звертатися за наданням медичних послуг до закладів охорони здоров‘я (ЗОЗ), як державної чи 

комунальної, так і приватної форми власності. Враховуючи переваги матеріально-технічного оснащення, 

та, відповідно, значно ширший спектр лікувально-профілактичних та діагностичних процедур, що 

надаються приватними клініками, можливо, впровадження страхової медицини стане не вагомим  

додатковим джерелом фінансування, а, навпаки, руйнівним чинником у розвитку ЗОЗ комунальної та 

державної форм власності. 

Саме тому вважаємо, що в умовах економічної кризи, яка склалася в Україні, керуватися 

закордонними макетами фінансування охорони здоров‘я не варто. Пропонуємо більш доцільний шлях 

вирішення проблеми – підвищення соціальних стандартів та поширення добровільного страхування як 

перехідного етапу до страхової медицини. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 

Сьогодні домінуючою метою економічної політики у аграрній сфері є зростання національної 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та розширення частки фермерських 

господарств на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення ефективності їх діяльності. 

Підвищений інтерес до відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств як джерела 

формування конкурентних переваг вітчизняного аграрного сектора обумовлює необхідність апробації 

нових форм організації виробництва, які б дозволили не лише зберегти регіональну спеціалізацію цих 

соціально-економічних систем, але й підвищити рівень їх інноваційного спрямування. Зазначені 

процеси, на нашу думку, сприятимуть самоорганізації фермерських господарств та інтеграції їх зусиль 

для підвищення темпів економічного розвитку на базі формування та ефективного функціонування 

різноманітних технологічних та методичних прийомів відтворення виробничого потенціалу.   

В умовах сьогодення, коли ключові засади господарювання у ринкових умовах визначились, 

формується новий тип ментальної моделі економічної поведінки. Водночас виразними є тенденції 

функціонування фермерських господарств, на яких покладається не лише відповідальність за 

продовольчу безпеку держави, підвищення соціальних стандартів на селі, а й створення конкурентних 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.euro.who.int/en/home
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переваг у зовнішньоекономічному векторі розвитку економіки України. Несприятливі тенденції у 

розвитку та функціонуванні фермерських господарств у значній мірі зумовлені несформованим 

ринковим інституційним середовищем. В умовах сьогодення значення таких його складових як права 

власності та ступінь їх захищеності, система цінностей і традицій, рівень розвитку людського капталу, 

безперервно зростає.  

Нова стратегія економічного і соціального розвитку передбачає формування інституційного 

середовища, яке б стимулювало, з одного боку, підприємницьку активність, економічне зростання на 

основі структурно-інноваційних перетворень, утвердження сучасної соціальної інфраструктури, 

механізмів соціально-ринкової економіки, а з іншої – подолання нагромадження суперечностей між 

економікою та суспільством. Йдеться про здійснення послідовної політики глибокої демократизації 

економічних процесів, утвердження повноцінних інститутів ринкової економіки та громадянського 

суспільства.  

Існує значна кількість підходів до класифікації інститутів як системи. У нашому випадку 

прийнятною є наступна класифікація: нормативно-обмежувальні інститути (містять правове 

забезпечення функціонування аграрної економіки); регулятивні інститути класифікують за сферою 

функціонування (сферою регулювання аграрного ринку, соціальною сферою, фінансовою сферою, 

інформаційно-консультаційною сферою); виробничі інститути (сільськогосподарські товаровиробники; 

підприємства, що постачають сільському господарству засоби виробництва, а також ті, що зайняті 

матеріально-технічним і сервісним обслуговуванням сільського господарства; підприємства, що 

забезпечують доведення сільськогосподарської продукції до споживача, і тому числі її заготівлю, 

переробку, зберігання, транспортування, реалізацію; виробнича інфраструктура). Таким чином, 

фермерські господарства можна вважати повноцінними інститутами та основними елементами 

інституційних утворень, що дозволяє їм у взаємозв‘язку з іншими інститутами забезпечувати 

інституційний механізм відтворення виробничого потенціалу.   

Зрозуміло, що відтворення виробничого потенціалу, а відповідно і сам розвиток фермерських 

господарств, безпосередньо залежить від механізму створення умов функціонування, а саме від рівня 

його інституційного забезпечення, що у свою чергу характеризується кількістю та дієвістю залучених 

інституцій. Аграрні інституції, на нашу думку, слід розглядати як відносно стійкі комбінації чинників, 

які регулюють господарську поведінку фермерських господарств та є результатом компромісу інтересів 

обох сторін з урахуванням впливу зовнішнього середовища. В Україні, в тому числі і стосовно 

фермерських господарств, застосовуються переважно інструменти та засоби короткострокової дії в 

рамках виконання щорічних державних бюджетів, що суттєво обмежує їх регуляторний потенціал. 

Об‘єктивним відображенням нерозвиненості інституційного середовища в Україні є значна частка 

тіньової економічної діяльності. На відміну від розвинених країн, де тіньовий сектор досить обмежений 

і не має відтворювальної спроможності, в Україні він чинить руйнівний вплив на відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств. 

Інституційний механізм – це соціальна система, якій притаманні свої певні закономірності, 

відносини та характерна поведінкова форма існування. однією з основних функцій інституційного 

механізму є встановлення і підтримання певного порядку функціонування економіки. Звідси, 

інституційний механізм відтворення виробничого потенціалу – це відкрита, багаторівнева, динамічна 

соціальна система, яка забезпечує взаємодію базових та похідних інститутів, є основою для організації 

ринкових процесів та забезпечення стратегічного напрямку розвитку фермерства.  

Підсумовуючи вище представлене доцільно зазначити, що соціально-економічна ефективність 

інституційної трансформації визначається тим, наскільки пріоритети інституційних змін досягнуті 

первинними одиницями аграрного сектора – сільськогосподарськими підприємствами, в тому числі 

фермерськими господарствами, та господарствами населення. Вважаємо, що саме фермерські 

господарства здатні генерувати інноваційні зміни у відтворенні власного виробничого потенціалу для 

підвищення конкурентоспроможності фермерського укладу і аграрного сектора загалом та змагатися у 

конкурентній боротьбі на міжнародній арені ринкових відносин. 

Вектор аграрного розвитку першочергово має спиратись на інституціональний підхід через 

створення адекватного механізму відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств. В 

цьому контексті інституційний механізм розуміємо як систему інструментів впливу інституцій на 

середовище відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств з урахуванням елементів як 

державного, так і ринкового регулювання. Функціонування інституційного механізму призводить до 

інституціалізації середовища через інституційні зміни. Налагодження ефективного інституційного 

механізму має призвести до нівелювання спонтанних змін і збільшити частку цілеспрямованих ринково-

орієнтованих трансформацій. Інструментами інституційного механізму, які сприятимуть відтворенню 

виробничого потенціалу фермерських господарств, мають бути: регулювання відтворювального процесу 

всіма рівнями влади, ринкове (кон‘юнктурне) регулювання, інфраструктурне забезпечення, 
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саморозвиток і саморегулювання відтворювального процесу виробничого потенціалу власне 

фермерськими господарствами, сприяння відтворення виробничого потенціалу громадськими 

організаціями. 

Поряд з цим існують певні проблеми функціонування інституційного механізму відтворення 

виробничого потенціалу фермерських господарств:  

- трудові відносини є базовою інституцією, проте в середовищі фермерських господарств цій 

аксіомі важко знайти своє відображення в економічних індикаторах: по-перше, в окремих випадках 

доволі важко ідентифікувати розмір заробітної плати самого фермера, особливо коли виробничий 

процес обслуговує лише родина фермера, по-друге, рівень заробітної плати в аграрному секторі значно 

поступається середньому показнику в економіці України, як номінально, так і за темпами зростання; 

водночас кількість зайнятих у фермерських господарствах за період 2005-2014 рр. істотно зменшилась. 

Крім того, констатуємо факт дефіциту кваліфікованих кадрів у фермерських господарствах; 

- в аграрному ціноутворенні відбувається порушення принципу справедливості, зокрема при 

розподілі доходу в логістичному ланцюгу, де частка фермера найнижча в роздрібній ціні; 

- незавершеність формування інституційного механізму у аграрному секторі загалом і, як  

наслідок, незлагодженість процедур контрактацій взаємодії учасників аграрних відносин через 

традиційно низьку культуру формалізації господарських відносин, соціальну апатію та зневіру фермерів 

у справедливість інституції права. 

Основною причиною неефективного функціонування інституційного механізму розвитку 

аграрної економки та відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств зокрема, є так 

зване «зрощення» політичних та економічних інститутів, що спричинило виникнення трансформаційної 

ренти, значний занепад сільськогосподарського виробництва та кризовий стан аграрної економіки. 
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ФУЛФІЛМЕНТ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

В епоху розвитку мережі Інтернет, все більше видів підприємницької діяльності переходить у 

віртуальний простір. Значення електронної комерції  (e-commerce) на сучасному ринку постійно зростає. 

Це світова тенденція, і Україна не є винятком. Навіть в умовах кризи зростання онлайн-продажу у нашій 

країні не зупинилось, хоча і сповільнилось. А найближчим часом, за оцінками експертів, його темпи 

будуть ще вищі [3]. Це хороші новини для інтернет-магазинів, але не слід забувати, що збільшення 

обсягів продажу впливає на організацію логістики. 

Кожен замовлений товар потрібно доставити покупцю в найкоротші терміни і з мінімальними 

витратами, адже саме економія часу і привабливі ціни є найважливішими конкурентними перевагами 

онлайн-продавців. Поки замовлень порівняно небагато, компанія легко обробляє їх своїми силами. Але 

якщо це успішний інтернет-магазин, і обсяги продажу постійно зростають,  то рано чи пізно настає 

момент, коли потрібно або розширювати склад, закуповувати обладнання і програмне забезпечення, 

набирати і навчати штат співробітників, або задуматися про аутсорсинг. 

Деякі компанії, що розвивають інтернет-продаж, вже досягли цього етапу. Підтвердженням 

цьому може бути те, що деякі кур‘єрські служби України не так давно анонсували проекти з 

впровадження фулфілменту як виду послуги, які вони надають [3]. 

Фулфілмент – це повний комплекс операційно-складської обробки товарів для інтернет-

магазинів: прийом товарів і адресне зберігання, підбір товару для замовлень, що надійшли, їх 

комплектація та упаковка, відвантаження замовлень на доставку та відповідальне зберігання і обробка 

повернень [4]. 

Дана послуга досить активно використовується великими інтернет магазинами. Замовлення 

передаються в фулфілмент-центр з інтернет-магазину, де вони формуються, упаковуються і 

відправляються покупцю.  

Так як виконання замовлення необхідне для будь-якого магазину, незалежно від товарної групи, 

розміру тощо, то відповідь на питання про необхідність послуг фулфілменту здається очевидним. Але 

тут з‘являються ще й операційний та фінансовий фактори. Якщо спрогнозувати етап розвитку інтернет-

магазину з потребою в аутсорсингу фулфілмента, то виглядати це буде наступним чином [2]: 
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 до 50 замовлень на день – ще не потрібний, тобто організація виконання логістичних процесів 

цілком під силу самому інтернет-магазину, при цьому частина завдань, наприклад доставка, може 

віддаватися на аутсорсинг; 

 від 100 замовлень  на день – потрібний; 

 від 3 000 замовлень на день – вже не потрібний, через те, що при таких обсягах доцільніше мати 

свої потужності, так як власні операції матимуть низьку собівартість, а накопичений досвід в процесі 

розвитку інтернет-магазину до такого рівня дозволяє якісно виконувати операції. 

Щодо підприємств, які надають такі послуги, то в Україні на сьогоднішній день, компанії які 

зазначають в переліку надання послуг фулфілменту, можна умовно розділити на кілька груп [2]: 

 поштові (lettershop) компанії – це вихідці з директ-маркетингу зі значним досвідом в 

комплектації, упаковці замовлень, роботі з Укрпоштою та з профільним досвідом роботи зі складом і 

організацією доставки; 

 кур‘єрські  компанії  з  досвідом  в  доставці,  з  розумінням   специфіки  e-commerce та 

удосконаленням складських процесів; 

 3PL оператори – мають необхідні складські та транспортні потужності, але змушені 

співпрацювати переважно з великими за розмірами інтернет-магазинами. 

У випадку вибору послуг фулфілменту для організування процесів доставки товарів з інтернет-

магазинів, фулфілмент-компанія виступає сполучною ланкою між продавцем та покупцем, полегшує 

роботу онлайн-продавців і паралельно підвищує фінансові показники. Умовно можна розділити цей 

процес доставки на вісім етапів, а саме [1]: 

1. Прийом товарів або відправлень. Відповідальне зберігання. Найбільший плюс залучення 

фулфілмент-компанії на цьому етапі – інтернет-магазину не потрібно утримувати власний склад і нести 

щомісячні витрати на його оренду і виплату заробітної плати співробітникам. Це може бути або власний 

складський комплекс фулфілмент-компанії, або готовність забирати товар за адресою постачальника і 

комплектувати замовлення у форматі cross-docking (без розміщення його на зберігання). 

2. Сортування, маркування товарів, комплектація замовлень, упакування, наклеювання адресних 

ярликів. Надання пакувальних матеріалів (залежно від характеристик і особливостей товарів), додаткове 

зміцнення тари фірмовим скотчем, нанесення на відправлення необхідних маркувань. Всі ці операції 

також вирішить фулфілмент-оператор. 

3. Вибір оптимального способу доставки замовлення, підготовка всіх необхідних документів і 

передача відправлень в доставку обраним способом. Це означає доставку за фіксованою вартістю, 

прийняття рішень про оптимальний за швидкістю і ціною спосіб доставки, заповнення документів і 

витрати часу на передачу замовлень різним операторам доставки вже не інтернет-магазином 

безпосередньо, а фулфілмент-компанією. 

4. Інформаційний супровід доставки. Логістичний оператор займається відстеженням 

місцезнаходження кожного відправлення, тобто інтернет-магазин і покупець завжди в курсі руху 

замовлення і терміну його доставки. Робота ведеться в двох напрямках: одержувач інформується про хід 

доставки за допомогою SMS-розсилки, а також дзвінків операторів call-центру, які нагадують про те, що 

його замовлення очікує викупу. 

5. Організація переказу суми післяплати. Логістична компанія контролює реєстрацію і 

перерахування суми післяплати на рахунок інтернет-магазину в щоденному режимі. 

6. Надання звітної документації. Цей етап передбачає формування фулфілмент-оператором 

деталізованих звітів про рух відправлень, про перерахування грошових коштів і закріплення менеджерів 

по цих напрямках на випадок питань. 

7. Одержання та обробка повернень. Логістичний оператор бере на себе отримання зворотних 

відправлень, оформлення відповідної документації, доставку повернень в інтернет-магазин або їх 

обробку з подальшим розміщенням на відповідальне зберігання. 

8. Робота з рекламаціями до операторів доставки. Це повністю здійснюється співробітниками 

фулфілмент-компанії. 

Таким чином, віддаючи на аутсорсинг частину своєї діяльності онлайн-продавці не тільки 

підвищують свою конкурентоспроможність на ринку завдяки забезпеченню оперативності оброблення 

замовлень та швидкості доставки за допомогою послуг фулфілменту, але і повніше задовольняють 

потреби споживачів. Незважаючи на те, що цей вид послуг тільки почав зароджуватись на українському 

ринку, він має великий потенціал та буде мати в майбутньому значний вплив на розвиток онлайн-

бізнесу. 

Література: 1. Авдеева Ю. Логистика для товарных лендингов: 8 преимуществ аутсорсера 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lpgenerator.ru/ blog/2015/08/03/logistika-dlya-tovarnyh-

lendingov-8-preimushestv-autsorsera/ 2. Волох Д. Фулфілмент по-українськи: драйвер або гальмо розвитку 
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ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tochka365.com.ua/ua /news/fulfilment-po-ukrayinsky-

drayver-abo-galmo-rozvytku-rynku 3. Дубенська О. E-commerce в Україні: розвиток попри кризу/О. 

Дубенська//Інтернет-журнал «Економічна правда» 27.10.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.epravda.com.ua/publications/2015/10/27 /564857/ 4. Фулфілмент для Інтернет-магазинів 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://b2cpl.ru/ fulfilment 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

В умовах загострення конкурентної боротьби саме стратегічна орієнтація всіх ланок 

національного господарства є одним із вагомих факторів їхнього виживання і розвитку. Як одна із 

складових стратегічного планування підприємства може бути запропонована конкурентна стратегія для 

ПАТ «Кременчукм‘ясо».  

ПАТ «Кременчукм‘ясо» - один із лідерів в м‘ясопереробній галузі України, спроможний 

задовольнити вимоги великого сектору споживачів. ВАТ «Кременчукм‘ясо» виготовляє сьогодні більше 

250 найменувань м`ясної та ковбасної продукції, що виробляється тільки з натуральної, екологічно 

чистої вітчизняної сировини. Серед них: м‘ясо яловичини і свинини; ковбасні вироби; напівфабрикати; 

жири харчові; субпродукти; шкіри великої рогатої худоби і свиней.  

До найбільш рентабельної і дорогої продукції відноситься група копченостей і сирокопчених 

виробів. Група варених і напівкопчених ковбас мають нульовий рівень рентабельності. Зміна структури 

виробництва дуже впливає на всі економічні показники: об‘єм випуску у вартісному вираженні, 

матеріалоємність, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. 

На підприємстві діє акредитована в УкрСЕПРО лабораторія, яка здійснює біологічний, хімічний, 

радіологічний  та токсилогічний контроль. 

Більшість стратегій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності діяльності 

компаній передбачають зосередження уваги на потребах споживачів. Процес перетворення фірми в 

підприємство з орієнтацією на споживача включає декілька етапів. 

I етап - формулювання місії компанії. Для ПАТ «Кременчукм‘ясо» вона може бути визначена 

наступним чином: «Виробництво ковбасних виробів високої якості для забезпечення потреб споживачів 

в екологічно чистій та безпечній для здоров'я продукції». На даному етапі належним чином повинна 

бути розроблена програма інформування населення про переваги товарів українського виробництва 

через засоби масової інформації (радіо, телебачення, Інтернет, друковані видання), яка має охоплювати 

всі напрямки емоційно-психологічного впливу на свідомість населення, починаючи від реклами і 

закінчуючи науково-популярними передачами. 

II етап - аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища фірми. Так, наприклад, для ПАТ 

«Кременчукм‘ясо» особливу увагу необхідно звернути на сегментацію ринку та вибір цільового 

сегменту. Дане підприємство реалізовує свою продукцію в основному на території Полтавської області і 

частково в сусідніх областях, що зумовлено виробничими потужностями заводу та терміном зберігання 

продукції. Тому при проведені сегментації ринку потрібно орієнтуватися на статистичні дані про 

чисельність населення саме цих областей. Один з можливих варіантів сегментації ринку для ПАТ 

«Кременчукм‘ясо» за демографічними ознаками: 1) за статтю; 2) за віком; 3) за місцем проживання 

(окремо можна виділити групу сільського та міського населення, оскільки міста мають більш розвинуту 

мережу закладів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, через які проводиться реалізація 

ковбасних виробів та напівфабрикатів; також ці сегменти ринку мають різне інформаційне 

забезпечення). Сегментацію можна проводити також і за соціально-економічним статусом споживача. 

До основних споживачів продукції ПАТ «Кременчукм‘ясо» можна віднести людей із середнім та 

високим рівнем доходів. 

Для оцінки конкурентного середовища ПАТ «Кременчукм‘ясо» здійснимо аналіз основних 

підприємств м‘ясопереробної галузі України (таблиця 1).  

Проведений конкурентний аналіз (таблиця 1) вказує на стабільність ринкового стану ПАТ 

«Кременчукм‘ясо», але даному підприємству слід звернути особливу увагу на розробку нових 

конкурентних стратегій з метою закріплення своєї позиції на ринку м‘ясної та ковбасної продукції. 

III етап - формулювання стратегії. Розробляється основна мета підприємства за напрямком 

розробки стратегії (наприклад, підвищення обсягу реалізації продукції в плановому періоді на 10 %), і 

залежно від цього відповідні заходи для досягнення даної мети 
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Таблиця 1 

Основні конкуренти ПАТ «Кременчукм‘ясо» та їхні обсяги виробництва 

Конкуренти 
Роки 

Відхилення 

2013/2012 2014/2013 

2012 2013 2014 +/- % +/- % 

ВАТ «Глобинський 

м‘ясокомбінат» 
15167 17141 19278 1974 13,02 2137 12,47 

Питома вага, % 29,24 29,48 29,21 0,24 0,82 -0,27 -0,01 

ПАТ «Кременчукм‘ясо» 16856 18147 20154 1291 7,66 2678 14,76 

Питома вага, % 32,50 31,21 31,54 -1,29 -3,97 0,33 1,06 

ТОВ « Черкаська продовольча 

компанія» 
9250 10298 12054 1048 11,33 1756 17,05 

Питома вага, % 17,83 17,71 18,27 -0,12 -0,67 0,56 3,16 

КП «Полтавський 

м'ясокомбінат» 
7536 8229 7357 693 9,20 -872 -10,60 

Питома вага, % 14,53 14,15 11,15 -0,38 -2,62 -3 -21,2 

ВАТ «Лубенський 

м‘ясокомбінат» 
3064 4339 6484 1275 41,61 2145 49,44 

Питома вага, % 5,90 7,46 9,83 1,56 26,44 2,37 31,77 

Всього 51873 58154 65998 6281 12,11 7844 13,49 

 

(в нашому випадку це може бути проведення рекламної кампанії, розробка заходів стимулювання збуту 

продукції підприємства, диверсифікація продукції для різних сегментів ринку, підвищення якості 

м‘ясних та ковбасних виробів для дитячого харчування). 

Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Її підвищення 

забезпечує економію не тільки трудових і матеріальних ресурсів, але і дозволяє більш повно 

задовольнити потреби суспільства. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на неї і 

збільшенню прибутку не тільки за рахунок обсягу продажів, але й більш високих цін. 

Проблема якості дитячого харчування в Україні обумовлена підвищенням рівня народжуваності 

в перспективі, незадоволеною потребою в продуктах дитячого харчування при зростаючому попиті на 

них та посиленням інтервенції іноземних виробників. Перспективність та привабливість випуску 

продукції дитячого харчування в Україні зумовлюються соціальною значимістю та можливостями 

значного зростання обсягів виробництва та реалізації за рахунок розширення контингенту споживачів та 

освоєння нових сегментів ринку. В зв‘язку з цим, виникає необхідність підсилення контролю до якості 

продуктів, що входять до раціону дітей. М‘ясопродукти, зокрема ковбаса варена дитяча вищого ґатунку 

є невід‘ємною частиною дитячого раціону. Аналіз незалежної експертизи ковбасних виробів для 

дитячого харчування вказує на необхідність маркетингових служб ПАТ «Кременчукм‘ясо» звернути 

особливу увагу на якість продукції даної категорії, зокрема на її склад. Для цього потрібно розробити 

маркетингову стратегію підвищення якості дитячих ковбас за рахунок незначного зростання цін на цю 

продукцію або за рахунок інших виробів з асортименту ПАТ «Кременчукм'ясо». 

IV етап - навчання та перепідготовка персоналу. 

V етап - реалізація стратегії. 

VI етап - підтримка орієнтації на споживача. 

Управління конкурентоспроможністю дозволяє вирішити одну із проблем підвищення 

ефективності діяльності підприємства, а саме задачу планомірного розвитку організації шляхом 

переорієнтації керівництва з короткострокових цілей на довгострокові. Як показує досвід роботи 

багатьох підприємств, виконання стратегічних планів є дуже складним завданням, оскільки безліч 

окремих заходів і дій повинна бути скоординована таким чином, щоб досягти цілей з найменшими 

витратами. 
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БАЗОВІ  ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ У 

ТРИВИМІРНІЙ ПЛОЩИНІ 

 

Для кожного підприємства життєво важливим є формування маркетингового стратегічного 

набору зі стратегій, що найкраще дозволяють йому використовувати свій маркетинговий потенціал та 

пристосовуватися до умов зовнішнього маркетингового середовища, що постійно змінюються. 

Формування маркетингового стратегічного набору є однією з найважливіших складових стратегічного 

маркетингу, оскільки забезпечує підприємство засобами формування своєї стратегічної маркетингової 

поведінки на довготривалу перспективу і є основою для прийняття своєчасних ефективних поточних 

рішень.  

Сучасна теорія та практика виробила безліч підходів до розробки стратегій, з яких формується 

маркетинговий стратегічний набір, та їх реалізації.  

В  менеджменті виділяють багато підходів щодо розробки стратегій керівництвом підприємства: 

інтуїтивно або раціонально; одноосібно або колегіально; прораховуючи  всі свої кроки або приймати 

рішення у відповідь на зміни, що відбуваються у маркетинговому середовищі тощо [1, с. 11].  

В практичній діяльності підприємства можуть використовувати будь-який з існуючих підходів 

або сполучення декількох з них. Вибір підходу обумовлений не тільки особистістю керівника, його 

здібностями та досвідом, але і умовами ситуації, в якій функціонує підприємство. Наприклад, в умовах 

обмеженості часу на прийняття рішень, кризових умовах керівництво, як правило, схильне 

використовувати більш централізовані підходи, одноосібно приймати рішення, діяти більш інтуїтивно, а 

у стабільних умовах діяльності для забезпечення кращих результатів, воно більше залучає до розробки 

стратегій працівників, більше враховує результати стратегічного аналізу. 

Займаючись розробкою стратегії корпоративного рівня, керівництво, як правило, приймає 

рішення одноосібно, спираючись на результати проведеного стратегічного аналізу і враховуючи 

інтереси власників підприємства, а до розробки стратегій функціонального рівня залучаються 

працівники відповідних функціональних відділів. З розроблених стратегій різного рівня формується 

маркетинговий стратегічний набір [2, с. 37]. 

На наш погляд, виділення базових підходів до формування маркетингового стратегічного набору 

ґрунтується на комплексному розгляді основних критеріїв, зазначених вище. Базові підходи є варіаціями 

сполучення граничних підходів до формування стратегій, які входять до складу маркетингового 

стратегічного набору, що розглядаються у тривимірній площині: 

1) хто розробляє стратегії та приймає стратегічні рішення; 

2) як розробляються стратегії та приймаються стратегічні рішення; 

3) що містять стратегії (специфіка формування їх змісту). 

1) Перша площина враховує участь керівників, виконавців та консультантів у процесі розробки 

стратегій. Оскільки від участі керівників та виконавців залежить також і напрямок розробки стратегії, ця 

площина охоплює 4 базові підходи до формування маркетингового стратегічного набору: 

 централізований: стратегії розробляються вищим керівництвом підприємства без участі 

працівників або консультантів, рухаються згори донизу; рішення при цьому можуть прийматися 

одноосібно або колегіально; 

 спільний (інтерактивний): стратегії розробляються на основі співробітництва вищого 

керівництва та працівників підприємства. Вище керівництво встановлює загальні стратегічні 

маркетингові цілі, завдає загальні орієнтири та визначає загальні стратегії розвитку підприємства, які 

потім конкретизуються працівниками у функціональних підрозділах. Після узгодження функціональних 

стратегій можуть вноситися зміни до стратегій корпоративного рівня; 

 децентралізований: стратегії розробляються працівниками тих підрозділів, в яких вони будуть 

впроваджуватися, рухаються знизу догори, на вищому рівні узагальнюються та об‘єднуються у 

стратегічний набір; 

 консультативний: стратегії формуються за участю зовнішніх консультантів; ступінь їх залучення 

може бути різним: від здійснення стратегічного маркетингового аналізу, за результатами якого 

керівництво приймає рішення про вибір тієї або іншої стратегії, до повноправної участі у формулюванні 

стратегій. 

2) Друга площина  формується на основі сполучення таких критеріїв, як ступінь формалізації 

стратегій (плановий або реакційний підхід), ступінь врахування інтересів стейкхолдерів (жорсткий або 

компромісний підхід), тип прийняття стратегічних рішень (раціональний або інтуїтивний підхід).  
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При цьому якщо при плановому підході використовується лише раціональний підхід до 

прийняття стратегічних рішень, то при реакційному підході може використовуватися як раціональний, 

так і інтуїтивний підходи до прийняття стратегічних рішень. 

При плановому підході до формування маркетингового стратегічного набору можуть 

враховуватися інтереси зацікавлених груп або стейкхолдерів, тобто використовується компромісний 

підхід, або не враховуватися – використовується жорсткий підхід; а реакційний підхід передбачає, що 

стратегія формується як результат взаємодії між зацікавленими особами, підприємством та його 

оточенням, що виключає можливість застосування жорсткого підходу.   

Отже, у цій площині, можна виділити 4 укрупнені базові підходи до формування маркетингового 

стратегічного набору: 1) жорсткий плановий підхід; 2) компромісний плановий підхід; 3) раціональний 

реакційний підхід;   4) інтуїтивний реакційний підхід. 

3) Третя площина  формується на основі сполучення таких критеріїв, як: 

 знання наявної та бажаної стратегічної маркетингової позиції підприємства: аналітичний 

підхід та невизначений; 

 орієнтація планування: перспективний підхід та оперативний підхід; 

 джерело переваги: ринковий підхід та компетентнісний. 

При цьому аналітичний підхід вдало розкривається за допомогою двох останніх критеріїв 

(орієнтація планування та джерело переваги), оскільки вони відображають специфіку формування змісту 

стратегій за допомогою інформації, отриманої в результаті аналізу маркетингового середовища 

підприємства. Невизначений підхід, що передбачає нестачу інформації, може бути перспективно-

невизначеним (якщо у підприємства визначені стратегічні орієнтири, але стратегічна маркетингова 

позиція невідома), оперативно-невизначеним (якщо у підприємства визначена стратегічна маркетингова 

позиція, але стратегічні орієнтири відсутні) або інтуїтивним (якщо у підприємства не визначено ні 

стратегічних орієнтирів, ні стратегічної маркетингової позиції). Таким чином, в межах цієї площини 

можна виділити такі базові підходи до формування маркетингового стратегічного набору: аналітичні 

(перспективно-ринковий, оперативно-ринковий, перспективно-компетентнісний, оперативно-

компетентнісний) та невизначені (перспективно-невизначений, оперативно-невизначений, інтуїтивний). 

Все вищеозначене доводить, що підходи до формування стратегій слід розглядати як 

багатовимірне поняття, що враховує участь керівників, виконавців та консультантів у процесі розробки 

стратегій, спосіб розробки стратегій та  прийняття стратегічних рішень, а також специфіку формування 

змісту стратегій. Відповідно сполучення різноманітних підходів, розглянутих у зазначених трьох 

площинах, може по-різному впливати на ефективність розробки маркетингового стратегічного набору. 

Так, застосування невизначених підходів до формування змісту стратегій у сполученні з плановим 

централізованим підходом не матиме такого ефекту, як використання при цьому одного з аналітичних 

підходів, хоча існування такого сполучення не виключається, якщо особи, що приймають рішення, не 

володіють достатньою інформацією.   
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ» НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ 

Протягом багатьох десятків років у нашій країні в умовах високої монополізації виробників 

регулятором виробництва товарів був не реальний попит на них, а, навпаки, можливості самого 

виробництва, що функціонувало у рамках адміністративно-командної системи розподілу. У цих умовах 

у виробників практично не виникало проблеми забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

своїх товарів, а якщо і виникала, то лише щодо продукції, що поставлялася на експорт. Запровадження в 

економіку України ринкових механізмів регулювання господарської діяльності зумовило появу і 

розвиток конкурентного середовища на внутрішньому ринку та значне загострення боротьби за місце в 

зовнішньому ринковому просторі. У зв'язку з цим, пріоритетним напрямком фінансово-економічної та 

виробничо-збутової діяльності; підприємств стає підвищення рівня конкурентоспроможності 
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вироблених товарів з метою отримання прибутку за рахунок найбільш повного задоволення потреб, що 

формують попит на дані товари. 

Дослідженню різноманітних аспектів проблеми конкурентоспроможності присвячена значна 

кількість праць вітчизняних та закордонних авторів, зокрема Покропивного С.Ф, Ансоффа І., Фасхієва 

Х., Оснача О.Ф., Пилипчука В.П., Коваленко Л.П., Портера М., Жадігерова Г.О., Фатхутдінова Р.А., 

Фоміна В.М., Грачьова О.В., Єлісєєва Д.М. та інших. 

Однак, формування потенційних можливостей суб‘єктів господарювання до конкурентної 

боротьби та досягненню ефективних результатів у теперішніх умовах ускладнюється у зв‘язку з 

необхідністю постійного пристосування до змінюваних умов, що потребує, у свою чергу, пошуку 

науково-обґрунтованих концепцій функціонування і розвитку підприємства, підвищення його 

конкурентоздатності. Розробка таких концепцій обумовлює необхідність глибокого дослідження як 

самої економічної категорії конкурентоспроможності, її особливостей та ознак, так й сутності впливу 

загальносвітових тенденцій, політичних факторів, особливостей історичних стадій розвитку на процес її 

формування та розвитку. Сам це і спричинило вибір напряму дослідження. 

Розвиток ринкових відносин тісно пов'язаний з боротьбою товаровиробників за більш вигідні 

умови виробництва та збуту товарів з метою отримання максимального прибутку. У науковій літературі 

подібне зіткненні інтересів отримало назву «конкуренція» [1]. А саме поняття конкуренція лежить у 

основі такої економічної категорії як конкурентоспроможність. 

У загальному розумінні конкурентоспроможність – це здатність витримувати конкуренцію на 

різних рівнях та сегментах ринку. 

Розглянемо особливості трактування поняття «конкурентоспроможність» на декількох рівнях: 

1. конкурентоспроможність країни; 

2. конкурентоспроможність регіону (галузі); 

3. конкурентоспроможність підприємства; 

4. конкурентоспроможність товару. 

Безперечно, між усіма цими поняттями існує тісний внутрішній та зовнішній взаємозв‘язок. З 

одного боку, конкурентоспроможність країни, регіону, галузі залежать від можливостей та здатності 

підприємств випускати конкурентоздатний товар, а з іншого – можливості підприємства залежать від 

створених умов галуззю, регіоном, країною у цілому. 

  Фатхудінов Р.А. у своїй праці «Конкурентоспроможність : економіка, стратегія, управління» 

визначив конкурентоспроможність усіх рівнів як зовнішні фактори конкурентних переваг товарів. На 

його думку, з підвищенням конкурентоздатності на рівні країни, галузі, регіону, підприємства, що 

виробляє товар, поліпшуються усі інтегральні та часткові показники конкурентоспроможності товару 

[2]. 

На думку іншого науковця, Жадігєрова Г.А., з якою ми погоджуємося, усі рівні 

конкурентоспроможності мають двосторонній зв'язок (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Схема взаємозв‘язку конкурентоспроможності на різних рівнях 

Тобто конкурентоспроможність об‘єктів кожного нижчого рівня є фактором 

конкурентоспроможності об‘єктів усіх вищестоячих рівнів, а в свою чергу, об‘єкти вищестоячих рівнів 

створюють умови, що забезпечують конкурентоспроможність об‘єктів на нижчих рівнях. 

Однак, не завжди підвищення конкурентоспроможності об‘єктів одного рівня сприяють 

підвищенню конкурентоспроможності об‘єктів другого. Наприклад, виробництво 
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конкурентоспроможної продукції може бути ресурсномістким та високо витратним, що в умовах ринку 

призведе до зниження ефективності, зменшенню прибутку, погіршенню фінансового стану 

підприємства. У такому випадку потребується додаткове фінансування, що у результаті знижує 

конкурентоспроможність виробника [2]. 

Загальним показником, що об‘єднує конкурентоспроможність товару, конкурентоспроможність 

галузі, конкурентоспроможність регіону та характеризує положення країни на світовому ринку, є 

показник конкурентоспроможності країн [3]. 

Одним із перших своє поняття конкурентоспроможності країни досліджує у своїй теорії Майкл 

Портер [4].  Саме національна конкурентоспроможність, на його думку, визначає успіх або поразку у 

конкретних галузях виробництва та місце, яке країна займає у системі світового господарства. Здатність 

галузей країни постійно розвиватися, удосконалювати своє виробництво, виробляти інновації і визначає 

національну конкурентоспроможність. 

М.Портер визначає певний набір детермінантів «національний ромб», що формує конкурентні 

переваги країни на світовому ринку, який включає в себе: 

1. Факторні умови (кваліфікована робоча сила, інфраструктура, умови виробництва), що необхідні 

для успішної конкуренції у даній галузі. 

2. Умови попиту, що визначають рівень попиту на продукцію певної галузі на внутрішньому 

ринку. 

3. Взаємозалежні та підтримуючі галузі, їх наявність або відсутність у країні, що здатні 

конкурувати на світовому ринку. 

4. Стратегія підприємства, конкуренти та її структура, що визначають умови управління 

підприємствами та характер конкуренції на внутрішньому ринку. 

Однак, існують не менш значущі складові, що мають значний вплив на ситуацію у країні, це 

державна політика та випадкові події, що є не контрольованими з боку підприємств. 

Таким чином, можемо стверджувати, що поняття конкурентоспроможності на різних рівнях є 

повністю взаємозалежними. І від зміни умов та факторів на одному рівні будуть залежати і показники 

рівнів конкурентоспроможності на інших рівнях. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ 

Історичний досвід розвитку господарства в різних країнах світу свідчить про переваги 

кластеризації торговельної сфери. Однак, ефективний механізм управління бізнес-процесами 

підприємств в умовах кластеризації торговельної сфери є засобом підвищення конкурентоспроможності 

кожного підприємства, а також й усього кластера в цілому. Тому механізм управління бізнес-процесами 

підприємств у торговельному кластері не втратив своєї актуальності і сьогодні. 

Необхідно відмітити, що керівництво і персонал, бізнес-процеси діяльності та механізм 

утворюють систему управління підприємством. Тому логічно розглядати механізм управління бізнес-

процесами з позиції системного підходу. Необхідно підкреслити, що механізм управління бізнес-

процесами підприємств включає суб‘єкт управління, що свідчить про наявність в ньому такої системної 

властивості як саморегульованість. 

В науковій економічній літературі дефініція «механізм» визначається як «послідовність 

процесів, станів, що визначають собою будь-які явища, дії та система, що визначає порядок будь-якого 

виду діяльності [1,с. 45]. 
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На думку В. С. Рапопорта механізм доцільно розглядати як певний регламентований порядок 

зв‘язків між органами та посадовими особами, що приймають рішення о використанні ресурсів 

підприємств на досягнення встановлених цілей [2, с.65].  

Так за своєю природою механізм управління бізнес-процесами підприємств є певним 

«внутрішнім двигуном», який забезпечує комплексний вплив керуючої підсистеми (суб‘єкта 

господарювання) на бізнес-процеси підприємства, використовує наявні ресурси системи, визначає 

порядок управлінського процесу з метою  досягнення поставлених стратегічних, тактичних, операційних 

цілей та сприяє реалізації ефективних управлінських рішень. 

Як можна бачити на рис. 1, що механізм управління бізнес-процесами підприємств являє собою 

цілісну багатогранну та багатокомпонентну систему, що складається з сукупності пов‘язаних між собою 

блоків: аналізу управління бізнес-процесами підприємств, вибору компонентів, що входять до складу 

механізму, моделювання та прогнозування, прийняття та реалізації управлінських рішень. Дієвим 

механізм управління бізнес-процесами стає за рахунок синтезу соціальних, організаційних, правових, 

економічних складових, через які управлінській вплив проявляється у різних формах. 

Склад компонентів механізму управління бізнес-процесами залежить від специфіки та розмірів 

діяльності підприємств, рівня впливу детермінант зовнішнього/внутрішнього середовища. 

Основними системами, що входять до складу структури механізму управління бізнес-процесами 

підприємств є цільова, функціональна (бізнес-процесна), система забезпечення [3, с. 94]. В процесі 

реалізації бізнес-процеси потребують ресурсного, нормативно-правового, інформаційного забезпечення, 

складаючи, при цьому, систему забезпечення. В свою чергу, функціональна система включає 

планування, організації, мотивації, контролю та регулювання, що необхідні для реалізації бізнес-

процесів підприємств у просторі та часі. 

Цільова система механізму управління бізнес-процесів підприємств містить у собі цілі й основні 

результати бізнес-процесів підприємств, а також критерії вибору й оцінювання досягнення певних цілей 

і результатів бізнес-процесів підприємств, що створюють торговельний кластер.  

Механізм управління бізнес-процесами підприємств необхідно будувати на принципах, що 

приведено нижче: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Модель механізму управління бізнес-процесами підприємства роздрібної торгівлі 

І. Блок аналіз управління бізнес-процесами 

ПРТ  

 

- горизонтальний аналіз (або трендовий) 

результатів бізнес-процесів; 

- структурний аналіз бізнес-процесів та 

фінансових результатів; 

- порівняльний аналіз показників бізнес-

процесів; 

- аналіз причинно-наслідкових зв‘язків між 

факторами середовища, що впливають на 

бізнес-процеси  

ІV. Блок прийняття та реалізації 

управлінських рішень: 

 

- усвідомлення проблем та 

перспектив; 

- підготовка управлінських рішень 

щодо протікання та стану бізнес-

процесів підприємства; 

- оцінка альтернатив; 

- реалізація управлінських рішень на 

макро-, мезо-, макрорівнях; 

- контроль якості бізнес-процесів 

підприємства 

 

ІІ. Суб’єкт управління: Бізнес-процеси 

підприємства роздрібної торгівлі: 

- управлінські бізнес-процеси; 

- торговельно-технологічні бізнес-

процеси; 

- адміністративні бізнес-процеси; 

- стратегічні бізнес-процеси; 

- маркетингові бізнес-процеси; 

- мерчандайзинг; 

- бізнес-процеси продажу 

 

Інформація 

ІІІ. Блок вибору компонентів 

механізму управління бізнес-

процесами ПРТ 
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(Авторська розробка) 

- розподіл відповідальності між суб‘єктами кластерного утворювання; 

- мотивація на досягнення результату підприємств кластерному утворюванні; 

- оптимізація бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі, що утворюють кластер; 

- ефективність враховує результати бізнес-процесів при кількісному вимірі ресурсів, що були 

використані для отримання результатів; 

- взаємозалежність та взаємодія між суб‘єктами кластерного утворення; 

- забезпечення стійкого положення і розвитку підприємствам, що входять до складу торговельного 

кластера; 

- системність використовується в аспекті розгляду кластерного утворення як комплексу, до складу 

якого входять підприємства роздрібної торгівлі, постачальники, торговельно-промислові підприємства, 

навчальні заклади, що локалізовані територіально [3; 4, с.92]. 

Таким чином, механізм управління бізнес-процесами підприємств сприяє їх переходу в новий 

якісний стан, а також є дієвим інструментом забезпечення стійкого розвитку кластерним утворюванням 

у торговельній сфері. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Функционирование любой коммерческой организации направлено на получение максимальных 

размеров прибыли.[2] 

Методом управления прибылью предприятия называется способ воздействия субъекта 

управления на изучаемый для получения определенного результата. П.И. Баширова и В.К. Лихобабин 

выделяют следующие виды методов управления прибылью [1, 2], представленные на рис.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Виды методов управления прибылью (разработано автором) 
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П.И. Баширова отмечает, что наибольшее получение эффекта осуществляется при применении 

системы методов, в которой каждый метод дополняет и усиливает другой [2].Процесс управления 

прибылью состоит из определенных этапов,  представленных на рис.2:  

 

 

 

 

 

Рис.2. Процесс управления прибылью (разработано автором) 

Следует отметить, что эффективный процесс управления прибылью возможен лишь при наличии 

в организации налаженной «обратной связи» (наблюдение результатов деятельности и в соответствие с 

этим принятие дальнейших решений). С.В. Федотова и Н.А. Щепочкина отмечают, что именно 

благодаря ей происходит корректировка хозяйственного поведения в соответствии с меняющимися 

внешними условиями. Кроме этого, управление прибылью должно обеспечиваться потоком достоверной 

информации и личным стимулом кадрового состава при получении максимального эффекта. [4] 

Главная цель в управлении прибылью заключается в максимальном увеличении достатка 

владельцев организации на всех этапах деятельности.  

Останкова С.О. обращает внимание, что именно данная цель призвана обеспечивать 

одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала 

предприятия.[3] Таким образом, система управления прибылью решает следующие задачи, 

представленные на рис.3. 

Реализация главной цели и основных задач данной системы осуществляется посредством 

выполнения функций, группировка которых представлена на рис.4. 

 
Рис.3. Задачи системы управления прибылью (разработано автором) 

 

 

 

 

Рис.4. Функции системы управления прибылью 

Общие функции представляют собой составные части любых процессов в управлении 

независимо от того, какую деятельность ведет  предприятие, а также, какую имеет организационно-

правовую форму, размер, и т. п.  

В составе специфических функций заключается конкретный объект соответствующей 

управляющей системы.[6]  
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Понимая важную роль прибыли относительно развития предприятия и обеспечения интересов 

всех участников бизнеса, следует оперативно заниматься ее управлением. Реализация данного вопроса 

осуществляется посредством разработки системы управления прибылью.[5] 

Анализируя труды различных авторов, можно сказать, что на данном этапе уже существует 

сформировавшаяся общепринятая система управления прибылью, которую можно отобразить в 

следующей интерпретации (рис.5): 

 

 
 

Рис.5. Система управления прибылью (разработано автором) 

При этом управление прибылью должно происходить на стадиях формирования, распределения 

и использования прибыли.  

Разработка системы управления прибылью в пределах организации происходит одновременно и 

с регламентацией тех или иных управленческих решений. Регламент данных аспектов может найти свое 

отражение в уставе, системе внутренних нормативов и требований, то есть в целевой политике 

управления прибылью.[3] 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Обсяги товарообороту підприємства роздрібної торгівлі, а отже, і отримання прибутку напряму 

залежать від якості та асортименту пропонованих товарів і послуг, побудови системи продажів та 

цінової політики, які базуватимуться на ефективній технології та менеджменті продажів і маркетинговій 

підтримці. Проте всі зусилля підприємства можуть бути зведені нанівець через неправильну організацію 

діяльності персоналу торговельного підприємства внаслідок того, що працівник виявився недостатньо 

ввічливим, чемним, освіченим, орієнтованим на клієнта, через те, що є недостатньо змотивованим. Це 

зумовлює пріоритетну роль дослідження системи управління персоналом, адже саме персонал – є 



390 

ключовим елементом у сфері надання торговельних послуг, а його мотивування найважливішим 

інструментом у конкурентній боротьбі за споживача. 

Мотивація - один із вирішальних факторів підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

Щоб домогтися максимальної віддачі від кожного працівника, керівник повинен добре знати фактори 

мотивації та стимули для кожного учасника своєї команди та вміти ними правильно користуватися [1, 

С.214]. 

Успішна мотиваційна програма добре працює тоді, коли до уваги беруться різні фактори, 

зокрема: ринкові умови, характеристики продукції, характер виконуваних завдань, планові показники; 

політика управління та організація праці (наприклад, гнучкий робочий графік для продавців); 

індивідуальні особливості кожного продавця (наприклад, зміни в особистому житті впливають на його 

ставлення до роботи) [2, С. 40]. 

Зазвичай, на практиці мотивація персоналу являє собою тільки диференційовану систему оплати 

праці. Коли людина працює багато, то і отримує значно більше. При цьому дуже важливо, щоб оцінка 

персоналу проводилася не формально, а давала видимий результат працівникам. Наприклад, підвищення 

заробітної плати або премій, надання додаткового вихідного дня або просування по службових 

сходинках.  

Переміщення співробітників на більш високі посади є одним із найсильніших мотивів 

ефективної роботи. Для цього необхідно регулярно, бажано не рідше одного разу на рік, виробляти 

підвищення або переміщення співробітників в інший відділ або навіть відділення. Отже, усі інші 

працівники будуть прагнути досягти того ж, і робота торговельного підприємства буде дійсно 

ефективною. Проте, з іншого боку це спричинить значне загостронення стосунків у колективі, 

конкурентну боротьбу за покупців, що може привести навіть до абсурду. Тому на сьогоднішній день 

просте просування по службі та диференціація заробітної плати не є такими оптимальними. Зараз 

висококваліфіковані фахівці в усіх сферах, у тому числі у торгівлі, під час пошуку роботи керуються не 

тільки величиною заробітної плати, наявністю матеріальних заохочень та соціального пакету. Вони 

часто обирають ті підприємства, в яких можна реалізувати свої так звані емоційні потреби, а саме 

отримати повагу, певний статус, визнання.  

Результативність працівника не завжди залежить від стимулів роботодавця, а більшою мірою від 

самомотивації та бажання. Тому завдання мотивації полягає саме у тому, щоб співробітник виконував 

свої трудові обов‘язки на совість і тут одними фінансами не обмежишся. Гроші приємно отримувати, 

але набагато важливіша атмосфера на роботі, роль у колективі.  

Спеціалісти кадрової служби мають розуміти, що емоційний дискомфорт обов‘язково негативно 

позначиться на продуктивності та результативності працівників. Якщо нічого не робити, то справа 

обернеться не тільки низькою ефективністю праці, але і втратою цінного співробітника. Тому варто 

виділити основні мотиви до трудової діяльності у торгівлі, що включають не просте бажання заробити, а 

рухають людиною на роботі: 1) доброзичливий колектив. Для багатьох людей соціальне середовище на 

роботі, сприятливі робочі відносини на основі принципу взаємопідтримки є одним з головних критеріїв 

вибору місця роботи і дають можливість зми- ритися з окремими недоліками торговельного 

підприємства (зручність розташування, графік роботи тощо); 2) можливість зробити кар‘єру. 

Керівництво більшості торговельних підприємств справедливо вважає, що краще зростити власний 

персонал, ніж брати з вулиці і перевчати;  3) самоствердження – бажання довести собі та іншим, що ти 

на щось здатен, притаманне більшості людей;  4) самостійність і відповідальність. Робота продавця 

вимагає серйозного підходу до неї та вміння самостійно приймати рішення в різних специфічних 

ситуаціях, знаходити особливий підхід до кожного покупця; 5) бажання працювати у певному оточенні 

(магазин, товар, покупці) [3, C.293-294]. 

Нематеріальне стимулювання спрямоване на підвищення лояльності співробітників до 

підприємства одночасно зі зниженням витрат за компенсацією співробітникам їх трудовитрат. 

Традиційно виокремлюють три групи нематеріальних стимулів, які:1) не потребують інвестицій з боку 

торговельного підприємства (вимпели та кубки кращому підрозділу за найвищі продажі, для 

формування командного духу, використання принципу синергії; система адаптації персоналу; критерії 

та етапи кар‘єрного росту; включення співробітників у процес прийняття рішень тощо); 2) потребують 

інвестицій, розподіляються безадресно – головним чином подібні стимули «працюють» на підвищення 

якості трудового життя (організація харчування за рахунок підприємства; забезпечення працівників 

проїзними квитками; медична страховка); 3) потребують інвестицій і розподіляються адресно (надання 

безвідсоткової позики на поліпшення житлових умов; безоплатна матеріальна допомога; оплата 

відпочинку або лікування тощо) [3, C.294].  

У ході побудови цієї частини системи мотивації слід попередньо провести опитування або 

анкетування персоналу про їх переваги, про те, що кожного з них особисто стимулювало б працювати 

ще краще. Система у цій частині може мати два підрозділи: цим може скористатися кожен, що потрапив 
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у певну ситуацію або виконує певні вимоги та індивідуальні стимули. Вибір методів матеріального та 

нематеріального стимулювання залежить від багатьох умов: асортиментної політики та спеціалізації 

магазину, форми обслуговування загалом образу торговельного підприємства, але ефективною може 

бути система оплати, яка складається з: 1) постійної частини оплати; 2) оплати за кількістю набраних 

балів – бонусів: за підтримання магазину у привабливому для покупців вигляді, чистоту й акуратність, 

оформлення торгового залу до свят, викладення товару, просування продукції, якість обслуговування 

покупців. При цьому бали можуть бути і зі знаком «мінус»; 3) відсотки з продажу або премії у разі 

виконання певного мінімуму [3, C.295]. 

Система оплати продавців, де основну частину становить відсоток з продажів, може призвести, 

по-перше, до нав‘язування товару; по-друге, – до зниження уваги до візуальної інформації у магазині, 

системи навігації у залі та створення акцентів для покупців. Частина покупців, яка не бажає вдаватися 

до допомоги продавця, може бути безповоротно втрачена. Для низки товарів середньої цінової категорії 

і елітних товарів дуже важливо не відлякати відвідувача, дозволити йому самому роздивитися і 

освоїтися. Продавець включається у процес вибору тільки на другому етапі, – якщо його, звичайно, не 

покликали на допомогу раніше.  

Отже, як висновок, можна сформулювати такі вимоги до системи мотивації на торговельному 

підприємстві: по-перше, облік та чіткий розподіл функціональних обов‘язків, які виконують 

співробітники торговельного підприємства; по-друге, прозорість і об‘єктивність системи; по-третє, 

підтримка командного духу та корпоративної культури; по-четверте, що є найголовнішим - 

індивідуальний підхід до побудови системи мотивації кожного співробітника, адже не можна 

застосовувати загальну концепцію для усіх працівників. Саме цей індивідуальний підхід і має стати тією 

рушійною силою для досягнення максимальних результатів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ 

 

Серед існуючих організаційно-правових форм, що здійснюють господарську діяльність, 

кооперативи, без перебільшення, є унікальними об‘єднаннями. Вони виконують роль сервісних 

організацій, які або сприяють підвищенню доходів їхніх членів, або суттєво скорочують витрати, 

пов‘язані з придбанням товарів і необхідних послуг. Зокрема, отримання «доступного» кредиту 

забезпечує вітчизняна кредитна кооперація [4, с.170]. 

В умовах суттєвої диференціації життєвого рівня населення України значно посилюється роль 

фінансових установ із соціальним складником, до яких належать і кредитні спілки. Основою їх 

діяльності є те, що населення намагається власними зусиллями об‘єднатися для задоволення своїх 

потреб у кредитуванні. Це і становить фундамент кооперативних відносин – самодопомога на основі 

взаємодопомоги. 

Кредитні спілки є одним з масових суб‘єктів ринку фінансових послуг. В порівнянні з 

банківськими установами, вони не мають великої частки на ринку кредитних ресурсів щодо послуг 

кредитування. Основним фактором впливу на кредитні процеси в країні є негативні тенденції в світовій 

економіці, що ведуть до появи фінансових криз міжнародного масштабу, надмірна девальвація, 

недосконале правове регулювання фінансового ринку України, надмірний рівень доларизації, соціальна 

напруженість та панічні настрої, а також нестабільність соціально-економічних амплітуд в діяльності 

фінансово-кредитних інститутів. Всі ці фактори безпосередньо впливають на актуальність дослідження 

ринку кредитних ресурсів, а насамперед кредитних спілок, які являються елементами небанківського 

сектору. 

Вагомий внесок у розвиток питань та теоретико-методологічних основ функціонування 

кредитних спілок, механізму правового регулювання та подальших перспектив зробили В. Гончаренко, 
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М. Аліман, О. Кузьмін, А. Пожар, А. Пантелеймоненко, А. Довгополик, В. Гончаренко, Л. Негребецька, 

О. Олещук та ін. 

Основною ознакою кредитної спілки є неприбуткове спрямування здійснення кредитних 

операцій, яке полягає в наданні кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитні спілки являють 

собою форму самоорганізованого об‘єднання людей, що має своєрідну структуру. Вони за допомогою 

власних зусиль створюють можливості для задоволення власних фінансових потреб. Кредитні спілки є 

демократичними та самоврядними організаціями, в яких їх члени встановлюють конкретні види послуг 

та умови їх надання. Ці спілки виникають у зв‘язку з необхідністю надання певних фінансових послуг 

населенню, якщо їхні вимоги та потреби не можуть (або не мали змогу) задовольнити жодна з інших 

фінансових установ, пропонуючи невигідні для цього умови [2]. 

Отже, кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними 

спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної 

спілки [1]  

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Державного реєстру фінансових установ станом на 

30.09.2015 р. внесено 720 кредитних установ, у тому числі 589 кредитних спілок (табл. 1)  

Таблиця 1 

Кількість кредитних установ в Державному реєстрі 

Реєстрація кредитних установ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.09.15 

Кількість кредитних установ, всього 816 730 691 708 739 711 720 

у тому числі:        

кредитних спілок 755 659 613 617 624 589 589 

Інших кредитних установ 32 42 48 61 85 92 101 

юридичних осіб публічного права 29 29 30 30 30 30 30 

 

Щодо основних показників діяльності кредитних спілок (табл. 2), то помітна тенденція до 

зменшення кількості членів кредитних спілок протягом останніх років. Станом на 30.09.2015 р. їх 

налічувалось 751,7 тис. осіб, що на 158,9 тис. осіб (17,5%) менше, ніж за відповідний період 2014 року. 

Також відбулося зменшення і в структурі членів кредитних спілок. 

 

Таблиця 2 

Динаміка основних показників діяльності кредитних установ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.09.15 

Кількість членів КС (тис. осіб) 2190,3 1570,3 1062,4 1095,9 980,9 821,6 751,7 

Кількість членів КС, які мають 

внески на депозитних рахунках 

на кінець періоду 

 

117,0 

 

78,9 

 

48,0 

 

44,9 

 

40,3 

 

31,5 

 

26,8 

Кількість членів КС, які мають 

діючі кредитні договори (тис. 

осіб) 

 

423,6 

 

343 

 

249,3 

 

254,0 

 

233,6 

 

186,6 

 

169,9 

Загальні активи (млн.грн.) 4218,0 3432,2 2386,5 2656,9 2598,8 2 338,7 2 193,0 

Кредити, надані членам КС 

(залишок на кін.періоду) 

(млн.грн.) 

 

3909,3 

 

3349,5 

 

2237,4 

 

2531,0 

 

2349,1 

 

1 994,4 

 

1 924,9 

Внески членів КС на депозитні 

рахунки (залишок на кін. 

періоду) (млн.грн.) 

 

2959,3 

 

1945,0 

 

1185,5 

 

1287,5 

 

1330,1 

 

989,8 

 

905,5 

Капітал (млн.грн.) 765,8 1117,3 942,9 1088,7 1055,6 1 048,7 1 009,7 

Так, зменшилися частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 214,5 тис. 

осіб до 169,9 тис. осіб та членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори, з 35,8 тис. осіб 

до 26,8 тис. осіб. 

Спостерігається зменшення загальних активів (на 15,6%), та капіталу, що належить кредитним 

спілкам (на 20,6%) порівняно з відповідною датою минулого року [3].  

Спадна динаміка основних показників діяльності кредитних установ дає підстави виокремити 

проблеми розвитку кредитних спілок, а саме: недостатній рівень капіталізації для належного виконання 

зобов‘язань; наявний тіньовий сектор, порушення кооперативних принципів у діяльності великої 

кількості кредитних спілок, обмежений доступ до дешевих ресурсів та ресурсів тривалого користування, 



393 

низький рівень системної інтеграції спілок, неналежний сервіс; існування великої кількості кредитних 

спілок, недотримання основних принципів міжнародного кооперативного руху й вимог захисту прав 

членів спілки; неврегульованість контролю й нагляду за діяльністю кредитних спілок.  

В той же час, кредитні спілки, якщо акумулювати частину ВВП, будуть мати можливість 

перетворювати її на інвестиційний ресурс, необхідний для забезпечення економічного розвитку загалом. 

Також до перспектив розвитку кредитних спілок можна віднести обслуговування тільки своїх клієнтів за 

принципом відшкодування витрат (неприбутковості); праця задля добробуту населення; створення 

спеціалізованих фондів для здійснення різноманітних гуманітарних програм, які супроводжуються не 

лише фінансово, а й організаційно; зарубіжна технологічна допомога розвитку та справжня 

кооперативна власність. 

Отже, кредитні спілки мають великий потенціал до розвитку як фінансові інститути паралельно 

банківським установам. Потрібні нові наукові розробки та напрацювання, а також рекомендації щодо 

вдосконалення регулювання фінансової діяльності кредитних спілок так, щоб зменшити відповідні 

ризики та підвищити їх фінансову спроможність, збільшити обсяги кредитування спілками та зберегти 

репутацію на належному рівні.  
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА ПРИБЫЛИ 

 

Одной из важнейших задач современного российского предприятия - это эффективное 

управление затратами. Не смотря на богатейший опыт, как российский, так и зарубежный в управлении 

затратами, а также возможности, предоставляемые современными информационными технологиями, на 

пути использования накопленного в этой области потенциала стоит значительная трудоемкость учѐта 

затрат, расчетов себестоимости производства и, как следствие, низкая оперативность получения 

требуемых данных. Это серьезно ограничивает возможности принятия быстрых и оптимальных решений 

в условиях высокой динамики цен при изменениях рыночной конъюнктуры. 

Величина производственных ресурсов, расходуемых предприятием, влияет на величину 

получаемой прибыли и, следовательно, эффективность производимой продукции - рентабельность. 

Поэтому предприятию, использующему многообразные виды ресурсов: материальные, трудовые, 

технические и другие, необходимо эффективно управлять ими, чтобы знать, какие принимать решения 

для повышения отдачи от используемых ресурсов. 

Проблемы снижения затрат на предприятии, поиска путей их решения являются сложными и 

интересными вопросами современной экономики предприятия. Проблема снижения затрат очень 

актуальна в современных экономических условиях, так как ее решение позволяет каждому конкретному 

предприятию выжить в условиях жесткой рыночной конкуренции, построить крепкое и сильное 

предприятие, которое будет иметь хороший экономический потенциал. 

Главный мотив деятельности любого предприятия в рыночных условиях - максимизация 

прибыли. Реальные возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены 

издержками производства и спросом на выпускаемую продукцию. Поскольку издержки это основной 

ограничитель прибыли и одновременно главный фактор, влияющий на объем предложения, то принятие 

решений руководством предприятия невозможно без анализа уже имеющихся издержек производства и 

их величины на перспективу. 

Систематическое снижение издержек - основное средство повышения прибыльности 

функционирования предприятия. В условиях рыночной экономики, когда финансовая поддержка 

убыточных предприятий является не правилом, а исключением, как это было при административно-

командной системе, исследование проблем уменьшения издержек производства, разработка 

рекомендаций в этой области - один из краеугольных камней всей экономической теории. 
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Снижение затрат невозможно без организации эффективной системы управления затратами. 

Большинство авторов полагают, что суть системы управления затратами сводится к двум 

пунктам, а именно: 

– минимизация затрат на ведение хозяйственной деятельности; 

– рациональное использование имеющихся ресурсов. 

Система управления затратами должна обеспечивать: 

1) ориентацию всех подразделений и персонала на наиболее рациональное использование 

ресурсов; 

2) оперативную и достоверную информацию о реально сложившихся затратах и их 

сопоставлении с нормативами и затратами конкурентов; 

3) оценку обоснованности затрат на производство и реализацию продукции, их соответствия 

реальным условиям деятельности предприятия [1, с. 188]. 

В целом, для любого предприятия, независимо от особенностей его деятельности, механизм 

управления затратами призван решать следующие основные задачи: 

- разработка методик по определению себестоимости продукции как в целом по предприятию, 

так и в разрезе центров возникновения затрат; 

- выбор способов разработки норм и нормативов затрат; 

- обоснованность отнесения затрат на себестоимость данной продукции; 

- управление процессом калькулирования и способами отнесения затрат на себестоимость 

продукции; 

- разработка внутрифирменных положений по планированию, учету и экономическому анализу 

себестоимости продукции и ее конкурентоспособности; 

- достоверный учет использованных в процессе производства и реализации продукции 

различных ресурсов; 

- оперативный контроль над издержками производства; 

- экономический анализ затрат; 

- выявление внутрихозяйственных резервов снижения затрат на производство и реализацию 

продукции; 

- разработка и внедрение современных систем управления затратами (стандарт-кост, директ-

кост, контроллинг и т.д.) [2, с. 28]. 

Придерживаясь вышеизложенного хозяйствующие субъекты смогут добиться снижения затрат 

на единицу продукции и, следовательно, роста прибыли. 
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МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Поряд з управлінням економічними системами і явищами нормальне функціонування та 

розвиток суспільства і життя вимагає управління соціальними системами і процесами, тобто процесами, 

що протікають в одній з основних її сфер громадського життя - соціальній. Характер і напрямок 

відповідної діяльності на місцевому рівні задаються соціальною політикою органів місцевого 

самоврядування [2]. Засобом реалізації, інструментом цієї політики виступає такий різновид 

управлінської діяльності як соціальний.  

Найважливішою метою соціального забезпечення на місцевому рівні є забезпечення більш 

повного задоволення членами територіальної громади своїх життєвих потреб, оскільки саме з цього 

приводу в першу чергу складаються соціальні відносини, і саме на цій основі відбувається соціальне 

відтворення суспільних груп і індивідів. У соціальній роботі втілюється турбота територіальної громади 

про людей, що потребують підтримки і допомоги.  

XX століття - це час виникнення та еволюції науки управління, або науки про управління в 

техніко-технологічних, біологічних і соціальних системах. Необхідність вирішення практичних проблем 

привела до їх наукового вивчення, пошуку і використання елективних форм і методів управління, 
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виділення професії керівника (менеджера) в особливий рід діяльності, що вимагає відповідних знань, 

навичок і вмінь. 

У процесі ринкових перетворень в Україні в усіх сферах соціально-виробничої діяльності почали 

використовувати термін «менеджмент» [5]. 

Менеджмент соціальної роботи на рівні місцевого самоврядування, насамперед, ставить за мету 

сформувати і застосувати на практиці загальні принципи управління, придатні для даної територіальної 

громади.  

Сама по собі проблема менеджменту соціальної служби полягає в наступному: яким чином 

потрібно використовувати внутрішню структуру, методи збільшення продуктивності праці та стимули 

для того, щоб максимально підвищити ефективність соціальної роботи [3]? 

На жаль, на даний час місцеве самоврядування в Україні знаходиться, по суті, в стані переходу 

від системи "місцевих Рад" до системи місцевого самоврядування. Сформована на сьогоднішній день 

система соціальної роботи на рівні місцевого самоврядування обумовлена дією ряду факторів. Розвиток 

децентралізації та демократизації в Україні, прагнення вступити до Європейського співтовариства 

потребує підвищення ефективності механізмів управління саме місцевого самоврядування, зокрема 

пошуку нових підходів до успішного функціонування соціальної роботи.[ 4, с.40-44. ] 

Управління соціальною роботою - це різновид соціального управління. І якщо раніше найбільшу 

кількість функцій з менеджменту соціальної роботи було закріплено на державному і регіональному 

рівнях, то на сьогодні, у зв‘язку із реформою місцевого самоврядування, зокрема, і прийняттям нової 

редакції Закону про місцеве самоврядування, Закону про органи самоорганізації населення, Закону про 

місцеві державні представництва, внесення змін до податкового та бюджетного кодексу, змін до низки 

законодавчих актів, які визначають розподіл повноважень між виконавчими органами влади і органами 

місцевого самоврядування, на органи місцевого самоврядування покладено виконання широкого 

спектру завдань з соціального менеджменту і, зокрема, управління соціальною роботою з метою 

поліпшення якості та рівня життя мешканців територіальних громад. Дане поняття багатозначне і 

відображає різні сторони, грані і аспекти управління, а тому є цілий ряд проблем і завдань, які на 

сьогодні вимагають негайного вирішення від органів місцевого самоврядування. Спробуємо окреслити 

деякі з них.  

Перше завдання - організаційно-структурне. Ключовими проблемами тут є: «Хто повинен 

виконувати (виконує) соціальну роботу?»; «Які органи, підрозділи повинні цим займатися 

(займаються)?»; «Яка ефективність (результативність) їх діяльності та функціонування?». 

Друге завдання - функціональне. Управління соціальною роботою виконує як загальні, так і 

конкретні функції. Спільними, незалежно від рівня, суб'єкта, його компетенції, є функції: 

прогнозування, планування, організація, координація, стимулювання (мотивація), маркетинг, облік і 

контроль.  

Третє завдання – управлінське. Це діяльність керівників різних рівнів у системі соціального 

захисту та допомоги. Від професіоналізму керівників під час залежать якість організації управління та 

його результативність. Слід враховувати, що серед керівників у системах управління соціальною 

роботою переважають жінки і колективи в основному жіночі. Це накладає відбиток на стиль і методи 

управління, психологію взаємин, емоційний фон тощо. Різноманітні функції керівника знаходять 

відображення в різноманітності виконуваних ролей - організатора, адміністратора, психолога, 

соціального психолога, інформаційного працівника, юриста, економіста, політика, підприємця, педагога. 

Важливою проблемою є процес формування, становлення керівників, перехід фахівця в ранг керівника і 

набуття у цьому зв'язку необхідних професійних якостей [1]. 

Четверте завдання управління соціальної роботи – процесуальне. Це процес, який включає ряд 

елементів. Основа будь-якого виду управління - інформація, яка в «людських системах» тим чи іншим 

чином організовується. На основі інформації відбувається визначення, формулювання і закріплення (в 

організаційно-адміністративних документах) цілей, завдань. Цільова орієнтація - важливий елемент 

соціального управління, за яким слідує система дій, заходів, заходів або управлінських рішень. 

Управління певним чином організовується через розподіл функцій і формування оргструктур, підбір і 

розстановку кадрів (персоналу). У процесі управління важливо також пов'язати цілі, завдання і рішення 

з ресурсами - інформаційними, матеріальними, трудовими, фінансовими. Ресурсне забезпечення - 

важлива умова виконання намічених цілей. І нарешті, в процесі управління використовується зворотний 

зв'язок - облік, контроль, перевірка виконання. 

П'яте завдання – професійне. Тріада: предмет праці (інформація), засоби праці (організаційні та 

технічні) і людина, яка володіє певними знаннями, навичками й уміннями: поєднання цих трьох 

складових певним чином називається організацією праці в системі соціального управління. Саме органи 

місцевого самоврядування повинні усвідомити важливість «трудового» розуміння управління, що 

пов'язане з вирішенням таких проблем, як підготовка і підбір кадрів, підвищення їх кваліфікації. 
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Шосте завдання – наукове. Основа будь-якої науки – методологія. У науці управління 

застосовується як загальнометодологічний інструментарій (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрактне 

і конкретне, системний підхід і т.д.), так і специфічний, обумовлений необхідністю дослідження систем і 

процесів соціального управління, функцій і організаційної структури, діяльності керівників та 

очолюваних ними колективів. Інша складова частина науки управління - теорія, або система 

узагальненого знання, яка існує на рівні окремої людини (керівника, спеціаліста) і називається 

емпіричною теорією, а також на рівні значно більших узагальнень (макротеорії). Необхідною частиною 

управління як науки є методики, що представляють собою інструменти отримання наукових знань, 

наукової інформації (дослідницькі методики), що допомагають вирішувати конкретні практичні 

проблеми (ділові методики); використовувані в консультативній діяльності (діагностичні методики). 

Застосування органами місцевого самоврядування комплексних методик для вирішення певних проблем 

дасть можливість створити умови для підвищення якості і тривалості життя населення певної 

територіальної громади. 

Таким чином, управління соціальною роботою на рівні місцевого самоврядування - це процес 

постановки цілей, завдань і організація практичної діяльності системи органів місцевого 

самоврядування для їх досягнення та виконання. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ МАРШРУТНИХ ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Однією з важливих складових міської інфраструктури є транспортна система, без якої нормальне 

існування сучасного великого міста є неможливим. Поряд з традиційними показниками, що 

обумовлюють і характеризують розвиток міського пасажирського транспорту, серед яких виділяють 

збільшення чисельності міського населення і потреби в пересуваннях, освоєння нових територій в 

кризових ситуаціях сьогодення, необхідними є підвищення швидкості сполучення і комфортності 

поїздок з врахуванням платоспроможності громадян. Через відсутність у більшості громадян особистих 

транспортних засобів проблема своєчасного та якісного задоволення попиту на перевезення переростає з 

чисто транспортної в соціальну, що визначає ставлення населення до якості наданих транспортних 

послуг. Особливістю сучасних міських транспортних систем є широкий розвиток маршрутних 

таксомоторних перевезень, які забезпечують поїздки пасажирів підвищеної комфортності, при значно 

менших пасажиропотоках. Міський транспорт сьогодні не задовольняє всі потреби населення, тому для 

ефективної міської економіки необхідним є розвиток перевезень автомобілями–таксі і підвищення якості 

логістичного пасажирського сервісу. Користуючись своїми перевагами, такими як підвищена швидкість 

і комфортність, доставка «від дверей до дверей», індивідуальний підхід до обслуговування, зручність 

перевезення багажу, тимчасова заміна особового легкового автомобіля, отримання додаткових послуг та 

інше, і займаючи значущий сегмент на транспортному ринку, цей вид обслуговування пасажирів 

вимагає не тільки виявлення попиту на дані послуги і визначення необхідної кількості одиниць 

рухомого складу, але і проведення робіт з визначення рівня задоволеності споживачів якістю наданих 

послуг [1, с. 72]. 

Актуальність досліджуваного питання полягає в повноті, а також своєчасності задоволення 

потреб населення в необхідних транспортних послугах, підвищенні ефективності і якості роботи 

транспорту, а також в специфіці управління якістю таксомоторного обслуговування населення. 

Дослідженню даного питання приділяли свою увагу такі видатні вчені як: Воркута А.І., Доля В.К., 

Ігнатенко О.С, Лігума Ю.С., Марунич В.С., Міротіна Л.Б., Самойлова Д.С., Штанов В.Ф., Шульга Ю.М. 
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та ін. Таксомоторний транспорт являє собою невід‘ємну і важливу частину складного механізму з 

переміщення пасажирів, який потребує значної урегульованості та управління якістю надання даної 

послуги. Більшість пасажирських поїздок носять при цьому випадковий характер за часом і напрямком 

руху, а також за місцем посадки і висадки пасажирів. 

Якість таксомоторних послуг є економічною категорією, яка залежить від наступних договірних 

зобов‘язань: повноти перевезень, збереження кількості та якості вантажів, економічності перевезень і 

експедиційних послуг, інформаційної та технологічної зручності користування перевезеннями тощо. 

Систему управління якістю таксомоторних перевезень слід розглядати як певну органічну єдність таких 

складових, як посилення і встановлення вимог до кінцевого результату, оцінка відповідності 

транспортних послуг потребам споживачів, трансформації при неузгодженості. Таксомоторний 

транспорт є  складною соціально–економічною системою, необхідною умовою функціонування якої є 

поєднання державного управління та самоврядування в галузі в умовах, що протікають в системі 

процесів самоорганізації та організації. Основними елементами, які служать факторами самоорганізації 

та формують системну організацію таксомоторного транспорту є таксомоторні парки та індивідуальні 

перевізники [2, с. 88]. При виборі транспорту за даних умов, на перше місце виходять наступні критерії: 

ціна, точність, безпека і комфорт, наявність знижок, а також культура обслуговування, встановлення та 

ефективне дотримання яких дасть можливість визначитися з подальшими діями для покращення рівня 

таксомоторних перевезень.  

Підвищення ефективності роботи і оперативності управління таксомоторними перевезеннями 

може бути досягнуто шляхом впровадження нових технологій і алгоритмів. Більшість пропонованих 

зараз на ринку товарів і послуг систем автоматизації таксі є виключно програмними продуктами, що 

здійснюють обробку замовлень клієнтів в диспетчерському центрі. Для вирішення повного комплексу 

виникаючих проблем, пов‘язаних з якістю обслуговування таксомоторних перевезень, необхідна 

комплексна система, що автоматизує весь спектр робіт диспетчерів, водіїв і управлінців та яка 

забезпечить автоматизований програмний комплекс (АПК) автомобіля таксі: автоматичне визначення 

координат об‘єкта, прийом інформації та передачу в диспетчерський центр навігаційної та службової 

інформації, формалізованих текстових повідомлень, розрахунок вартості проїзду, друк чеків, приймання 

платежів з магнітних карт та ін. Отже, забезпечення якості послуг таксомоторних перевезень, при їх 

оптимальності і достатньому рівні задоволення існуючих потреб при мінімальних затратах на його 

досягнення в значній мірі підвищить успіх і ефективність транспортних підприємств не лише України, а 

й світу загалом. 

Література: 

1. Ігнатенко О.С.,  Король С.С.,  Дмитрієв О.М. Координація міських пасажирських перевезень 

(постановка задачі). / О.С. Ігнатенко, С.С. Король, О.М. Дмитрієв // Автошляховик України. — К.: 2013, 

№ 4. — с. 72–74. 

2. Левковець П.Р. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч. посіб. / П.Р. Левковець, 

В.С. Марунич. — 3–є вид., виправ. та допов. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 392 с. 

 

УДК 336.71 

Кириленко С.В., аспірант кафедри міжнародного бізнесу та маркетингу  

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль 

Науковий керівник: Сохацька О.М., д.е.н., професор. 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
 Вітчизняний ринок банківських послуг, незважаючи на стрімке скорочення кількості гравців з 

ряду економічних та політичних причин, все ще виглядає перенасиченим. Роздрібний напрям діяльності 

сьогодні представлений в переважній більшості фінансово-кредитних установ України, однак реальні 

показники охоплення ринку чітко демонструють домінування на ньому декількох найбільш впливових 

гравців. 

 Конкуренція в банківській сфері досягла надзвичайно високого рівня, і велика кількість 

регіональних та інших дрібних банків змушені не стільки утримувати займані позиції, як приймати 

активні дії по зменшенню рівня відтоку клієнтів. Розглядаючи конкуренцію на ринку роздрібних 

фінансових послуг можна помітити наявність так званого ефекту синергії, коли клієнти дрібних 

фінансових установ, зважаючи на нестабільну ситуацію в країні, при виборі банку частіше зупиняються 

передусім на найбільших гравцях. Такий крок зумовлений неоднозначним, хоч і теоретично вірним 

твердженням про їх більш високу стабільність. 

 Приймаючи до уваги вищевказане, першочерговими завданнями для більшості банківських 

установ є утримання клієнтської бази та винайдення можливостей для її розширення. Провідну роль в 
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цьому напрямку все частіше відіграє маркетинг — як сукупність управлінських дій, спрямованих на 

аналіз поточної ситуації, розробку та впровадження комплексних заходів по залученню клієнтів — 

основи фінансової стабільності та прибутковості будь-якого банку. 

 Аналізуючи зміни, що відбулись за останні роки в банківському маркетингу, можна виділити ряд 

напрямків, що є визначальними сьогодні у формуванні не тільки стратегічних цілей, але і тактичних 

завдань. 

1. Інформатизація бізнес-процесів, що відбувається за рахунок переходу до електронного 

документообігу та використання сучасних цифрових технологій (платіжні картки, термінали 

самообслуговування, мобільний банкінг та ін.) призвела до накопичення великої кількості інформації - в 

першу чергу про рух грошових коштів клієнтів. Аналіз подібної інформації в розрізі кожного клієнта 

відкриває широкі можливості до прогнозування його дій у майбутньому, на основі передусім таких 

даних: кредитна історія; платіжна історія; рівень доходів та їх регулярність; інших даних - місце 

знаходження (статистика відвідувань сайту, розрахунок в POS-терміналах, зняття готівки, тощо). 

 Детальний аналіз цієї інформації дозволить банкам уникнути небажаної і не релевантної реклами 

послуг, а також дасть змогу сконцентруватись на розробці цільових пропозицій, що будуть основані на 

реальних потребах клієнтів, а значить, з великою вірогідність призведуть до зростання їх продаж. 

2. Велика кількість банківських послуг не завжди призводить до активного їх використання 

клієнтами, про що можуть свідчити дані перехресних продаж окремих банків. Клієнти все більше 

потребують індивідуального підходу, оскільки фінансова ситуація в кожного з них різна. На основі 

аналізу наявної інформації, банк здатен не тільки розробити персональні пропозиції послуг, але і 

виступити своєрідним фінансовим консультантом по накопиченням, інвестиціям та іншим напрямкам. 

Цьому знову ж таки сприяє велика кількість даних про фінансову поведінку клієнта, аналіз та 

інтерпретація якої дозволить з високою точністю надавати консультаційні послуги такого характеру. 

3. Зростання питомої ваги віддалених каналів продаж у діяльності front-підрозділів банку. 

Використання смартфонів, мобільної інфраструктури та інших дистанційних каналів продаж давно 

перейшло від демонстрації можливостей самої установи до найбільш важливих і перспективних з точки 

зору подальшого використання каналів дистрибуції послуг. Цьому сприяє молодшання клієнтської 

аудиторії банків та всеохоплююче проникнення цифрових технологій у життя суспільства. Традиційні 

або ―класичні‖ банківські відділення все більше відходять на другорядні ролі в довгостроковій стратегії 

розвитку фінансово-кредитних закладів, однак все ще займають провідне місце в якості каналів 

продажу. В недалекому майбутньому банківські відділення будуть використовуватись в якості 

―сімейних офісів‖ або для обслуговування VIP-клієнтів. Основний потік користувачів банківських 

послуг буде формуватись в online та з мобільних платформ. 

4. Значною мірою зростає ринок мікрофінансових послуг, а саме кредитування, що 

надається небанківськими фінансовими установами. Одними з головних переваг надаваних ними 

кредитів є їх мінімальні вимоги до клієнтів та високий рівень оперативності. Окрім цього банки 

зазнають також посилення конкуренції з боку технологічних фінансових стартапів, які пропонують нові 

підходи і інструменти в проведенні платежів, здійснення переказів, а також інших роздрібних 

фінансових операції. 

5. Окрім розвитку віддалених каналів продаж, банкам слід розширювати напрямок 

партнерських продаж. Як свідчить практика, попит з боку роздрібних клієнтів на банківські послуги, а 

саме кредитування, надзвичайно високий саме в автосалонах, торгово-розважальних центрах, а також 

інших торгово-сервісних мережах. Поєднавши зусилля з контрагентами (ріелторами, автодилерами та 

іншими рітейлерами), банки можуть досягнути істотного зростання рівня продаж, за умови 

комплексного підходу та розробки унікальних та затребуваних цільовою аудиторією продуктів. 

6. Відбувається загальне посилення ролі маркетингу в управлінні роздрібними 

банківськими установами, адже саме маркетинг оперує тими напрямками взаємодії із клієнтами, які не 

піддаються повній автоматизації і поведінка клієнтів, що стрімко змінюється з розвитком технологій, 

обумовлює необхідність постійного пошуку нових можливостей для взаємодії з ними. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ: ТРАНСАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Виклики у сфері земельних відносин, які постали з моменту проголошення незалежності 

України, вимагають нових підходів до реалізації земельної політики. Варто відмітити, що особливо 
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актуальним питанням вже понад двадцять років є державне регулювання трансакцій з землями 

сільськогосподарського призначення.  

Відповідно до Земельного кодексу України [1] землями сільськогосподарського призначення 

визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або 

призначені для цих цілей. Найчастіше трансакції з даною категорією земель розглядаються з позицій 

обмеження державою права власності цей природний ресурс, що суперечить принципам земельного 

законодавства.  

В результаті довготривалого процесу приватизації земель сільськогосподарського призначення в 

Україні досі існують складнощі реалізації права власності на земельну частку (пай). Зокрема, у розрізі 

регіонів найбільше розпайовано сільськогосподарських угідь в таких областях як Запорізька (73%), 

Харківська (71%), Миколаївська (67,7%), Дніпропетровська (65,7%) тощо. Відмітимо, що значна 

кількість сільськогосподарських підприємств здійснюють господарську діяльність на розпайованих 

землях на підставі договорів оренди з власниками таких ресурсів.  

Сьогодні в Україні укладено майже 4,8 млн договорів оренди земельних паїв загальною площею 

понад 17 млн гектарів. В грошовому еквіваленті річна орендна плата за такими угодами складає 

12490686,1 тис. грн. Вцілому ставки оренди в Україні можуть відрізнятися в залежності від регіону в 4,5 

рази або на 1000 грн на кожному гектарі (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Середня вартість оренди сільгосподарських земель в Україні у розрізі областей станом на 

01.01.2015 р. 

Джерело: побудовано за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії і 

кадастру 

Так, найвищі орендні ставки характерні для Полтавської області, де орендувати один гектар 

землі сільськогосподарського призначення можна в середньому за 1327 грн на рік. Протягом 2014 р. 

сільськогосподарські підприємства виплатили землевласникам області 867,3 тис. грн (71,3% від 

нарахованої суми), в тому числі у грошовій формі – 589,4 тис. грн, у натуральній (сільськогосподарська 

продукція) – 270 тис. грн, а послугами (оранка, культивація, транспортні послуги) – 7,9 тис. грн [2]. 

Зазначимо, що достатньо високою середня вартість оренди земель сільськогосподарського призначення 

спостерігається і в таких областях як Черкаська (1121,7 грн/рік), Рівненська (1068,8 грн/рік), 

Кіровоградська (888,2 грн/рік), Чернівецька (868,4 грн/рік), Харківська (866,0 грн/рік) тощо.  

Окрім оренди до основних трансакцій з землями сільськогосподарського призначення варто 

віднести операції купівлі-продажу, успадкування, дарування та обміну земельної частки (паю). 

Важливий вплив на ефективність таких трансакцій чинять як інституції адміністрування земельних 

ресурсів, так і земельне законодавство в цілому. Зокрема, сільськогосподарські підприємства, володіючи 

земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на правах приватної 

власності, відповідно до пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, до набрання 

чинності Законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 01.01.2016 р., не 

можуть їх продавати (купувати). 
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Трансакційні витрати сільськогосподарських підприємств, пов‘язані з реєстрацією права 

власності на землю, варто поділити на офіційні та неофіційні. Так, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України №835 від 01.08.2011 р. [3] затверджено розмір плати та перелік платних та 

безоплатних адміністративних послуг, що надаються Державною службою з питань геодезії, картографії 

та кадастру та її територіальними органами фізичним та юридичним особам.  

Щодо неофіційних трансакційних витрат, то на практиці вони зумовлені тривалою процедурою 

або навіть умисною затримкою оформлення земельних прав або наданням певних послуг, які не 

заборонені, але не є критично необхідними і вартість яких завищена [4]. 

За результатами оцінки ефективності інституційно-правової бази, Україна отримала від Фонду 

інституційного розвитку Світового банку в рамках конкурентного процесу грант розміром 500 260 дол. 

США для розвитку інституційного потенціалу з метою розробки політики в земельній та 

сільськогосподарській сферах. Залучення додаткових фінансових ресурсів має важливе значення для 

забезпечення поінформованого прийняття рішень в системі адміністрування земельних ресурсів, а також 

значно впливає на скорочення трансакцйних витрат сільськогосподарських підприємств на пошук 

інформації.  

Отже, узагальнюючи викладене, варто відмітити, що в розрізі основних видів трансакцій фізичні 

та юридичні особи, які мають право власності на окремі категорії земель сільськогосподарського 

призначення, не можуть здійснювати їх продаж через діючий мораторій. Враховуючи недоліки системи 

адміністрування, реформування земельних відносин в першу чергу спрямоване на реорганізацію 

державних інституцій (наприклад, Державного агентства земельних ресурсів України), які дублюють 

функції інших установ,  а також підготовку нормативно-правової бази з метою створення умов для 

запровадження ринку земель. Співробітництво з провідними міжнародними організаціями та залучення 

міжнародної технічної допомоги є важливими інструментами формування ефективної земельної 

політики, яка дозволить здійснювати весь спектр трансакцій з землями сільськогосподарського 

призначення, та забезпечить при цьому мінімальні витрати.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Организация труда – определенный порядок, система трудовой деятельности человека; система 

мероприятий, устанавливающая порядок и условия осуществления трудовой деятельности. 

Организация труда является составной частью организации производства, поэтому рациональная 

организация производства может быть построена только на базе совершенных и эффективных 

подсистем организации трудовых процессов. Чем совершеннее организация труда на предприятиях, тем 

выше его результаты, в том числе производительность труда.  

Рациональная организация труда играет важную роль не только в производственной сфере, но и 

в сфере управления производственным коллективом. 

Менеджер – это специалист, профессионально занимающийся управленческой деятельностью в 

конкретной области функционирования фирмы. Профессиональное занятие означает, что этот 

специалист занимает постоянную должность на предприятии и наделен полномочиями принимать 

управленческие решения в определенной сфере деятельности предприятия. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://land.gov.ua/usi-novyny.html?view=item&id=110389
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
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Рабочее место менеджера представляет его рабочий кабинет, в котором он проводит большую 

часть времени.  

Чем лучше приспособлено рабочее место для выполнения функций менеджера, тем 

производительнее и эффективнее будет его работа. 

При оценке организации рабочего места учитываются следующие параметры: 

1) внутренний объем и форма кабинета; 

2) мебель; 

3) оборудование; 

4) цветовое оформление кабинета; 

5) санитарно-гигиенические условия работы. 

Результаты анализа организации труда менеджера на туристических предприятиях в Республике 

Беларусь позволяют отметить, что кабинеты менеджеров часто бывают недостаточно комфортными и 

просторными, что сковывает движения и работу человека.  

Следующей проблемой в организации труда менеджеров на туристических предприятиях в 

Республике Беларусь являются потери времени при решении задач. 

Проблема связана с неправильным планированием личного труда и отсутствием необходимого 

количества организационной техники и компьютеров, которые значительно увеличивают свободное 

время менеджера и освобождают от рутинной работы. 

С целью повышения эффективности труда менеджерам необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций по планированию рабочего дня и улучшению его структуры: 

1) план личного труда должен составляться на неделю, на месяц; 

2) работы, подлежащие выполнению в течение дня должны ранжироваться по срочности и 

значимости (на первые часы работы следует предусматривать ознакомление с почтой, прием 

посетителей, так как в этот период происходит «врабатывание»; решение наиболее трудных вопросов 

следует проводить во время пика своей работоспособности; на конец рабочего дня намечают легкие 

работы); 

3) каждому рабочему дню следует придавать свой «профиль», то есть включать один из 

больших и важных вопросов; 

4) проведение совещаний и заседаний следует проводить в начале и в конце недели, когда 

наблюдается снижение работоспособности; 

5) в план личного труда не следует включать ежедневно повторяющиеся дела, для них надо 

зарезервировать 25-30% рабочего времени, на непредвиденные работы необходимо отвести 10-15% 

времени. 

Для повышения эффективности организации рабочего места менеджеров следует: 

1) при приобретении мебели для рабочего кабинета учитывать: антропометрические показатели; 

обеспечение удобного положения тела менеджера, что будет создавать условия для меньшей 

утомляемости, хорошего зрительного восприятия, свободы движения; рациональную планировку и 

компоновку мебели, эстетичный внешний вид; 

2) обеспечить в необходимом количестве канцелярские принадлежности, два телефона, 

компьютер и ежедневник.  

Один телефон должен быть для связи внутри организации, другой – для выхода за пределы 

организации (с возможностью переключения звонка от секретаря к менеджеру). Компьютер должен 

быть с хорошим программным обеспечением.  

Ежедневник является необходимой вещью, позволяющей менеджеру не забывать назначенные 

встречи или другую полезную информацию; 

3) цветовые тона оформления кабинета должны быть не резкими, мягкими. Цвета лучше 

выбирать из светлых тонов (нежно-зеленый, желтый, бежевый), светлые тона не только способствуют 

снижению утомляемости, но и увеличивают объем кабинета. Важно также, чтобы все поверхности были 

матовыми, так как блестящие поверхности вредны для здоровья. 

Таким образом, предложенные рекомендацию будут способствовать повышению эффективности 

организации труда менеджеров на предприятиях туристической индустрии в Республике Беларусь. 

 

УДК 339.146.4 

Красюк И.Н.,  к.э.н., профессор 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации 

АКСЕССУАРЫ КАК АТРИБУТ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

Несмотря на то, что в настоящее время в связи со сложной экономической ситуацией 

специалисты прогнозируют снижение объема фэшн-рынка (одежда, обувь, аксессуары) к концу 2015 г. 
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не менее чем на 18-20%, мода не стоит на месте. И в настоящее время без аксессуаров не обходится ни 

один наряд, они помогают скрыть некоторые недостатки, украсить образ,  сделав его завершенным и 

гармоничным. Как правило, приобретение модных аксессуаров носит эмоциональный и импульсивный 

характер,  и приобретают их чаще всего в дополнение к основной покупке. 

Специалисты утверждают, что только с правильно подобранными аксессуарами можно показать 

свою индивидуальность, уникальность и выделиться из толпы. Рынок модных аксессуаров огромен, на 

нем представлен обширный ассортимент. Модные аксессуары – это очки, бижутерия, сумки и рюкзаки, 

платки, шляпы,  ремни и пояса, галстуки и галстуки-бабочки, а также  многое другое. 

Сейчас у потребителей преобладает тенденция к индивидуальности. Стало модно быть особым, 

выделяющимся из толпы. Каждый хочет с помощью выбранного стиля показать себя: кто он, что любит 

и какой философии придерживается. Модные аксессуары стали не только украшением и дополнением к 

образу, но и средством выражения. Поэтому, все большую популярность приобретают компании, 

которые знают хорошо своего целевого потребителя, его предпочтения и особенности. Они могут 

предложить ему нечто эксклюзивное и качественное, что позволит индивидууму обратить на себя 

внимание. Даже, несмотря на то, что цена такого товара может быть значительной, потребитель готов 

платить за уникальность предложения, за индивидуализм.  

Востребованной сегодня является такая ниша, как товары ручной работы - handmade. В России 

много талантливых людей, которые могут создавать своими руками удивительные вещи любой 

сложности. Но лишь немногие из них могут продать результаты своего труда. Те, кто все-таки смог 

соединить хобби и бизнес, вышли на рынок и активно развиваются. Примерами этой ниши могут 

бренды от молодых дизайнеров: SPUNKY (солнцезащитные очки с оправой из органических 

материалов), LIVSCHITZ (аксессуары из кожи), BRAZGOVKA (шапки, шарфы, варежки) и другие. 

Популярность товаров ручной работы с каждым годом растет. Преимущества ручной работы 

вполне очевидны: 

- потребитель получает уникальный товар (интересный дизайн, который продумывается очень 

долго и тщательно); 

- вероятность того, что он встретит у кого-то аналогичный товар, ничтожна (в основном мастера 

выполняют работы либо под заказ, либо небольшими партиями); 

- товары ручной работы в основном отличаются высоким качеством, так как на изготовление 

изделия уходят долгие часы кропотливого труда. В противном случае товар окажется 

невостребованным. Потребители очень требовательны к товарам ручной работы и не готовы платить 

высокую цену за несоответствующее цене качество;  

- индивидуальный подход в производстве товаров ручной работы связан не только с 

выполнением заказа, но и с обслуживанием клиента. Потребители все различны и мастера handmade 

стараются сделать так, чтобы каждый из них остался доволен. Если потребитель захочет что-то 

особенное, уникальное, то это не будет проблемой для мастера. Клиентоориентированность в данном 

виде бизнеса на первом месте; 

- цена может быть ниже, чем у известных дорогих брендов и модных дизайнеров (особенно это 

ценится в условиях снижения уровня дохода покупателей). 

Аксессуары ручной работы можно приобрести на следующих торговых площадках: 

 ярмарки, которые проводятся каждый месяц на разных территориях; 

 группа «ВКонтакте»; 

 интернет-сайты производителей брендов; 

 шоу-рум «Хохловка», на которой представлены работы молодых дизайнеров; 

 сайт «Ярмарка Мастеров»; 

 магазины и заведения, где объединяются творческие люди. 

Мода очень изменчива и носит цикличный характер развития. Что было модно давным-давно, 

может вновь стать популярным, с учетом некоторых изменений, связанных со временем.  

Рассмотрим один из интересных и популярных сегодня модных аксессуаров – галстук-бабочку. 

Сегодня галстук-бабочка — неотъемлемый аксессуар современного стиляги, денди, хипстера и попросту 

модника. 

Галстук-бабочка на сегодняшний день предмет не только мужского гардероба. Нынешние 

девушки успешно используют этот аксессуар в своих костюмах. Бабочка, в женском гардеробе — не 

просто дополнение или украшение, а основополагающий предмет одежды. Бабочкой образ не 

подчеркивается, а создается. 

Первые упоминания о данном аксессуаре можно отнести к Италии 1804 года. Затем в середине 

XIX века в Европе бабочка стала неотъемлемой частью  вечернего мужского туалета в виде шейного 

платка, концы которого завязывали бабочкой. В 1904 году появился современный вид галстука-бабочки 
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после премьеры легендарной оперы Джакомо Пуччини «Чио-Чио-сан», во время которой на всех 

музыкантах оркестра был надет галстук, завязанный бабочкой. С 1930-е года – галстук-бабочка стал не 

только мужским аксессуаром, но и женским.  

 Вообще-то родоначальницей женской галстучной моды считается Жорж Санд, прославившаяся 

своей любовью к мужскому гардеробу и неформальным отношением к моде. Однако задолго до неѐ 

галстук повязала себе на шею фаворитка Людовика XIV Луиза де Лавальер. Но главной движущей 

силой стала Марлен Дитрих, икона стиля 40-х годов 20 века, которая выпустила женские галстуки «в 

народ». С тех пор бабочка считалась признаком артистической богемы и экстравагантности. 

Модные порядки меняются, и сегодня этот стильный аксессуар (который изначально носили 

только мужчины, как яркий аксессуар, дополнение к деловому стилю или официальному костюму) 

носят абсолютно все: и женщины, и мужчины, и подростки в ярких рубашках, следящие за последними 

тенденциями моды, и взрослые мужчины, придерживающиеся строгого классического стиля, а также 

маленькие дети, родители которых прививают им вкус с детства. Также в последнее время стало модно 

заменять на свадьбе традиционный галстук на галстук-бабочку, который выглядит не так официально. 

Бабочки остаются популярными на торжественных и праздничных мероприятиях, а также вечерних 

встречах, балах и аристократических раутах.   

Всех потребителей данного аксессуара можно разделить на следующие сегменты: 

1. Молодые люди и девушки (молодые женщины), в возрасте 16-35 лет желающие подчеркнуть 

свою неординарность и яркий стиль. К ним могут относиться люди творческих профессий, хипстеры, 

любители ретро-стиля.  

2. Потребители в возрасте от 36 до 50 лет, знающие толк в хороших вещах и ценящие качество. 

К ним могут относиться интеллектуалы, для которых бабочка «серьезный» аксессуар, подчеркивающий 

их статус.  

3. Бабочка – главный акцент в образе на фотосессиях. Такой сегмент потребителей, может 

вовсе и не носить бабочки в обычные дни, но купит только для фотосессии для себя или чаще всего для 

ребенка.  

4. Бабочка – элемент костюма жениха и его друзей. Традиционный галстук давно уже начал 

уходить на второй план. На его замену пришли галстуки-бабочки, которые воспринимаются менее 

официально, чем галстуки.  

5. Приверженцы моды, которые всегда ей следуют и одеваются, учитывая последние 

тенденции. 

Выбор бренда и места покупки такого аксессуара как галстук-бабочка всегда остается за 

покупателем. Здесь будут играть роль многие факторы: ценовые, вкусовые предпочтения, срочность и 

так далее.  

На рынке сегодня представлены известные мировые бренды, предлагающие галстуки-бабочки, 

такие как Massimo Dutti, Zara, Topman, Mango Man, Aldo, Giovanni Botticelli, средняя цена которых 

около 1500 руб. за единицу. Причем следует отметить, что их ассортиментный ряд очень узкий, 

максимум, что они могут предложить – это 25 разновидностей у Giovanni Botticelli. 

Конкуренцию этим известным компаниям составляют  галстуки-бабочки ручной работы таких 

производителей как  CHINASKI, "PEEKABOO!", MARF, Буква Ж, MEL, BearTie. Данные производители 

вполне конкурентоспособны, поскольку и ассортимент у них намного шире – от 150 до 500 единиц (у 

"PEEKABOO!") и цена ниже, чем у известных компаний. В среднем – 908 руб. Максимальная средняя 

цена на бабочки равна 1100 руб. у Питерского бренда "PEEKABOO!", минимальная средняя цена – 625 

руб. за галстук-бабочку у бренда CHINASKI. 

         Как мы видим, у известных производителей средняя цена на галстук-бабочку в 1,5 раза выше, чем у 

производителей данного товара ручной работы. И это несмотря на то, что мастера handmade 

предоставляют уникальный товар, высокое качество, выбор широкого ассортимента и индивидуальный 

подход.     Приобретать ли аксессуары в торговых центрах у известных мировых производителей или 

отправиться на поиски эксклюзивных дизайнерских вещей, решает  сам  потребитель. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В 

ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ 
 

Для активізації динаміки міжнародної торгівлі, інвестиційної привабливості регіонів та 

транскордонного співробітництва однією із передумов є розвиток логістичної інфраструктури. Адже, як 

показують дослідження, неефективна логістика, митні процедури та інфраструктура можуть мати 

великий негативний вплив на конкурентоспроможність міжнародної торгівлі та освоєння нових ринків. 

Тому, транскордонне співробітництво в Україні стає одним з важливих напрямів європейської 

інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні та посідає провідне місце у процесі формування її 

регіональної політики.  

Згідно з розпорядження Кабінету Міністрів України (від 10.09.08 № 1214-р) Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  спільно з 

Національною академією наук України розробили проект «Національної стратегії створення і ведення 

транскордонних кластерів» як інструменту здійснення державної регіональної політики у 

транскордонних регіонах з метою підвищення конкурентоспроможності останніх [1]. Високий 

транзитний потенціал України зумовлює необхідні передумови для започаткування роботи логістичних 

кластерів у всіх транскордонних регіонах. Адже через сформовані між ЄС та Україною траскордонні 

регіони проходить більшість транспортних комунікацій і важливих транспортних коридорів, що 

сполучають  ЄС та країни Східної Європи і Азії. За підрахунками на території Європи діє близько 25 

базових (основних) та 60 другорядних логістичних кластерів. Більшість з них знаходиться на перетині 

основних вантажних потоків і поєднують у собі безліч профільних об‘єктів, у першу чергу складських 

споруд, а діапазони їх дії різних країн та регіонів часто перетинаються [2]. 

Основним завданням створення логістичних кластерів має бути:  

1) максимально повне та ефективне використання їх конкурентних переваг на основі мобілізації 

наявних матеріальних і нематеріальних активів; 

2) зниження транзакційних витрат на основі підвищення рівня взаємної довіри між учасниками 

кластеру [3].  

Формування транспортно-логістичних кластерів у межах українсько-польського є досить 

перспективним, якщо враховуючи те, що вони можуть успішно функціонувати в місцях проходження і 

перетину пан‘європейських транспортних коридорів, зокрема на зовнішніх кордонах ЄС [3]. 

Пан‘європейські транспортні коридори – це міжнародні транспортні коридори (система транспорту, 

тобто залізних, автомобільних доріг і так далі) у Центральній та Східній Європі [2]. Тому діяльність 

транспортно-логістичних кластерів має базуватися на тих принципах, яких дотримуються в країнах ЄС, 

а саме:  

- пропозиція максимально повного переліку транспортних і супутніх послуг на основі договірних 

відносин з кожним учасником логістичного ланцюга (формування банку даних логістичних ланцюгів);  

- організація комплексного транспортного обслуговування на основі єдиного договору на 

комплексне обслуговування і єдине замовлення на всі послуги, формування завдань для учасників 

логістичного ланцюга на підставі замовлення користувача транспортних послуг, централізований 

контроль виконання замовлення;  

- максимальна стандартизація та уніфікація перевізних та інших документів, необхідних для 

виконання перевезення, що застосовуються учасниками логістичних ланцюгів, з метою забезпечення 

можливості створення єдиного інформаційного простору;  

- географічний розподіл структурних підрозділів кластеру з метою максимального охоплення 

ринку транспортних послуг, виконання оперативного управління роботою логістичних ланцюгів у 

місцях формування вантажопотоків та їх перетину;  

- організація співробітництва з українськими і міжнародними організаціями, що займаються 

питаннями транспортної логістики;  

- інтеграція з міжнародними логістичними центрами і забезпечення інформаційного обміну; 

- стандартизація інформаційної взаємодії логістичних ланцюгів учасників міжнародного 

транспортно-логістичного кластеру [2]. 

Тому, можна зробити висновок, що функціонування транскордонних транспортно-логістичних 

кластерів забезпечуватиме підвищення якості перевезень і в пан‘європейських транспортних коридорах, 

і в транспортних мереж окремих транскордонних регіонів. Саме завдяки системному управлінню 
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транспортними потоками через мережу транскордонних логістичних центрів відбуватиметься 

підвищення ж якості перевезень.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Природа с экономической точки зрения - это замкнутая, самодостаточная, саморазвивающаяся 

система, которая без вмешательства человека поддерживается в равновесном состоянии длительное 

время. 

Экономическая система в целом - это система производства, распределения и потребления 

товаров и услуг. Любое производство и потребление связано с использованием природных ресурсов и 

образованием отходов, причем и то и другое сопровождается воздействием на окружающую среду. Цель 

развития любой экономической системы - максимально полное удовлетворение потребностей общества. 

Необходимость расходования ресурсов для этой цели - причина всех экологических, экономических, а в 

конечном счете и социальных проблем [1].  

Промышленное производство и хозяйственная деятельность в целом во многом определяют 

существующую экологическую ситуацию и тенденции ее изменения. Ухудшение экологической 

обстановки заключается в низкой эффективности используемых механизмов экологического контроля и 

управления на промышленном производстве.  

Очевидной становится необходимость поиска новых путей и подходов к решению экологических 

проблем промышленного производства. Основным из таких путей общепризнан экологический 

менеджмент. 

Экологический менеджмент определяют как комплексную разностороннюю деятельность, 

направленную на эффективную реализацию экологических проектов и программ [2]. 

Экологизированный менеджмент не требует существенной смены сложившейся технико-

экономической системы. Он является первой ступенью готовности предприятия к решению проблем 

экологической безопасности. Экологизированный менеджмент – это система экономического 

управления объектом путем приспособления уже имеющейся инфраструктуры к требованиям 

национальных и международных нормативов, актов, правил в сфере ресурсосбережения и 

рационального природопользования [3]. 

Экологический менеджмент как один из механизмов создания условий для устойчивого развития 

общества становится императивом выживания человечества. 

Однако, экологический менеджмент способен дать ключ и к грамотной организации 

производственного процесса в целом. Здесь речь идет, прежде всего, о стратегии развития бизнеса. 

Компания, осуществляющая стратегическое планирование без учета потребностей потребителя, т.е., в 

данном случае, пренебрегающая решением экологических задач, обречена столкнуться в ближайшем 

будущем с проблемой выживания в условиях конкурентной борьбы [4]. 

Концепция социально-этического маркетинга, нацеленная на обеспечение долговременного 

благосостояния не только какого-то отдельного предприятия, но и общества в целом, созвучна в 

основных положениях с позицией экологического менеджмента, дополняет ее и обогащает за счет 

привлечения внимания к проблемам выживания человечеств. 

Нормы социально-этического маркетинга в известном смысле ограничивают 

предпринимательскую инициативу и производственно-хозяйственную деятельность, ставя их в 

зависимость от социально ориентированного общественного развития и необходимости сохранения и 

улучшения среды обитания. 
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Стремление к постоянному расширению, преимущественному положению на рынке, 

максимизации прибыли за счет снижения любыми способами издержек производства и повышения 

реализационных цен было до недавнего времени общепризнанной основой предпринимательской и 

любой другой хозяйственной деятельности. Маркетинг эпохи массового производства и массового 

сбыта - типичный пример именно таких содержания и целей предпринимательской деятельности, в 

конечном счете, в условиях плохо регулируемого рынка приводящих к перепроизводству товарной 

массы, углублению циклических кризисов, бесконтрольному использованию природных ресурсов и 

иным разрушительным для общества экономическим, социальным и экологическим последствиям. 

В современных условиях внедрение систем экологического менеджмента на зарубежных 

предприятиях приводит к существенным результатам в отношении улучшения экологических 

показателей деятельности и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. Процесс 

внедрения систем экологического менеджмента осуществляется наиболее эффективно и результативно в 

условиях информационной открытости и диалога с заинтересованными сторонами.  

Система экологического менеджмента эффективна в том случае, когда ее внедрение происходит 

по инициативе самого предприятия. При этом государство может и должно внести свой вклад в этот 

процесс путем стимулирования и поддержки [5]. 

Область стратегического планирования подразумевает тесное взаимодействие менеджмента и 

маркетинга. На современном этапе жизнедеятельности предприятия грань между ними практически 

исчезает, поскольку, превратившись в одну из основных функций менеджмента, маркетинг стал 

интегрирующим началом всех других функций управления (управления производством, финансами, 

персоналом и информационно-коммуникационными потоками и др.). Вместе они разрешают 

противоречие социально-этической концепции маркетинга, превращая учет социально-экологических 

интересов общества в необходимое условие успешного ведения дела [4].  

Итак, объективный анализ международного опыта и перспектив развития менеджмента и 

маркетинга в экологии и природопользовании представляет большой интерес для дальнейшего 

совершенствования этого направления. 

Задача управления отношениями общества и природы из-за увеличения скорости, масштабов и 

сложности взаимодействий вызвала необходимость учета факторов взаимозависимости между 

благополучным развитием человеческой цивилизации и состоянием окружающей среды.  
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ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ В 

УКРАЇНІ 

 

Незважаючи на сьогоднішнє економічне становище країни, попит на туристичні послуги зростає, 

збільшується кількість і розмаїття маршрутів, відкриваються нові туристичні напрямки. За даними 

Державної служби статистики України, 2011 р. країну відвідало 21 415 296 іноземних туристів, 2012 р. – 

23 млн чол., 2013 р. – 24 млн чол., 2014 р. – 12 млн чол. (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

[2]. Крім того, стрімко розвиваються новітні технології. Для замовлення авіаквитків, бронювання 

готельних номерів все частіше використовуються інформаційні системи: 67% замовлень здійснюються 

через мережу Інтернет [1].  
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Сучасний світ не має нестачі пропозицій на ринку туристичних послуг, тож кожна з них повинна 

враховувати бажання конкретного туриста. Але ключовими інструментами приваблення туристів завжди 

були і залишаються їх прийом та розміщення, відповідно, роль готелів набуває стрімкого росту.  

Враховуючи об‘єм пропозицій, головними завданнями в готельному бізнесі стають підвищення 

конкурентоспроможності, набуття стабільної клієнтської бази, пошук і створення нових шляхів розвитку, 

постійне оновлення політики підприємства з урахуванням динаміки розвитку ринку готельних послуг. 

За даними Державної служби статистики України, станом на 2014 р. в Україні налічувалось 4 572 

функціонуючих колективних засобів розміщення, без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції [2]. 

На сьогоднішній день зведена оновлена інформація щодо кількості сертифікованих засобів розміщення 

відсутня. Тому, аналізуючи численні готельні портали та підраховуючи усі підприємства готельної 

індустрії вручну, маємо наступне. Усього сертифікованих засобів на Україні близько 1,7 тис., з них 677 

мають категорію. П'ятизіркових засобів розміщення налічується 35, чотиризіркових – 153, тризіркових – 

226, двозіркових – 113, однозіркових – 150, а 1 086 засобів розміщення категорії не мають. 

У цілому, для вітчизняного готельного бізнесу існують наступні проблеми підвищення 

конкурентоспроможності [3]: 

 відсутні дослідження формування принципів управління бізнесом в ринкових умовах; 

 використання провідних наукових підходів у менеджменті та розробці управлінських рішень 

(системного, маркетингового, функціонального, нормативного та ін.); 

 перегляд стандартів ISO серії 9000 по системах якості для орієнтації на конкурентоспроможність; 

 орієнтування й перехід бізнесу готельних підприємств на шлях інноваційного розвитку та ін. 

Готельний бізнес як один із видів економічної діяльності створює робочі місця і є важливим 

засобом поповнення державного бюджету іноземною валютою. У світі безперервно проходить процес 

освоєння нових та модернізації старих концепцій і засад бізнесу управління підприємствами гостинності. 

На даному етапі слід зазначити, що вітчизняні готельні підприємства переживають нелегкі часи. 

Загострення політичної та економічної кризи призвело до спаду попиту і, як наслідок, туристичних 

потоків, як із-за кордону, так і в міжрегіональному плані. 

Сьогодні складно говорити про перспективи розвитку готельного ринку та інвестиційну 

привабливість, але по мірі стабілізації ситуації інтерес інвесторів буде спрямовуватися на подальший 

розвиток готельного господарства й створення позитивного іміджу країни. 

Найбільш перспективним сегментом для готельного ринку Києва та України були і залишаються 

якісні дво- й тризіркові готелі. Це поясняються невідповідністю якості наданих послуг із очікуваними у 

деяких чотирьох- та п‘ятизіркових готелях та неспроможністю туристів оплатити проживання в них. Крім 

того, даний сегмент готелів значно поступається за рівнем комфорту та якості обслуговування готелям 

аналогічної категорії в країнах Європи. 

"Зараз не той час, щоб влаштовувати гонитву за престижем. Гості розуміють, що нерідко, віддаючи 

перевагу титулованим готелям, вони платять більше за ім'я, ніж за особливі умови проживання. … 

Звичайно, зараз ми теж не можемо стверджувати, що наші номери завжди заповнені, оскільки ми 

зорієнтовані на середній клас, якому теж зазнав кризу. Проте якщо в нас попит знизився незначно, то 

дорогі готелі стоять напівпорожні", – акцентує увагу директор 3* готелю Діана Марта Біньковська [4]. 

Існує ряд проблем, у силу яких вітчизняні готелі не можуть скласти належну конкуренцію 

західними представниками індустрії. Однією з найвагоміших причин цього є відсутність у готельному 

бізнесі національних готельних мереж, які б виробляли єдину бізнес-стратегію і могли задовольнити 

наявний попит. Це обумовлює необхідність дослідження даного питання і можливих перспектив розвитку 

національних і міжнародних мереж готелів в Україні. 

Задля повноцінної реалізації туристичного потенціалу України необхідно провести ряд реформ: 

 забезпечити туристам комфортні та безпечні умови для приїзду в Україну; 

 забезпечити проведення ефективної політики розвитку масового туризму, відпрацювати відповідну 

концепцію; 

 створити умови для спрощення і прискорення процесу оформлення віз, скасувати візовий режим для 

країн Європи, США, Канади; 

 зменшити розмір готельного збору; 

 вжити заходів щодо поліпшення стану культурних пам'яток та створення нових об'єктів масового 

туризму;  

 внести зміни до законодавчої бази (зокрема до законів про землекористування), переглянути правила 

видачі відповідних дозволів організаціям суміжних галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових 

центрів туризму; 
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 надати можливості для будівництва та функціонування малих мотелів і готелів сімейного типу, які 

здатні забезпечити збільшення кількості робочих місць для населення і можуть стати джерелом валютних 

надходжень [4]. 

На рівні індивідуальної підприємницької ініціативи є сенс вивчати можливості франчайзингу у 

сферу гостинності [5]. 

Отже, в умовах сьогодення туристичний сегмент повинен являти собою частину механізму ринкової 

економіки, що сприятиме поповненню бюджету. Саме тому український уряд має бути зацікавленим у 

створенні сприятливих умов для залучення інвестицій, задля подальшого розвитку і покращення стану 

вітчизняного готельного ринку. Так, необхідно підвищити вимоги до якості туристичного обслуговування, 

утвердити чітко сформульовані та документально затверджені стратегії розвитку готельного господарства, 

контролювати якісний розвиток індустрії шляхом створення системи досліджень ринку та його 

моніторингу, ретельно формувати конкурентоспроможний туристичний продукт, рівномірно 

використовувати трудові ресурси та розподіляти доходи від готельного бізнесу на їх відтворення. Саме це 

сприятиме розвитку готельної індустрії і туризму загалом. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СЕРЕДНЬОМАСШТАБНИХ ФЛУКТУАЦІЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Зростання багатоукладності розвитку економічних систем є причиною зміни методології 

економічних досліджень і на зміну традиційній економічній теорії приходить нелінійна економічна 

теорія. Для традиційної економічної теорії властивими є дослідження ринкових законів та їх наслідків на 

основі принципів постійної чи зменшуваної віддачі від масштабу, загальної рівноваги, структурної 

стабільності, гомогенності населення, кількісних методів, цін та статичної структури, в той час як більш 

складні економічні процеси повинні досліджуватися іншими підходами. Основою нелінійної 

економічної теорії відповідно до роботи [1] є зростаюча віддача від масштабу, нестабільність та 

багатоваріантність розвитку, рівновага та хаос, гетерогенність населення, знання, структурна складність 

та еволюційна структура. Саме у складі нелінійної економічної теорії почала розвиватися теорія 

економічних флуктуацій. Треба зазначити, що вплив флуктуацій на системні об'єкти вперше було 

застосовано у фізиці, а вже потім і в інших галузях науки. Флуктуації – це коливання параметрів стану 

системи, які можуть бути створені як самою економічною системою, так і зовнішнім середовищем, в 

результаті яких відбуваються зміни системи і відхилення її параметрів від рівня гомеостазу [2]. 

Питанням розвитку соціально-економічних та еколого-економічних систем присвячені праці 

багатьох вітчизняних вчених, зокрема, О. Ф. Балацького, Л. Г. Мельника, Б. М. Данилишина, Є. В. 

Хлобистова, Б. В. Буркинського, О. О. Веклич, С. К. Харічкова та інших. Проте питання прогнозування 

середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку національної економіки є недостатньо 

дослідженою науковою темою. 

Флуктуації – це не просто закономірні зміни, які можна передбачити із достатнім ступенем 

імовірності. Флуктуація стану системи за визначенням є відхиленням від її середніх величин, останнє 

може бути спричинене як окремими шоками системами, так і циклічністю розвитку економічних систем. 

Поняття флуктуацій є більш загальним економічним поняттям, ніж, наприклад, поняття шоку чи циклу. 

Будь-який шок підпадає під визначення флуктуації, оскільки виводить систему з рівня її гомеостазу. 

http://solncevorot.at.ua/publ/tendencii%20_razvitija_gostinic_v_industrii_turizma_
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Окрема флуктуація параметрів може розглядатися як шок, проте сума чи сукупність окремих флуктуацій 

може мати певні періодичність, динаміку розвитку, яка можуть мати явно виражений циклічний 

характер. Властивість циклічності флуктуацій не означає, що флуктуації і цикли це одне й те ж саме. У 

практиці економічного моделювання існує декілька підходів щодо оцінювання та прогнозування 

флуктуацій розвитку економічних систем. Модель Гауса прогнозує флуктуації різного масштабу (х), що 

є нормально розподілені з експонентно спадною щільністю розподілу (формула 1) : 

                                                        (1) 

Модель розподілу випадкової величини Гауса дійсно добре описує імовірність виникнення 

незначних флуктуацій в економіці, проте зазначена модель сильно недооцінює імовірність виникнення 

«великих» флуктуацій. Так, при прогнозуванні флуктуацій, що лежать у межах шести стандартних 

відхилень від середніх величин, модель нормального розподілу показує імовірність ≈ 10
-8

, проте в 

реальних економічних процесах [3] навіть більші флуктуації виникають один раз на декілька десятиліть. 

На початку 60-х років ХХ ст. основоположник фрактальної теорії Бенуа Мандельброт довів, що 

великомасштабні флуктуації описуються  таким законом розподілу випадкової величини (формула 2): 

                                                    (2) 

Значні економічні флуктуації найчастіше трапляються на фондових біржах, коли час від часу 

трапляються коливання, в результаті яких інвестори за один день можуть втратити свої активи у розмірі 

20–50 % [4].  Вченими-еконофізиками [4] було емпіричним шляхом знайдено параметри розподілу 

випадкових величин великомасштабних флуктуацій для фондових ринків окремих країн на основі 

показникових функцій, для  ≈ 4. Формула 2 показує, що флуктуації, які перевищують пороговий 

рівень, зменшуються за кубічним законом розподілу. Для великомасштабних флуктуацій із денними 

коливаннями понад 30 % імовірність виникнення становить один раз на 74 роки. Проте існуючі 

емпіричні моделі побудовані на основі функцій Мандельброта та закону Гуаса для розвинених економік 

не є достовірними для прогнозування середньомасштабних флуктуацій національної економіки. Для 

прогнозування середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку національної економіки 

необхідно на основі наявних статистичних баз даних проводити емпіричні дослідження щодо 

обґрунтування відповідних показникових функцій.  
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О НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Поскольку основным приоритетом в любом обществе является человек, качество жизни 

населения – важнейший показатель социального развития страны. «Устойчивое повышение 

благосостояния российских граждан» - одна из основных стратегических целей Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [1]. К 2020 г. качество 

жизни россиян должно достичь показателей развитых стран. 

До сих пор для многих актуальным является вопрос: а что такое качество жизни и как его 

оценить? Насколько оно в стране высоко? Или, наоборот, на низком уровне? В настоящее время в 

научной литературе существуют и применяются разные термины: уровень жизни, качество жизни, образ 

жизни, благосостояние населения. Каждое из них имеет свои различные показатели. Уровень жизни 

характеризуют более узкие показатели, больший акцент здесь делается на материальную сторону жизни. 

Образ жизни – в этом понятии больше внимания обращается на социальные аспекты. Качество жизни – 

в нем интегрируются и экономические, и социальные показатели. 

В 1990 г. Программа развития ООН (ПРООН) в своем первом докладе сформулировала понятие 

человеческого развития. Это процесс расширения спектра выбора, самые главные элементы которого — 
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жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и иметь достойный уровень жизни, а 

дополнительные - политическая свобода, гарантированные права человека и самоуважение. В докладе 

ПРООН о человеческом развитии 2010 г. уже дается уточненное определение человеческого 

развития: «Развитие человека представляет собой процесс расширения свободы людей жить долгой, 

здоровой и творческой жизнью,… активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости 

развития на планете» [2]. 

В качестве синонима терминов «качество жизни» и «уровень жизни» используется индекс 

человеческого развития (ИЧР), разработанный в 1990 г. ученым Махбубом уль-Хаком. Это индекс 

измеряет показатели страны с позиций здоровья граждан, уровня образования и дохода ее населения 

по трем основным группам, для каждой из которых разработаны свои индексы. Среднее геометрическое 

этих трех значений в виде числа от 0 до 1 есть совокупный показатель ИЧР. На его основе 190 стран-

участниц ООН ранжируются. 

С 1990 г. в итоговом рейтинге все государства классифицируются в 4 группы, это страны с 

уровнем ИЧР: 1) очень высоким -  индекс 0,8 и больше; 2) высоким - 0,7-0,8; 3) средним - 5-0,7; 4) 

низким - ниже 0,5.  

Согласно докладу ПРООН 2014 года [3] в первой группе находились 49 стран. Первые позиции в 

рейтинге в основном заняли страны Северной и Западной Европы. Лидером является Норвегия, ее 

показатель 0,944. Средняя продолжительность жизни в этой стране — 81,3 года, а средний доход 

на душу населения в год — 98 860 долл. Во вторую группу входят 53 страны. 41 – в третью. 43 страны 

относятся к 4 группе. В  государствах этой группы продолжительность жизни всего от 40 до 50 лет. 

Только до 30% всех жителей умеют читать и писать. А доход на душу населения меньше одной тысячи 

долл. на человека в год. В 2014 г. минимальный индекс 0,337 был у Нигера.  

Россия входит во вторую группу стран с высоким уровнем развития. Она (0,778) занимает 57-е 

место рядом с Болгарией и Оманом [3]. Главные показатели РФ: средняя ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении — 69,1 лет; средняя продолжительность получения образования — 11,7 лет; ВНД 

на душу населения — 12 700 долл. в год. Впервые с 1991 года произошел выход на естественный 

прирост населения.  Государственные затраты на образование в РФ на 2013 г. составляли 5,4% от ВВП. 

На российские показатели отрицательно влияют растущее социальное неравенство, наличие 

экологических проблем, до сих пор еще низкая продолжительность жизни. Кроме того, в России до сих 

пор делается ставка на эксплуатацию природных ресурсов, а не на осуществление диверсификации 

экономики, что сказывается на дифференциации доходов населения и негативно влияет на них при 

падении цен на сырье и особенно энергоносители. В итоге подрывается устойчивость и стабильность 

развития общества. 

Из бывших советских республик во вторую группу стран вместе с Россией тоже входят: 

Беларусь, которая опережает РФ (53 место); Казахстан (70), Азербайджан (76); Грузия (79); Украина (83) 

и Армения (87). Остальные бывшие республики СССР включены в 3 группу стран со средним уровнем 

развития. К ним относятся Туркменистан (103 место); Молдова (114 место — это последнее место среди 

европейских стран); Узбекистан (116); Кыргызстан (125) и Таджикистан (133). Из всех постсоветских 

государств только прибалтийские страны вошли в группу государств с очень высоким уровнем ИЧР. 

Эстония находится на 33 месте, Литва — на 35, Латвия —  на 48. 

Российский офис ПРООН представляет свой доклад о развитии человеческого потенциала в РФ. 

Последний из них - доклад 2013 года «Устойчивое развитие: вызовы Рио». ИРЧП регионов России 

включает такие показатели: 1) реальный ВВП на душу населения; 2) индекс дохода; 3) ожидаемая 

продолжительность жизни; 4) индекс долголетия; 5) грамотность; 6) доля учащихся в возрастах 7-24 лет; 

7) индекс образования. 

В 2013 г. первое место в рейтинге по указанному Индексу в РФ занимала Москва (0,931), второе 

и третье - Санкт-Петербург (0,887) и Тюменская область (0,887). Россия в целом – 0,843 [4]. В первой 

десятке также находятся: Сахалинская и Белгородская обл., Республика Татарстан, Красноярский край, 

Республика Коми, Томская обл., Республика Саха – Якутия. Т.е. кроме федеральных городов в списке 

лидеров находятся регионы с сырьевой, экспортной ориентацией, добычей нефти и газа, металлургией. 

Но следует заметить, что из лидирующих регионов только для Белгородской обл., Татарстана и 

немного меньше Томской обл. характерен высокий рейтинг всех трех составляющих индекса. Т.е. им 

свойственно более сбалансированное человеческое развитие.  

Ниже порога 0,800 (а это порог уровня развитых стран) указанный индекс был у 18 субъектов 

РФ: Республика Адыгея; Брянская область; Чукотский АО; Тверская обл.; Ставропольский край; 

Республика Марий Эл; Республика Бурятия; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Ингушетия; 

Забайкальский край; Еврейская АО; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Калмыкия; 

Псковская область; Ивановская область; Республика Алтай; Чеченская Республика; Республика Тыва. 

Как видно, в этом списке преобладают регионы Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока. Следует 

http://www.undp.ru/
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
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заметить, что дифференциация регионов по указанному индексу мало изменяется. Немного более 

20% населения РФ проживает в самых развитых регионах (в том числе 8% в Москве), около 10% — 

в отстающих, а основная масса жителей России, т.е. около 70% — в регионах со средним уровнем. Это 

соотношение сохраняется на протяжении 2000-х гг. Т.е. неравенство среди регионов России носит 

устойчивый характер. 

Согласно указанному докладу ПРООН Республика Хакасия  находится в середине рейтинга и 

занимает 42 место из 80 (ИЧР равен 0,814) [4]. Ее основные индексы: душевой ВВП – 14079 долл.; 

индекс дохода – 0,826;  ожидаемая продолжительность жизни — 67,26 лет; индекс долголетия – 0,704; 

грамотность – 99,7%; доля учащихся в возрасте 7-24 лет в % – 0,742; индекс образования – 0,912. По 

сравнению с предыдущими годами продолжительность жизни и другие показатели Индекса в Хакасии 

выросли. Т.е., динамика развития региона по ИРЧП совпадает с общей динамикой развития России. 

В 2014 г. Российское агентство «РИА Рейтинг» представило свой Индекс качества жизни 

регионов России [5]. Он разработан в 2012 г. для измерения достижений субъектов РФ по созданию в 

них комфортных условий жизни. Указанный Индекс выявляется с помощью анализа большего 

количества показателей (их 61), объединенных в десять групп. Главные среди них: уровень доходов, 

обеспеченность жильем, здоровье населения; демографическое состояние; уровень экономики и 

образования, экология и климат; уровень развития малого предпринимательства;  транспортная 

инфраструктура и др.  

В рейтинге 2014 г. указываются 83 субъекта РФ. Первые позиции в этом рейтинге так же, как и в 

рассмотренном выше, у Москвы и Санкт-Петербурга. Эти два центра лидируют по многим показателям. 

Для них характерен только один негативный фактор по сравнению с другими регионами - это 

экологическая обстановка, загрязнение воздуха автомобильными выхлопами, что присуще многим 

мегаполисам в мире.  

В передовую десятку наиболее благополучных регионов по качеству жизни, еще вошли: 

Московская обл., Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Тюменская, 

Нижегородская и Свердловская обл. Необходимо заметить, что Тюменская обл. - единственный регион 

за Уралом в этом списке лидеров. Среди передовых регионов России в основном представлены 

финансово-экономические центры или промышленные регионы, находящиеся в европейской части. 

На нижних строчках рейтинга находятся Еврейская автономная обл., Бурятия, Курганская обл., 

Чукотский авт. округ, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также республики: Ингушетия, 

Алтай, Калмыкия и Тыва. Т.е. и в этом рейтинге среди аутсайдеров преобладают регионы Северного 

Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Они  на данный период не обладают достаточными собственными 

доходами, что не дает обеспечить комфортные условия жизни своим жителям. Для указанных регионов 

также характерны высокий уровень зависимости их бюджетов от федерального, низкие доходы 

населения, высокая безработица.  

Хакасия в этом рейтинге находится между Карелией и Архангельской областью, на 66 месте с 

индексом – 37,19. Для сравнения: у лидера – Москвы – 74,56. У аутсайдера – Тывы – 18,49.  
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важливою економічною складовою держави є житлово-комунальне господарство, де зосереджено майже 

чверть основних засобів і зайнято п‘ять відсотків працездатного населення. Житлово-комунальне 

господарство є однією з найважливіших галузей національної економіки, яка впливає не лише на 

розвиток ринкової економіки і держави загалом, а й забезпечує населення та об‘єкти соціальної сфери 

житлово-комунальними послугами.  

Криза, що охопила в 90-х роках ХХ століття практично всі сфери діяльності суспільства, зачепила 

і житлово-комунальний комплекс України. Гострота проблем, що нагромадилися в житлово-

комунальному господарстві (ЖКГ), призвела до необхідності реформування цього сектору економіки. 

Проте реформа проходить повільно і неефективно, тобто реально не відбувається покращення ситуації 

щодо виробництва та споживання житлово-комунальних послуг як в частині надання населенню якісних 

послуг, так і оплати житлово-комунальних послуг за оптимальними цінами і тарифами. 

Розглянувши комплекс проблем житлово-комунального господарства, Рада національної безпеки і 

оборони України визнала стан житлово-комунального господарства нашої країни критичним і таким, що 

становить небезпеку для життєдіяльності громадян та суспільства, а також сталого функціонування 

господарського комплексу України.  

Досліджуючи сучасний стан житлово-комунального господарства, можна з впевненістю 

стверджувати, що до проблем, які зумовлюють кризовий стан сфери, відносяться: 

  енергетична неефективність комунальної інфраструктури, високий рівень зношеності мереж та 

відсутність комплексної системи ведення обліку виробництва, транспортування, постачання та 

споживання води і теплової енергії; 

 відсутність підтримки суб‘єктів житлово-комунального господарства з державного бюджету, 

що зумовлює відсутність економічної мотивації для ефективного управління підприємствами через 

затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги; 

 недосконалість систем державного регулювання ринку комунальних послуг та невизначеність 

меж відповідальності суб‘єктів, що діють на ринку житлово-комунальних послуг, а також недостатній 

рівень поінформованості споживачів про їх права та обов‘язки в сфері ЖКГ; 

 відсутність у окремих регіонах можливостей для надання у повному обсязі житлово-

комунальних послуг. Потреба споживачів у безперебійному наданні послуг з енерго-, газо-, тепло- та 

водопостачання та низька якість житлово-комунальних послуг в умовах зростання цін і тарифів; 

 недосконалість чинного законодавства, неналежне виконання законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, низька ефективність контролю за реалізацією передбачених нею заходів. 

Тобто, відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин житлово-

комунального підприємств, законодавчого забезпечення цього процесу, необхідних інституційних 

перетворень поряд із значною фінансовою нестабільністю, недосконалим механізмом забезпечення 

гарантій для залучення позикових коштів на фінансування капітальних інвестицій стримують розвиток 

та призводять до руйнування і кризового стану цієї життєзабезпечуючої галузі.  

Що ж стосується регіонального рівня, то на нашу думку, до основних недоліків управління 

підприємствами житлово-комунального господарства можна віднести: фінансування спрямоване з 

бюджету має на меті лише відшкодування збитків отриманих підприємствами ЖКГ через різницю 

тарифів та вартості послуг; формалізація процесу затвердження тарифів на послуги, фактично не 

перевіряється економічна обґрунтованість тарифів, встановлюються тривалі строки їх перегляду; 

збереження принципу зосередженого фінансування центру і виділення фінансування решти населених 

пунктів за залишковим принципом; відсутність у населених пунктах об‘єднань споживачів, які б активно 

впливали на якість діяльності виробників комунальних послуг, на процес формування конкурентних 

відносин у комунальній сфері. 

Крім того, недоліком у керуванні житлово-комунальним господарством територіальних громад в 

системі фінансових відносин ―місцевий бюджет – служба замовника – комунальне підприємство‖ є те, 

що своєчасність фінансування з бюджету, виділення додаткових коштів на зміцнення і розвиток 

виробничо-технічної бази в багатьох місцевостях залежать від суб‘єктивних факторів, зокрема, від 

відносин між головою держадміністрації і керівниками комунальних підприємств, а не від потреб 

району, можливостей місцевого бюджету або фінансового стану конкретного підприємства. 

З метою стратегічного розвитку сфери житлово-комунального господарства необхідно як на 

регіональному так і на загальнонаціональному рівні докладати максимум зусиль на усунення існуючих 

недоліків у системі управління комунальними підприємствами, для цього можливими напрямками 

можуть стати: 

 формування серед голів і працівників місцевих адміністрацій підходу до житлово-

комунального господарства як до єдиного господарського комплексу, що виконує соціально необхідні 

функції. Тобто, мають відбуватися кардинальні зміни у ставленні до реформ, що проводяться не тільки з 
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боку споживачів, а й з боку місцевої влади. Тут важливим є те, що необхідне формування нової ідеології 

в частині ставлення до житлово-комунального господарства, при якій дана сфера економіки має 

розглядатися не як збиткова галузь із постійними видатками бюджету на її підтримання, а як соціально-

орієнтований господарський комплекс, значна частина підприємств якого може покривати свої витрати і 

формувати прибуток; 

 перехід до бюджетного фінансування у формі оплати послуг. При бюджетному фінансуванні 

затрат комунальних підприємств у формі відшкодування збитків у місцевих бюджетів з‘являються 

додаткові фінансові ресурси внаслідок економії сум податку на додану вартість при його розподілі між 

бюджетами, причому дані ресурси направляються на фінансування різних потреб підприємств регіону. 

Але незважаючи на те, що для місцевого бюджету дана форма фінансування є основною, для посилення 

господарської самостійності комунальних підприємств необхідне поширення фінансування у вигляді 

оплати послуг, оскільки тільки при такій формі фінансування підприємства надають фактичний 

результат своєї діяльності, що підвищує матеріальну зацікавленість підприємств у результатах своєї 

діяльності і, зрештою, веде до зростання рентабельності даних підприємств і до поліпшення якості 

послуг, що надаються; 

 розподіл бюджетних коштів залежно від можливостей місцевого бюджету, потреб конкретних 

підприємств, а не залежно від власних рішень голів місцевих державних адміністрацій. Оперативність і 

якість прийняття управлінських рішень, зокрема, про своєчасне фінансування комунальних підприємств 

і виділення додаткових коштів для проведення робіт з капітального ремонту і здійснення капітальних 

вкладень, у багатьох місцевостях, як і раніше, залежить від взаємовідносин районного (міського) голови 

і керівників комунальних підприємств. Більшістю територіальних громад складаються програми 

розвитку району (міста), у яких, зокрема, вказується участь коштів місцевого бюджету у фінансування 

будівництва об‘єктів комунального господарства. У зв‘язку з цим фінансування витрат комунальних 

підприємств повинно відбуватися в межах виконання місцевого бюджету і здійснення програм розвитку 

району; 

 ведення обліку при складанні місцевого бюджету на наступний рік не тільки інвестиційних 

потреб району, а також додаткових видатків бюджету, які можуть виникати при збільшенні протягом 

року тарифів на комунальні послуги. Внаслідок збільшення вартості електроенергії, допоміжних 

матеріалів протягом року може виникнути необхідність перегляду тарифів на комунальні послуги. 

Сучасний стан місцевих бюджетів, коли не всі заплановані видатки в повному обсязі і своєчасно 

покриваються, не дозволяє оперативно відреагувати на підвищення тарифів і покрити збільшені поточні 

затрати підприємств. 

Саме основне, реформування комунального господарства повинно бути спрямоване на 

запровадження в цій сфері ринкових умов господарювання і включати наступні основні напрями: 

вдосконалення нормативно-правової бази; вдосконалення системи управління підприємствами з 

урахуванням ринкових відносин; фінансова стабілізація підприємств; технічне переоснащення. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМУ МИРОВЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Сегодня в экономике очевидно прослеживаются две тенденции: усиление мирового хозяйства, 

его планомерная глобализация и экономическое сближение стран на региональном уровне. 

Международный интеграционный экономический процесс осуществляется через переплетение 

хозяйственных связей между странами мира. Национальные рынки постепенно сливаются в единый 

глобальный рынок, с единым рыночным режимом. 

Современный этап взаимоотношений Республики Беларусь с мирохозяйственной сферой в 

значительной степени определяется кризисом национальной экономики, в том числе и структурным, ее 

неадекватностью по многим параметрам современной системе внешнеторговых отношений, 

неподготовленностью общественного сознания к более эффективным формам внешнеэкономического 

сотрудничества. В этих условиях реализация рыночной концепции интеграции экономики в систему 

мировых хозяйственных связей предполагает не только поиск путей взаимовыгодного внешнеторгового 

сотрудничества, но и защиту интересов национального рынка от неблагоприятного воздействия мировой 

конъюнктуры и иностранной конкуренции.  При этом важное значение имеет обеспечение 

государственной поддержки и стимулирования внешнеторговой деятельности, а также необходимого 

контроля в этой сфере. 
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находится далеко от состояния равновесия. Это подтверждается наличием следующих негативных 

моментов: 

1. Снижение экспорта продукции в целом, а также снижение экспорта продукции 

агропромышленного комплекса.  

2. Недостаточная диверсификация внешних рынков. 

3. Снижение средней цены экспорта и как следствие недостаточная доля наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции. 

Одной из причин нарушения равновесия является несоответствие уровня интегрированности 

участников внешнеэкономической деятельности с белорусской стороны уровням интегрированности 

зарубежных партнеров, что приводит к дисбалансу рыночных сил участников внешнеэкономических 

сделок.  

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 180 государствами мира. 

Основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, на ее долю 

приходится 40% белорусского экспорта и более половины объема импорта. 

Второе место в товарообороте Беларуси занимает Европейский союз, на долю которого 

приходится более 36% белорусского экспорта и пятая часть импорта. К числу европейских стран, с 

которыми Беларусь имеет наиболее развитые торгово-экономические отношения, относятся 

Нидерланды, Латвия, Германия, Польша, Литва, Италия, Великобритания, Бельгия, Чешская 

Республика, Франция. 

Среди стран СНГ, после России, второе место занимает Украина, третье – Казахстан. 

Республика Беларусь выступает за интенсификацию многопланового сотрудничества со 

странами СНГ как на двустороннем уровне, так и в рамках интеграционных объединений – Содружества 

Независимых Государств, Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

В настоящее время для отрасли сельского хозяйства Беларуси одним из важных факторов, 

влияющим на активизацию внешней торговли, является географическая диверсификация экспорта, в том 

числе за счет увеличения продаж отечественной продукции на рынке стран Европейского Союза (ЕС). 

Так как, несмотря на то, что география белорусского экспорта аграрной продукции в последние годы 

расширилась, экспортная направленность по странам и регионам характеризуется одновекторным 

развитием - более 80 % белорусских поставок приходится на страны СНГ и прежде всего, страны 

Таможенного союза, в частности Российскую Федерацию. 

Внутреннее производство продукции агропромышленного комплекса, а также активная внешняя 

торговля позволяют странам Европейского союза обеспечивать устойчивое положение на внутреннем 

продовольственном рынке. По большинству товаров сельскохозяйственного происхождения страны ЕС 

имеют высокий уровень самообеспеченности, т.е. их внутреннее производство соответствует уровню 

потребления. 

Рынок европейских стран является труднодоступным для многих белорусских товаров. Данный 

вывод подтверждается как уровнем таможенно-тарифной и нетарифной защиты продовольственных 

рынков, так и внутренним состоянием отрасли и экономики в целом стран ЕС. 

В связи с этим проникновение белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

на рынки стран Европейского союза требует разработки комплексного механизма стимулирования 

экспортного потенциала, базирующейся на четкой экспортной стратегии, направленной на преодоление 

существующих торговых барьеров. 

Основной целью стимулирования экспорта аграрной продукции Беларуси на рынки 

Европейского Союза является диверсификация экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия Беларуси, а также достижение положительного внешнеторгового сальдо в торговле 

продукцией агропромышленного комплекса со странами ЕС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Беларуси, позволяющей конкурировать с основными поставщиками на рынках стран ЕС, посредством 

оптимизации затрат на производство и повышения качества отечественной продукции, в том числе за 

счет сохранения натуральных компонентов. 

2. Стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия глубокой 

степени переработки с высокой добавленной стоимостью путем совершенствования механизмов 

государственной поддержки национальных товаропроизводителей, что обеспечит повышение 

эффективности экспортных операций. 

3. Создание благоприятного макроэкономического климата, а также поощрение 

деятельности национальных участников внешнеторговой деятельности. 
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Также необходимо создание системы продвижения продукции на внешние рынки, 

обеспечивающей создании необходимых нормативно-правовых и экономических условий для 

продвижения аграрной продукции на европейские рынки. Это предполагает следующие мероприятия: 

1. Формирование за рубежом разветвленной товарно-сбытовой инфраструктуры и 

представительств, включающей: информационно-аналитические маркетинговые центры, совместные 

предприятия, биржи, финансово-промышленные группы, производственные и торгово-сбытовые 

корпорации, торговые представительства за рубежом. 

2. Осуществление мониторинга мировых рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

и оценки потенциала национальной отрасли с учетом внутренних потребностей для определения места 

беларуси в мировом производстве и экспорте по конкретным видам аграрной продукции.на основании 

анализа мировых и национальных тенденций развития производства и торговли, а также конкурентов из 

других стран необходимо выявить виды перспективной для экспорта продукции на продуктовые рынки 

стран ЕС. 

3. Обеспечение страхования экспортных поставок и кредитов, с целью защиты экспортеров от 

коммерческих и политических рисков. 

Для развития экспорта и реализации экспортного потенциала необходимо совершенствование 

механизма таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли продукцией и 

услугами АПК. Активизация участия страны в региональной торгово-экономической интеграции 

поспособствует расширению экспортного потенциала и диверсификации экспорта в рамках 

интеграционного формирования. Поэтому заключение международных договоров в области торгово-

экономических отношений является важной мерой в системе внешнеторговых отношений Беларуси и 

стран Европейского союза. 
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ПРОЯВУ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

В останні роки у світі та в Україні зокрема існує тенденція збільшення економічної та політичної 

нестабільності, яка проявляє свої наслідки у всіх сферах функціонування вітчизняних підприємств і 

може призвести до появи кризових тенденцій у їхній діяльності.  

Більшість сучасних підприємств почали свою діяльність в умовах кризового стану економіки 

України. Тому багато власників та керівників підприємств пов'язують кризові явища тільки із впливом 

кризоутворюючих чинників зовнішнього середовища, не слідкуючи за проявом цих чинників всередині 

підприємства. А ця байдужість та бездіяльність менеджерів призводить до кризи на підприємстві. 

Серед сукупності причин прояву кризових тенденцій на вітчизняних підприємствах на 

найбільшу увагу, на нашу думку, заслуговують такі, що залежать:  

1. Від місця виникнення кризових ситуацій [1]: коли для внутрішніх (ендогенних) чинників 

важливим є встановити умови їх виникнення та інтенсивність прояву, а також, які конкретно рішення, 

події або внутрішній стан системи спровокував їх появу; для зовнішніх (екзогенних) – які саме події у 

зовнішньому оточенні сприяли виникненню і інтенсивному прояву таких негативних наслідків для 

підприємства.  

2. Від сфери впливу кризових факторів: чи загалом на умови здійснення підприємницької 

діяльності в країні (регіоні); чи на перспективи діяльності підприємств окремого профілю діяльності 

(галузі, спеціалізації); чи на індивідуальну кризову ситуацію на конкретному підприємстві. 

3. Від рівня і значимості впливу чинників на діяльність підприємства: основні та другорядні 

кризові фактори [2]. 

4. Від ступеня взаємообумовленості чинників впливу: коли незалежні кризові фактори 

визначаються певними подіями або тенденціями, а  похідні – є їх наслідком у результаті дії причинно-

наслідкового зв'язку[1].  

5. Від часу (періоду) дії кризи: коли постійні кризові фактори визначають загальний рівень 

загрози появи кризових явищ, тимчасові – посилюють цей рівень внаслідок тих чи інших подій [2].  

6. Від підходу до визначення природи виникнення і дії кризових чинників: коли потенційні 

кризові фактори обумовлюють імовірність виникнення ознак кризи та неплатоспроможність 

підприємства, фактичні – є результатом дослідження процесу розвитку кризи конкретного підприємства. 

Останні переважно визначаються за допомогою проведення спеціального дослідження.  
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Вивчення причин і наслідків прояву кризових тенденцій у діяльності вітчизняних підприємств 

дозволило нас дійти висновку, що часто першопричиною кризи є погане керівництво [3]. Команда, яка 

добре керує, реагує на несприятливі зовнішні обставини та може застосувати дії, які сприяють 

відродженню підприємства; погане керівництво – зазнає краху.  

Виокремлюються такі недоліки керівництва, які зумовлюють тип менеджменту, що може 

призвести до кризових наслідків: владний склад керівників; недостатня обізнаність керівництва у 

ключових проблемах підприємства; незбалансована адміністративна команда; відсутність стратегічного 

планування; недисциплінованість та відсутність ініціативності. 

Погане керівництво посилює дію такого фактора кризи і банкрутства, як недостатній контроль 

[2]. Даний фактор виявляє себе в трьох найважливіших царинах: необґрунтоване прийняття рішень; 

недостатній фінансовий контроль; недостатність маркетингових зусиль. 

Типовою причиною кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах є погане планування або 

його відсутність та необґрунтоване прийняття рішень. При невмінні керівником правильно планувати 

діяльність підприємства проблеми виникають «тут і зараз», тобто стає неможливим спрогнозувати будь-

які кризові явища. Неправильні рішення або їх відсутність свідчать про неможливість реагувати на зміну 

ділової кон'юнктури. 

Для ефективної роботи керівник повинен: оцінювати середовище і ситуацію, в якій діє 

підприємство, приділяючи увагу зовнішнім факторам, адекватно оцінювати забезпеченість підприємства 

необхідними ресурсами; встановлювати цілі та місію, вміти планувати діяльність підприємства. 

Незнання або неспроможність якісно та своєчасно виконувати ці функції підштовхують підприємство до 

неминучого краху. 

Таким чином, існує багато факторів, які можуть дестабілізувати ситуацію на підприємстві та 

спричинити появу кризових явищ. Тому для ефективного функціонування підприємства потрібно 

впроваджувати систему антикризового управління, а саме прогнозувати загрози кризи (враховуючи 

базові причини прояву кризи тенденцій), застосовувати систему попередження та раннього реагування. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Однією з особливостей сучасного суспільства є розвиток інтернет - технологій у маркетинговій 

діяльності підприємств. На сьогодні, світова мережа є доступним та простим носієм рекламної 

інформації. 

Реклама в інтернеті має неповторну особливість – це можливість спілкуватися з людьми і 

аналізувати переваги та недоліки рекламної кампанії в режимі реального часу. За даними УНІАН, обсяг 

ринку медійної реклами зріс на 2,5% і зараз майже половина продажів здійснюється прямо 

рекламодавцями без залучення агентського ринку. 

 Веб-сайт – це не тільки обличчя фірми,вона досліджує інтереси цільової аудиторії, підвищує 

імідж компанії, просуває свою торгову марку, привертає увагу потенційних споживачів. Сайт компанії 

може використовуватись для отримання загального уявлення про фірму, забезпечує зв'язки з цільовою 

аудиторією.Існують три основні варіанти потрапляння користувачів на веб-сайт компанії: пошукові 

системи, гіпертекстові посилання, інші джерела інформації. 

Інтернет-ЗМІ є ефективним інструментом впливу на споживачів, тому розвиток саме цієї галузі 

призвів до створення великої кількості електронних публікації на різноманітні теми. Газети та радіо 

починають занепадати, бо процесс створення друкованої інформації є досить складним та повільним і не 

приносить великих прибутків, а радіо відемкнене майже в більшості сучасних будинків. Частково це 

стосується і телебачення, де канали можна вже давно переглядати в Інтернеті, а любителі кіно та різних 

цікавих программ віддають перевагу перегляданню стрічок на електронних носіях, також більшість 

новинок потрапляють в інтернет значно швидше, ніж на телебачення. 

Люди звикають до того, що вони можуть, сидячи на дивані і не виходячи з квартири, знайти 

інформацію про те, де, як і за яку ціну вони можуть придбати певний товар або послугу. Навіть нічого не 

http://dialogs.org.ua/ru/dialog/%20page93-1483.html


417 

купуючи, вони запам'ятовують назву чи марку і в подальшому можуть вже щось придбати. 

Чому інтернет-реклама так привертає увагу споживачів? Зображення – ось, що є головним 

козирем. Яскраві малюнки, анімації змушують нас не залишитися байдужими до випливаючого віконця і 

роздивлятися та, навіть, купувати продукцію. 

Нині зростає кількість підприємств, організацій, які мають свій власний інтернет-сайт. Складно 

знайти сферу, представники якої не просувалися б в Інтернеті – у всіх без винятку галузях відбувається 

зростання, хоча різні види товарів і послуг рекламуються з різним ступенем активності. Під час 

реалізації реклами в мережі Інтернет найчастіше використовують такі її види, як корпоративний web-

сервер, банери, контекстну рекламу, електронну пошту. 

Щоб привернути увагу споживачів, використовується різні види реклами у мережі. Основними з 

них є: 

1) медійна – розміщення текстових графічних матеріалів на сайтах,на яких можна розраховувати 

на свою цільову аудиторію,так звані рекламні майданчики. Зазвичай, медійна реклама працює на 

підвищення впізнання торгової марки; 

2) банерна – розміщення рекламної інформації в інтернеті, використовуючи графічні зображення 

або анімації; 

3) контекстна – розміщується на сторінках з відповідною тематикою пошукового запиту; 

4) вірусна – вид рекламних матеріалів,які передаються з рук в руки самими користувачами 

інтернету; 

Перевагами інтернет-реклами є: 

–   вона привертає увагу споживачів,що досягається завдяки професійному оформленню сайтів;  

– вона є більш дешевою в порівнянні з традиційними засобами розміщення реклами ; 

– стає більш масовою з кожним роком; 

– можливе оперативне отримання бажаної інформації в будь-який час; 

– миттєве оновлення інформації.  

Проте інтернет-реклама має недоліки,що ускладнює процес її розвитку на сучасних просторах 

мережі,це: 

–  у людей росте недовіра до реклами через зростання фіктивних пропозицій,так званих псевдо-

сайтів; 

– не всі громадяни мають вільний доступ до інтернету; 

– складність знайдення потрібного сайту з рекламою в наступні рази; 

– ―етичні‖ проблеми, тобто випливаючі вікна, банери, що погіршують пошук іншої інформації, 

уповільнення роботи комп'ютера, відволікаюча анімована реклама тощо. 

Отже, Інтернет реклама є сьогодні необхідним атрибутом успіху в глобальній мережі.Безумовно, 

що саме рекламний ринок складає основу ринку маркетингових комунікацій. Незважаючи на кризові 

явища,що погіршили стан сучасної економіки, Інтернет-реклама опирається негативним процесам,які 

могли б сповільнювати її.  

Постійне зростання аудиторії мережі Інтернет і поява нових рекламних носіїв сприяють росту 

ринку Інтернет-реклами. Вона глибоко затвердилась в нашу сучасність, її подальший розвиток є досить 

високим,завдяки своїй гнучкості, інтерактивності, легкості у використанні, та охопленні все більшої 

аудиторії споживачів.  
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРАНИЗАЦИИ 

Необходимым условием социально-экономического развития любой организации и Республики 

Беларусь в целом является повышение эффективности экономики при одновременном усилении еѐ 

социальной направленности, наиболее полном учѐте интересов и потребностей человека во всех сферах 

его деятельности и, в первую очередь, в сфере труда. 

 Для эффективной работы в новых условиях сейчас всѐ чаще стали требоваться работники 

высокой квалификации, владеющие качественными знаниями, способные не просто выполнять 

распоряжения, а самостоятельно проявлять инициативу и предприимчивость. В Директиве Президента 

Республики Беларусь № 4 от 31 декабря 2010 г. одним из приоритетных факторов социально-

экономического развития Республики Беларусь является развитие деловой инициативы и творческого 

потенциала граждан, способствующих формированию развитой конкурентной среды, внедрению новых 

производственных и управленческих технологий, развитию инновационной деятельности [1]. 

На сегодняшний день современные белорусские организации уделяют недостаточно внимания 

организации мотивирующей среды. Руководителям необходимо знать и уметь использовать 

мотивирующие факторы для повышения самоотдачи работников. 

Высокая мотивация персонала – это важнейшее условие успеха организации. Ни одна компания 

не может преуспеть без настроя работников на работу с высокой отдачей, без высокого уровня 

приверженности персонала, без заинтересованности членов организации в конечных результатах и без 

их стремления внести свой вклад в достижение поставленных целей. Именно поэтому так высок интерес 

руководителей и исследователей, занимающихся управлением, к изучению причин, заставляющих 

людей работать с полной отдачей сил в интересах организации [1]. 

Все эти обстоятельства придают качественно новое содержание процессу формирования 

трудовых ресурсов и их роли в организации, а, следовательно, и исследование мотивации труда 

работников в настоящий момент приобретает особую значимость. 

Причинами, обусловливающими необходимость анализа мотивации труда работников, являются: 

исследование мотивация труда работников; выявление потребности  в специалистах на перспективу и 

поиск источников для еѐ покрытия; наращивание объемов деятельности; создание условий для 

повышения оплаты высокорезультативного труда; расширение и укрепление социальной базы и др. 

Важным моментом является развитие корпоративных взглядов у работников, чтобы обеспечить 

соответствие деятельности работников их убеждениям, стимулировать поиск решения экономических 

проблем, повысить полезность их работы для субъекта хозяйствования и общества в целом. Это 

благотворно отразится на развитии таких качеств членов коллектива, из которых складывается 

привлекательный имидж организации, обеспечит высокий уровень удовлетворенности трудом и 

осознание его значимости для общества. Однако при развитии корпоративных взглядов следует найти 

золотую середину. Так, например, человек может любить свою работу, потому что он считает своих 

коллег друзьями и, общаясь с ними, удовлетворяет свои социальные потребности. Вместе с тем, такой 

человек может считать общение с коллегами более важным делом, чем выполнение порученной ему 

работы. Таким образом, несмотря на высокую степень удовлетворения работой, производительность 

может оказаться низкой. В силу того, что социальные потребности играют очень важную роль, введение 

таких мотивирующих факторов, как усиление ответственности за порученное дело, может не оказать 

мотивирующего воздействия и не привести к росту производительности. Данный пример показывает, 

что нематериальное стимулирование надо воспринимать как вероятностный процесс. То, что 

мотивирует данного человека в конкретной ситуации, может не оказать никакого воздействия на него в 

другое время или на другого человека в аналогичной ситуации [2]. 

Как отмечалось ранее, наиболее продуктивным является экономическое стимулирование 

деятельности работников. В этом направлении в последние годы велась работа, имевшая целью 

индивидуализацию систем заработной платы. В частности, осваивались методы оплаты труда, 

стимулирующие рост его производительности, ускорение товарооборачиваемости, использовались 

индивидуализированные подходы, учитывающие трудовое участие руководителей и специалистов в 

достижении основных результирующих показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

организации. 

Возможные пути совершенствования системы оплаты труда следующие: 

1. Усиление стимулирующей роли заработной платы в росте производительности труда, 

ускорении научнo-техническoгo прогресса и улучшении качественных показателей; 
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2. Более широкое применение прогрессивных форм материального поощрения за увеличение 

объема деятельности c меньшей численностью работников; 

3. Совершенствование системы премирования, усиление зависимости премий от результатов 

труда и качественных показателей. 

Важным условием выполнения этих мероприятий явится обеспечение преимущественного роста 

производительности труда по сравнению c заработной платой. 

Однако финансовое положение организации не позволяет в полной мере задействовать 

возможности экономического стимулирования работников. В таких условиях целесообразно в большей 

мере применять статусное стимулирование, нацеленное на изменение положения ведущих специалистов 

в организации, общественное признание их заслуг, рост морального и профессионального авторитета 

наиболее активных в трудовом отношении работников. Следует сконцентрировать внимание на 

стремлении людей к профессиональному, служебному росту и использовать эту склонность для 

достижения наивысших результатов деятельности организации. 

Наряду с материальным стимулированием целесообразно больше внимания уделять моральному 

стимулированию труда: [3] 

- занесение на Доску Почѐта; 

- награждение Почѐтной грамотой; 

- объявление Благодарности. 

 Данное поощрение вводилось в целях усиления морального стимулирования работников и 

повышения их заинтересованности в выполнении плановых показателей, достижении экономической 

эффективности, изысканий резервов повышения рентабельности предприятия, улучшения качества 

оказываемых услуг. 

Таким образом, наиболее эффективным методом мотивации является материальное 

стимулирование. Именно возможность получения дополнительного дохода побуждает людей 

использовать максимум своих усилий на благо организации. Следующими не маловажными факторами, 

влияющими на персонал, являются социально-психологические факторы и возможность самореализации 

в труде. Так как работоспособность персонала зависит от психологического климата в организации и от 

определѐнных социальных гарантий. 
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ЯКІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

Розробка і здійснення управлінських рішень є однією з важливих передумов забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств автотранспорту на ринку України. На прийняття управлінських 

рішень, їх якість і ефективність впливають сукупність суб‘єктивних факторів (логіка оцінки ситуацій, 

структуризація задач і проблем, рівень культури управління, вибір альтернатив, технологія прийняття і 

механізм реалізації) і ряд факторів зовнішнього середовища - об‘єктивні закони, закономірності 

суспільного розвитку. Тому, менеджерам різних рівнів управління важливо професійно використовувати 

методичний апарат щодо вибору методів обґрунтування управлінських рішень. При необхідності оцінки 

результатів дослідження застосовують кількісні або якісні методи обґрунтування управлінських рішень. 

Все залежить від умов прийняття рішення і наявності інформації. В умовах однозначної визначеності 

інформації про ситуацію прийняття рішення, в умовах імовірностної визначеності інформації та в 

умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення використовують кількісні методи. 

При умові, що фактори, які визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або 

вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню, застосовують якісні методи.  

Як зазначав Демокріт, що жодне рішення не буває правильним чи неправильним. Воно завжди є 

вимушеним. Тому, ефективне управлінське рішення являє собою результат комплексного використання 

економічного, організаційного, правового, технічного, інформаційного, логічного, математичного, 

психологічного та інших аспектів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОПОКАЗА (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА) 

 

Доминирование в структуре организаций кинопоказа России «сетевых», обладающих 

организационно-управленческими и финансово-экономическими решениями и технологиями, 

предопределяет целесообразность изучения аспектов деятельности «независимых» кинотеатров, 

эффективность работы которых, во многом, зависит от применяемых маркетинговых мероприятий [1]. 

Ключевыми факторами для оценки рынка сбыта услуг организации кинопоказа являются: 

численность населения и уровень жизни в муниципальном образовании, еѐ местоположение, целевая 

аудитория, наличие других современных кинотеатров и расстояние до них.  

На основе изучения источников дадим определение потенциальной аудитории применительно к 

организации кинопоказа [2]. Потенциальная аудитория – число людей в процентах от общей 

численности населения, имеющих доступ к современным кинотеатрам. Определение потенциальной 

аудитории формирует репертуарную политику кинотеатров. Возрастные группы зрителей и их 

предпочтения представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 – Основные группы потенциальной аудитории и предпочитаемые жанры еѐ 

представителями 

(авторское мнение) 

Возрастная 

категория 
Предпочитаемые жанры 

дети, 4 – 6 лет детское кино, мультфильмы 

дети, 6 – 12 лет фэнтези, семейное кино, приключения, фантастика, комедия, мультфильмы 

подростки, 12 – 17 

лет 

детское кино, фэнтези, семейное кино, комедия, фантастика, приключения, 

мелодрамы, мультфильмы 

молодые люди, 

17-20 лет 

фэнтези, семейное кино, приключения, фантастика, комедия, мультфильмы, 

мелодрамы, драмы, ужасы, боевики, мюзиклы, криминал, военное кино 

20 – 28 лет 
фэнтези, семейное кино, приключения, фантастика, комедия, мелодрамы, 

драмы, ужасы, боевики, мюзиклы, криминал, триллер 

28 – 40 лет 
семейное кино, приключения, фантастика, комедия, мелодрамы, драмы, ужасы, 

боевики, мюзиклы, военное кино, детектив, триллер 

40 -55 лет 
семейное кино, комедия, мелодрама, детективы, триллеры, приключения, 

драмы 

55-65 лет семейное кино, комедии, мелодрамы, детективы, документальное кино 

 

Исследования в области киномаркетинга показывают, что наиболее активной аудиторией 

кинотеатров являются дети, молодые люди в возрасте до 28 лет, а также сегмент населения среднего 

возраста до 40 лет [3].  

Осуществим рассмотрение аспектов деятельности несетевых кинотеатров московского региона. 

На основе определения ряда критериев (отсутствие принадлежности организаций к кинотеатральной 

сети; сопоставимая численность населения в районах местонахождения кинотеатров; количество 

кинозалов), нами были выбраны три типовых кинотеатра:  

 «Родина» (г. Подольск); 

 «Динамит» (м/р-н Жулебино); 

 «Полет» (г. Долгопрудный).  

Представим сравнительный анализ аспектов деятельности несетевых организаций кинопоказа 

(табл.2).  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ направлений маркетинговой деятельности несетевых 

кинотеатров московского региона 

№ 
п/п 

Параметры Киноцентр «Родина» 
Кинотеатр 
«Динамит» 

Кинотеатр «Полет» 

1 2 3 4 5 

1 Расположение 

Центр города,  

транспортная 

доступность из всех 

районов города 

Центр микрорайона 

Жулебино 

Спальный район 

города, затруднена 

транспортная 

доступность 

2 

Проектировочное 

решение размещения 

организации 

Кинотеатр находится в 

отдельном здании 

Кинотеатр расположен 

в торговом центре 

(ТЦ) 

Кинотеатр находится в 

отдельном здании 

3 Количество залов 2 1 1 

4 Количество мест 257 104 110 

5 Цена билета (руб.) 100-350 100-350 80-350 

6 Репертуар 

Показ фильмов первым 

экраном. 5-8 фильмов в 

прокате ежедневно. В 

неделю от 3 до 4 новых 

фильмов. 

Показ фильмов первым экраном. От 3 до 4 

фильмов в прокате ежедневно. В неделю от 1-2 

новых фильмов.  

7 
Наличие 3D-

эффектов 
1 зал 

8 Размер экрана 32 м2, 10 м2 25 м2 23 м2 

9 
Маркетинговые 

мероприятия 

Кинотеатр не 

использует 

маркетинговые 

инструменты 

Кинотеатр регулярно 

проводит 

мероприятия, 

приуроченные к 

выходу фильмов 

Кинотеатр регулярно 

проводит детские 

праздники, устраивает 

различные 

развлекательные 

мероприятия 

10 
Особенности 

продвижения услуг 
Сайт, афишы, блоги в социальных сетях 

11 
Предприятия 

питания 
Кафе «Бамбук» 

Кафе «Якитория», 

пиццерия (в ТЦ) 
L'cafe европейской кухни 

12 Бильярд Отсутствует  2 стола 3 стола 

13 Игровые автоматы 3 4 Отсутствуют 

14 
Способы покупки 

билетов 

Возможность бронирования и покупки электронных билетов на сайте 

кинотеатра 

15 Парковка 
Небольшая парковка 

на 15 машин 
Около ТЦ 

Около здания 

расположена маленькая 

бесплатная парковка, 

также поблизости 

небольшая по размерам 

платная парковка 

16 
Потенциальная 

аудитория 

Кинотеатр обладает 

всеми 

характеристиками для 

того, чтобы 

рассчитывать на самый 

активный сегмент 

аудитории – молодежь 

Главной аудиторией 

киноцентра являются 

дети, посетители ТЦ, 

а также жители 

окрестных домов 

Кинотеатр обладает 

всеми характеристиками 

для того, чтобы 

рассчитывать на самый 

активный сегмент 

аудитории – молодежь 

17 
Заполняемость залов, 

% 
12 14 13 

18 VIP - залы Отсутствуют 

Наличие VIP - кресел (с 

обслуживанием 

официанта) 

 

Для более детальной оценки основных характеристик представим ценовую политику каждого из 

анализируемых кинотеатров (табл.3). 
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Таблица 3 – Стоимость билетов в ряде несетевых кинотеатров московского региона, руб.   

Время начала сеансов 

Понедельник – 

четверг 
Пятница Суббота  Воскресение  

2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D 

«Родина» 

9:00 - 12:59 100 120 150 180 150 180 150 180 

13:00 - 18:59 180 200 180 220 200 250 150 200 

19:00 - 22:59 250 300 200 300 250 350 150 250 

после 23:00 200 300 250 300 250 350 200 250 

«Динамит» 

9:00 - 12:59 100 120 120 150 150 180 150 180 

13:00 - 18:59 150 180 180 200 180 200 150 200 

19:00 - 22:59 200 250 200 300 250 350 150 250 

после 23:00 200 300 250 300 250 350 200 250 

«Полет» 

9:00 - 12:59 80 100 100 120 120 150 150 180 

13:00 - 18:59 120 150 150 180 180 200 150 200 

19:00 - 22:59 180 200 200 250 250 350 150 250 

после 23:00 200 300 250 300 250 350 200 250 

 

Рассмотрев основные параметры маркетинговой деятельности типовых кинотеатров, можно 

сделать ряд выводов.  

Кинотеатр «Динамит» расположен в торговом центре, который является основным «центром 

притяжения». Посещению кинотеатра способствуют и сопутствующие услуги, предлагаемые в нѐм. Его 

ценовая политика более лояльна: средняя цена билета составляет 184 рубля. Кинотеатр организует 

мероприятия, приуроченные к выходу новых фильмов в прокат.  

Кинотеатр «Полет» использует различные маркетинговые мероприятия для привлечения 

представителей целевой аудитории, организует детские праздники, необходимо отметить наличие 

бонусных систем. Выгодное местоположение кинотеатра обеспечивает приток потенциальной 

аудитории, кинотеатр является местом притяжения молодежи. Наличие VIP-зоны выгодно сказывается 

на общей посещаемости кинотеатра. Ценовая политика достаточно лояльна, средняя цена билета 

составляет 173 рубля. 

Кинотеатр «Родина» не проводит маркетинговых мероприятий, небольшое количество 

сопутствующих услуг также отрицательно влияет на посещаемость кинотеатра. Ценовая политика, по 

сравнению с представленными организациями кинопоказа, менее лояльна к аудитории. Средняя цена 

билета составляет 193 рубля. 

По нашему мнению, проведенный сравнительный анализ аспектов маркетинговой деятельности 

трех «независимых» кинотеатров позволяет оценить недостатки и преимущества основных параметров 

предоставления услуг данными организациями кинопоказа и определить направления их 

совершенствования, которые могут положительно повлиять на увеличение посещаемости и, как 

следствие, увеличить прибыль и рентабельность данных хозяйствующих субъектов. 
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АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Як будь яка система, логістична система має свою структуру і зміст, що особливо яскраво 

виявляються на рівні мікрологістики. Незважаючи на комплексність та єдину цілісність множини 

різнорідних складових, логістична система,  може бути умовно розділена на певні функціональні 

області: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну. При цьому транспортна 

логістика, власне кажучи, є складовою частиною перших трьох, однак іноді фахівці, щоб підкреслити 

важливість і складність процесів транспортування матеріальних ресурсів, поєднують ці процеси та їх 

вивчення в особливий розділ[1]. 

Оскільки завдання логістики полягає в комплексному управлінні наскрізним матеріальним 

потоком, аналіз формування та подальшого переміщення потоку матеріальних ресурсів починається  зі 

сфери постачання. 

Підсистема закупівель організує вхід матеріального потоку в логістичну систему. Логістика на 

цьому етапі називається закупівельною, однак часто можна зустріти й інші назви - заготівельна 

логістика або логістика постачання. 

Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення 

підприємства матеріальними ресурсами. 

У цьому розділі досліджується закупівельна логістика виробничого підприємства, яке виготовляє 

деяку продукцію і для свого виробничого процесу має потребу у певній сировині, матеріалах, 

комплектуючих виробах[1]. 

Метою закупівельної логістики є адекватне і повне задоволення потреб виробництва в 

матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю. 

Для використання концепції логістики на заготівельному етапі необхідно бути готовим до зміни 

організації виробництва кінцевої продукції, яка повинна відповідати всім характеристикам діючого і 

потенційного попиту. 

В умовах функціонування логістичної системи на підприємстві необхідно дотримуватися 

правила, яке полягає в тому, що розрахунки всіх параметрів виробничо - господарської діяльності 

потрібно вести ніби в зворотному напрямку. В цілому закупівельна логістика є неначе похідною від 

моделі виробничої логістики. 

Таким чином, розрахунок потреби у закупівлі здійснюється у зворотному до виробничого 

процесу напрямку, тобто від кінцевої продукції до вхідних сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Якщо 

на вхід виробничого процесу подаються вхідні матеріали або інші продукти, які протягом процесу 

переробляються і на виході перетворюються в готову продукцію, то потік інформації та потреби 

виступає проти потоком щодо матеріальних потоків: від збуту готової продукції до постачання 

матеріалів та інших придбаних товарів виробничого споживання[3]. 

Процес управління матеріальними потоками в закупівельній логістиці складається з двох 

основних частин: 

- управління диспозицією матеріально-технічних ресурсів, тобто управління запасами; 

- регулярний аналіз, вибір і організація постачань матеріально-технічних ресурсів на 

підприємство, тобто управління постачаннями. 

Управління запасами докладно буде розглянуто на проблемах, які виникають під час управління 

постачаннями[5]. 

Перераховані логістичні активності в управлінні закупівлями повинні бути об'єднані єдиною 

політикою відносин з основними постачальниками матеріальних ресурсів. Основними критеріями 

розробки логістичної політики здійснення закупівель і формування загальної системи закупівельної 

логістики є: 

 - оптимальна періодичність (час) постачань; 

 - оптимальна структура матеріальних потоків; 

 мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати. 

Найбільш типові  завдання, які розв'язуються у закупівельній логістиці:  як будь яка економічна 

система, логістична система має свою структуру і зміст, що особливо яскраво виявляються на рівні 

мікрологістики. Незважаючи на комплексність та єдину цілісність множини різнорідних складових, 

логістична система, проте, може бути умовно розділена на певні функціональні області: закупівельну, 

виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну. При цьому транспортна логістика, власне 
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кажучи, є складовою частиною перших трьох, однак іноді фахівці, щоб підкреслити важливість і 

складність процесів транспортування матеріальних ресурсів, поєднують ці процеси та їх вивчення в 

особливий розділ. Оскільки завдання логістики полягає в комплексному управлінні наскрізним 

матеріальним потоком, аналіз формування та подальшого переміщення потоку матеріальних ресурсів 

почнемо зі сфери постачання. Підсистема закупівель організує вхід матеріального потоку в логістичну 

систему. Логістика на цьому етапі називається закупівельною, однак у літературі часто можна зустріти й 

інші назви-заготівельна логістика або логістика постачання [2]. 

Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення 

підприємства матеріальними ресурсами. Досліджується закупівельна логістика виробничого 

підприємства,  яка виготовляє деяку продукцію і для свого виробничого процесу має потребу у певній 

сировині, матеріалах, комплектуючих виробах. Метою закупівельної логістики є адекватне і повне 

задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю. 

Для використання концепції логістики на заготівельному етапі необхідно бути готовим до зміни 

самої філософії організації виробництва кінцевої продукції, яка повинна відповідати всім 

характеристикам діючого і потенційного попиту. 

В умовах функціонування логістичної системи на підприємстві необхідно дотримуватися 

правила, яке полягає в тому, що розрахунки всіх параметрів виробничо - господарської діяльності 

потрібно вести ніби в зворотному напрямку. В цілому закупівельна логістика є похідною від моделі 

виробничої логістики[6]. 

Однак принцип інформаційного протипотоку не означає, що збут і виробництво пасивно 

диктують свої умови постачанню. Постачання істотно впливає на конкурентноздатність продукції 

підприємства не тільки шляхом скорочення витрат обігу і своєчасності виконання замовлень 

виробництва. Прямий вплив постачання здійснює на якість продукції, а також на формування 

асортименту, оскільки є безпосереднім джерелом інформації про ринок конкуруючих матеріалів і 

можливості постачальників. Процес управління матеріальними потоками в закупівельній логістиці 

складається з двох основних частин: 

- управління диспозицією матеріально-технічних ресурсів, тобто управління запасами; 

- регулярний аналіз, вибір і організація постачань матеріально-технічних ресурсів на 

підприємство, тобто управління постачаннями. Управління запасами докладно буде розглянуто в 

наступних темах, у даній темі зупинимося на проблемах, які виникають під час управління 

постачаннями. 

Перераховані логістичні активності в управлінні закупівлями повинні бути об‘єднані єдиною 

політикою відносин з основними постачальниками матеріальних ресурсів. Основними критеріями 

розробки логістичної політики здійснення закупівель і формування загальної системи закупівельної 

логістики є: 

- оптимальна періодичність (час) постачань;  

- оптимальна структура матеріальних потоків; 

- мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати. 

Таким чином, керування формуванням асортименту, установкою цін і розробкою збутової 

політики необхідно здійснювати, з огляду на зв'язку між ними. Приймаючи в увагу постійно мінливу 

кон'юнктуру ринку, і асортимент, і ціни, і збут, необхідно регулярно переглядати й оцінювати результат 

від введення тих або інших змін. Для здійснення регулярного аналізу необхідно витрачати і час і кошти. 

Але це дозволить досягти конкурентних переваг[7]. 

В даний час лише деякі гуртові торговельні фірми відносяться до формування асортиментної, 

цінової і збутової політики так серйозно, як це написано в більшості видань. Це дає їм певні переваги – 

знати ринок, з найбільшою імовірністю пророкувати поведінку попиту, завойовувати покупців і ін. 

Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства є серйозною перешкодою на шляху 

розвитку дрібних оптових фірм. У результаті чого дрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, 

змушені знаходити обхідні шляхи. 

Таким чином, застосовуючи на практиці теоретичні знання, викладені в даній роботі, можна 

одержувати високі економічні результати. 
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ РЕКЛАМЫ 

 

Большинство предприятий, существующих на современном рынке, как можно чаще использует 

рекламу для того, чтобы быть известными для потребителя и выполнить самую главную цель – получить 

наивысшую прибыль от продажи собственного товара или от оказания услуги. Пора принять тот факт, 

что реклама в привычном нам понимании давно перестала быть активным двигателем торговли. 

Заполнив все пространство, от уличных билбордов до экранов телевизоров, она больше не вызывает 

интерес и любопытство потенциальных покупателей. Чтобы наиболее красочно и интересно представить 

свой товар потребителю, специалисты по рекламе в каждой фирме придумывают различные рекламные 

ролики, плакаты, листовки. Эти методы рекламы называются традиционными. Однако, помимо этих 

методов существуют и нетрадиционные средства рекламы. К числу таковых относят инструменты 

партизанского маркетинга. 

Партизанским маркетингом называют малобюджетные способы рекламы и маркетинга, 

позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать 

свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг называют 

также «малобюджетным маркетингом» или «малозатратным маркетингом». Реализация партизанского 

маркетинга подразумевает использование незамысловатых предметов, характеризующих товар или 

услугу организации, и в тоже время привлекающих взгляд людей. 

В настоящее время многие организации не в полной мере знают и понимают, что означает 

партизанский маркетинг, и, вместо того, чтобы нести намного меньшие расходы на рекламу своей 

продукции, вкладывают значительную часть своего рекламного бюджета на проведение очередной 

рекламной компании, которая в свою очередь может оказаться неэффективной и привести к разорению 

организации. 

К партизанскому маркетингу относятся такие технологии, которые: 

 незаметны для конкурентов; 

 незаметны для объекта воздействия, то есть для потенциального покупателя; 

 дружественны к рекламному носителю или в большинстве случаев незаметны и для рекламного 

носителя. 

На самом деле «креативная реклама за копейки» существовала всегда, ее следы, например, 

можно обнаружить еще в Древней Греции, а вот понятие «партизанский маркетинг» ввѐл в обиход и 

подвѐл под него теоретическую базу американский рекламист Джей Конрад Левинсон, в прошлом 

креативный директор рекламного агентства «Лео Бернетт», опубликовав в 1984 году книгу, которая 

была адресована малому бизнесу и посвящена малозатратным способам рекламы.  

Главным различием между партизанским маркетингом и традиционным Джей Конрад Левинсон 

считает использование возможностей креативного мышления. Он рекомендует некоторые очень 

простые методы продвижения товара или услуги, вместо того, чтобы тратить большие средства на их 

рекламу.  Партизанский маркетинг означает нестандартность мышления, отказ от привычных средств 

рекламы и высокие результаты при ограниченных возможностях. 
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В партизанском маркетинге можно использовать договоренности с производителями 

сопутствующих товаров или услуг, налаживать прямые контакты с потенциальными потребителями. 

В основе партизанского маркетинга лежат знания в области психологии и законов поведения 

человека. Это обусловлено тем, что каждый потребитель обладает собственной индивидуальностью и 

уникальным окружением.  

Исследования воздействия рекламы на человека говорят, что для принятия осознанного решения 

о покупке товара человек должен получить как минимум 9 рекламных сообщений о продукте. Известно, 

что только каждое третье рекламное сообщение достигает цели, значит, компании нужно инициировать 

минимум 27 таких рекламных сообщений, чтобы заполучить хоты бы ещѐ одного потребителя. 

Специалисты в области малозатратного маркетинга делают ставку только на одно, на точное попадание. 

Но следует помнить, что к выбору формата малобюджетной рекламы стоит подходить особенно 

тщательно, ведь недостаточно продуманный рекламный ход может оскорбить, расстроить или даже 

оттолкнуть клиентов. Даже с малым рекламным бюджетом можно переиграть богатого конкурента, если 

рекламироваться «в нужное время, в нужном месте». В том то и состоит главная особенность 

партизанского маркетинга, что он, с одной стороны представляет собой логическую систему, а с другой 

– абсолютно неформален. 

Таким образом, партизанский маркетинг в силу своей малозатратности может быть самым 

главным орудием предприятий малого и среднего бизнеса. Более крупным фирмам позволит привлечь 

тех потенциальных потребителей, которые не проявили реакции на средства традиционной рекламы. 

Эти методы дают фирмам возможность выделиться из многообразия предприятий на постоянно 

растущем общем рекламном фоне в условиях огромной конкуренции. Использование приѐмов 

партизанского маркетинга способно принести компании прибыль и узнаваемость на рынке. 

Партизанский маркетинг является эффективным способом нетрадиционной рекламы для продвижения 

фирмы и продукции. Ведь в фундаменте любой партизанской акции лежит, в первую очередь, идея.  
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток готельного господарства об‘єктивно пов‘язаний із необхідністю радикальних змін у 

системі управління людськими ресурсами в цій сфері. Адже в жодній галузі, крім готельної індустрії, 

специфіка роботи не передбачає постійного безпосереднього контакту працівників зі споживачами. 

Отже, за ознаками кваліфікації, досвіду, інтелекту, моральної відпові дальності, психологічної 

толерантності, ввічливості, сумлінного ставлення до своєї роботи, персонал набуває вирішального 

значення і в системі управлінських рішень посідає провідну позицію. Визнання персоналу ключовим 

елементом успіху готельних підприємств означає потребу у відповідному управлінні трудовими 

ресурсами, що пов‘язано з необхідністю вирішення низки проблем, які стосуються: пошуку, утримання 

й розвитку працівників, мотивування, створення відповідних умов праці,оцінки ефективності 

використання персоналу тощо. Для подолання цих проблем необхідна розробка нових підходів до 

управління персоналом на рівні готельних підприємств із урахуванням сучасних тенденцій ринку праці 

та особливостей розвитку індустрії гостинності, а також формування нового типу персоналу, критично 

налаштованого та одночасно лояльного до роботодавця, обізнаного про сильні та слабкі сторони своєї 

професійної підготовки, не омеженого потребами лише матеріального рівня. Своєчасним інструментом 

вирішення сучасних проблемуправління персоналом та забезпечення подальшого ефективного 

функціонування готельних підприємств повинно стати застосування маркетингових підходів до 

управління персоналом [1]. 

Доцільно розглядати маркетинг персоналу як «теорію та практику управлінської діяльності, 

метою якої є задоволення потреб і узгодження інтересів роботодавця та персоналу існуючого й 

потенційного шляхом аналізу ринкового середовища і внутрішніх можливостей підприємства, що дає 

змогу виявити напрями реалізації кадрової політики підприємства» 

Розвиток готельного бізнесу в Україні, зростаюча конкуренція, що вимагає постійного 

підвищення якості готельних послуг, потребують підвищення вимог до всіх категорій персоналу готелів, 

оскільки якість готельного сервісу в першу чергу визначається роботою служб, що відповідають за стан 

номерного фонду і безпосередньо контактують з клієнтами. 
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За останні роки сфера готельного бізнесу в Україні зазнала суттєвих змін, що відбивається у 

тенденціях та орієнтирах її розвитку і пов‘язано з поширенням міжнародних зв‘язків та розвитком 

туристичної індустрії. Результати розрахунку загальноекономічних показників діяльності готельних 

підприємств України за період 2013-2014 рр. наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Загальноекономічні показники діяльності готельних підприємств України за період 2013-2014 рр. 

Показники 2013р. 2014р. Відхилення 

абсолютне відносне 

1. Кількість готельних підприємств 1252 

 

1293 +41 +3,3 

2. Середня місткість готельногопідприємства,місць 87 89 +2 +2,3 

3. Середня кількість номерів готельного 

підприємства, од 

44 45 +1 +2,3 

4. Середня кількість наданих готельним 

підприємством людино-діб 

7859,8 7949,2 +89,4 +1,1 

5. Середня кількість наданих готельним 

підприємством людино-діб іноземним громадянам 

1876,6 2196,1 +319,5 +17,0 

6. Доходи від наданих послуг у розрахунку на одне 

готельне підприємство,тис.грн 

3216,9 3470,0 +253,1 +7,9 

7. Завантаженість готельного підприємства, % 25 27 +2 - 

 

За результатами розрахунку можна зробити висновок, що за період 2013-2014 рр. середня 

місткість готельного підприємства збільшилась на 3 місця, або на 2,5%. Відбулося збільшення і 

середньої кількості номерів готельних підприємств. Так, у 2014 році значення цього показника 

становило 45 од., що на 2,4% більше порівняно з 2013 роком. Позитивним моментом є збільшення 

середньої кількості наданих готельним підприємством людино-діб. У 2014 р. значення цього показника 

було на рівні 7949,2 людино-діб, що на 1,1% більше порівняно з 2013 р. 

 Позитивна динаміка у розвитку готельного бізнесу України сприяє підвищенню рівня зайнятості 

населення. Середньооблікова кількість штатних працівників готельних підприємств України у 2014р. 

зросла до 33208 осіб, що відповідає 7,4 % приросту порівняно з 2013р.При цьому найбільша частина 

зайнятих працівників в готельному господарстві України у 2014 р. припадає на готелі – 28665 осіб (86,3 

%), в мотелях зайнято 316 осіб, хостелах – лише 11 осіб, кемпінгах – 104 особи, гуртожитках для 

приїжджих – 1125 осіб,інших місцях для проживання – 2987 осіб [2]. 

 Саме тому готельні підприємства повинні бути зацікавлені в тому, щоб у складі персоналу дедалі 

більшу питому вагу мали працівники з аналітичним мисленням, здатні до пошуку нового у сфері своєї 

діяльності. Адже сучасний працівник має бути не тільки професійно компетентний, а й ініціативний, 

більш самостійний у прийнятті рішень. 

Зважаючи на зростаючу роль людського фактору в готельній сфері, залишаються невирішеними 

проблеми створення сучасної системи забезпечення персоналом готельних підприємств. Для досягнення 

світового рівня в кадровому забезпеченні індустрії гостинності в Україні, згідно з планом 

маркетингу,необхідно вирішити такі основні питання [3]: 

1) провести діагностику процесу кадрового забезпечення готельних підприємств; 

2) здійснити аналіз діючої практики добору, розстановки та атестації кадрів; 

3) дати прогнозну оцінку загального обсягу попиту на кадри з урахуванням приватних готелів та 

нового будівництва; 

4) проаналізувати кількісний та якісний склад працівників підприємств готельного господарства 

з урахуванням вимог часу, орієнтації на якісні зміни в рівні обслуговування та підвищення 

платоспроможного попиту населення; 

5) охарактеризувати вищі навчальні заклади, які формують фахівців сфери готельного бізнесу; 

6) дати експертну оцінку відповідності рівня підготовки фахівців сфери послуг і вимог до 

спеціаліста цієї категорії; 

7) здійснити порівняльний аналіз пропозиції кадрового забезпечення готельного господарства та 

реального попиту на нього за кількісними та якісними параметрами; 

8) обґрунтувати пропозиції щодо змін якісної структури забезпечення кадрами для готельного 

господарства та удосконалення рівня їх підготовки. 

З наведеного вище можна зробити висновок, що застосування маркетингу в сфері управління 

персоналом є необхідною умовою успішної діяльності готельних підприємств. Необхідно надалі 

зосередити зусилля на удосконаленні маркетингового підходу до управління персоналом, оскільки 
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проблема впливу людського фактору для сфери готельного бізнесу набуває вирішального значення. У 

перспективі дослідження має проводитися у напрямку розробки системи маркетингу персоналу 

готельного підприємства. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ КРАЇНИ 

 

Динамічний розвиток туризму у світі, поява усе більшої кількості подібних туристичних 

продуктів спричинив зростання конкуренції, що спонукає до пошуку нових способів  приваблення 

туристів. Одним з методів ефективного розвитку туризму є використання маркетингових технологій, 

зокрема брендингу як процесу формування та просування на ринку певного продукту. Маркетинг у 

порівнянні з іншими стратегіями не вимагає значних капітальних витрат, а передбачає лише вкладання 

коштів у покращення інформаційної політики щодо предмета брендингу. Ефективне здійснення 

маркетингової діяльності на рівні держави не лише підвищує привабливість країни для туристів, але й 

сприяє розвитку місцевого туристичного бізнесу, який може спиратись на сформований національний 

бренд. Тому особливої актуальності набуває проблема підвищення туристичної привабливості України 

та створення і просування  її сучасного туристичного бренда. 

Брендинг увійшов у сферу наукових інтересів завдяки британським експертам у цій сфері – В. 

Олінсу та С. Анхольту [1; 2]. Проблеми управління брендингом як складової маркетингу місць 

досліджував Ф. Котлер [3]. Серед українських вчених проблемам вивчення туристичного брендингу 

присвячені численні наукові праці, зокрема, А.М. Гаврилюк [4] пропонує просування туристичного 

бренда України через комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій; у монографії А.А. Мазаракі 

[5] визначено інструменти бренд-менеджменту для просування туристичних продуктів; Г.А.Заячковська 

у монографії [6] розвиває концепцію формування туристичного іміджу країни; у статті 

С.В.Мельниченко [7] висвітлено процес створення та управління брендом туристичних підприємств. 

Але у працях цих вчених недостатньо висвітлено проблеми стратегічного управління національним 

туристичним брендом. 

Туристичний бренд формують як складову національного бренда. Адже часто туристична 

привабливість країни є основним чинником сприйняття її у світі. Тому об‘єктом туристичного 

брендингу стає не лише туристичний продукт, пропонований у країні, але й сама країна як товар.  

Туристичний бренд країни формують за таким алгоритмом: формування ідеї бренда; оцінювання 

туристичного потенціалу країни за такими факторами, як географічне розташування (природні і 

антропогенні ресурси), інфраструктура туризму (засоби розміщення, інвестиції), маркетингова політика 

(ціни, інформаційне забезпечення), якість довкілля, загальний імідж країни (політична ситуація, 

економічна стабільність, безпека); розроблення логотипу, гасла і brand book; аналізування цільової 

аудиторії, позиціонування бренда, розроблення стратегії брендингу на національному та міжнародному 

рівнях.  

Однак, логотип, ім‘я і гасло бренда складають лише частку брендингу країни, яка є його 

візуальною формою. Основним у просуванні та формуванні привабливого іміджу є стратегія управління 

цим процесом.  

Пропонуємо відповідну модель стратегії просування туристичного брендингу країни, яка 

передбачає такі етапи: оцінювання існуючого туристичного бренда країни за такими показниками: 

географічне розташування; люди, інфраструктура, маркетингова політика, безпека, імідж; визначення 

змісту бренда; формування плану просування туристичного бренда; реалізація плану просування 

туристичного бренда та оцінювання ефективності бренда країни. 
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Результатом реалізації запропонованого стратегічного плану просування бренда країни має бути 

приваблення оптимальної кількості туристів та інвесторів у країну через чітку візуальну ідентифікацію, 

в основу якої має бути покладено національна ідентичність. 
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СТАН І ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер життя. 

Економічні зв‘язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували, 

переважно, як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами. У ході 

еволюції зовнішньоекономічні зв‘язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну 

сукупність міжнародних економічних відносин – світове господарство. Процеси, що відбуваються в 

ньому, торкаються інтересів усіх держав світу. І, відповідно, усі держави повинні регулювати свою 

зовнішньоекономічну діяльність, щоб досягти успіху в дотриманні своїх інтересів. 

Звісно, що для будь-якої держави роль зовнішньої торгівлі важко переоцінити. Жодна країна 

світу чи певний регіон не можуть претендувати на повноцінний розвиток, якщо вони не мають 

зовнішньоекономічних зв‘язків. Тому актуальним є дослідження сучасного стану зовнішньоекономічної 

діяльності Сумської області та визначення напрямів її розвитку. 

Головне управління статистики у Сумській області повідомляє, що за інформацією 

Держмитслужби України експортні відвантаження підприємств та організацій області за 2014 р. 

становили 739 млн. дол. США, імпортні надходження – 555 млн.дол. США і склали відповідно 80 % і 83 

% до обсягів  2013 р. Сумська область – це прикордонна область України, де завжди були розвинуті 

зовнішньоекономічні зв‘язки. Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами з 101 країни 

світу. Експортувались товари до 91 країни, імпортувались – із 75. Найвагоміші експортні поставки 

представлені нами на рисунку 1 і були спрямовані до Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, 

Німеччини, Ірану, Туреччини, Молдови. 

 
Рис. 1. Географічна структура експорту товарів у 2014 р. 

Джерело: [1, с. 198]. 
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Імпортні надходження  здійснювались в 2014 році із Російської Федерації,  Німеччини,  Італії, 

Китаю, Гани, Чехії, Кот-д'Івуару, Польщі та ін. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Географічна структура імпорту товарів у 2014 р. 

Джерело: [1, с. 198]. 

 Порівняно з  2013 р. в експорті товарів  зросли відвантаження какао та виробів з нього, зернових 

культур, виробів з недорогоцінних   металів, насіння і плодів олійних рослин, взуття, деревини. 

Натомість зменшились поставки механічних та електричних машин, добрив, екстрактів дубильних.    

Слід відмітити, що в Сумській області збільшився обсяг експорту товарів до країн 

Європейського Союзу за  2014 р. і склав 137 млн.дол. США, а саме збільшився на  8 % порівняно з 2013 

р. Імпорт становив 250 млн.дол. США, що склало 85 % до обсягів  2013 р. Найвагомішими у загальних 

обсягах залишаються поставки підприємств обласного центру – 82,5 % в експорті і 40,1% в імпорті ( у 

2012 р. відповідно 75,4 % і 53,3 %). Посилення співпраці Сумщини з регіонами країн ЄС – важливий 

етап у розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва. 

 Необхідно зазначити, що за результатами зовнішньоекономічної діяльності 2013 р. по 10 

регіонах України спостерігалось зростання обсягів експортних поставок, а по 17 – їх скорочення. За 

темпами зростання (зменшення) експорту Сумська область посіла 23 місце серед регіонів України. 

Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і складало в 2014 р. 177,8 млн. доларів США (відповідний період 

2013 року – 226,5 млн. доларів США).  

Основним фактором, що стримує вихід підприємств Сумської області на світові товарні ринки є 

низька конкурентоспроможність продукції, відсутність сертифікації відповідно до країни-споживача 

товарів, висока конкуренція на західних ринках, відсутність відповідних кадрів та високі витрат 

підприємств, пов‘язані з диверсифікацією експорту. Залишається слабкою робота з адаптації 

законодавчої бази у сфері зовнішньоекономічної діяльності України. Повільно проходить робота по 

створенню нормативно – правової бази по міжрегіональному та прикордонному співробітництву країн, 

до того ж існуюча база не адаптована повністю до вимог ЄС.  

На нинішньому етапі розвитку суспільства, однією з найактуальніших проблем є залучення та 

ефективне використання іноземних інвестицій. Успішне вирішення цього завдання залежить від вдалої 

регіональної політики у сфері регулювання іноземного і внутрішнього інвестування. Велике значення 

для розвитку Сумщини  має залучення іноземних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції надходять з 17 

країн у 36 підприємств обласного центру.  

За статистичними даними на 01.01.2014 р. основними країнами, які інвестують в економіку 

Сумської області є Кіпр (253,3 млн. дол. США), Нідерланди (46,7 млн. дол. США), Велика Британія 

(26,6 млн. дол. США), Віргінські острови (18,3 млн. дол. США), Франція (14,5 млн. дол. США). На них 

припадає понад 84 % загального обсягу прямих інвестицій. 

Майже незмінними протягом 2010-2013 рр. залишались показники прямих іноземних інвестицій 

з Сумської області в економіку країн світу – 2,7 млн. дол. США, що у поточній ситуації є цілком 

адекватним явищем, однак свідчить про неспроможність підприємств області налагодити активну 

інвестиційну співпрацю з зовнішньоекономічними партнерами. Зазначимо, що інвестиційний клімат на 

Сумщині залишається сприятливим для іноземних інвесторів не зважаючи на наслідки кризи.  

Отже, Сумщина – це область, яка відкрита для співпраці. І доречно згадати вислів Вольтера 

Ристона, який казав, що капітал йде туди, де його як слід зустрічають і залишається там, де з ним добре 

обходяться. 
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Инновационная модель развития экономики креативного типа предполагает внедрение 

инноваций в менеджменте и в маркетинге, а также в организации бизнеса. В эпоху идей меняются 

инструменты предпринимательства и предприимчивости как части интеллектуального капитала 

предпринимателя и предприятия в целом[1]. 

Современные экономические процессы характеризируются такими особенностями: 

 нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью (VUCA—аббревиатура 

от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity); 

старые рабочие модели менеджмента и маркетинга функционируют в определенных временно-

пространственных пределах и не эффективны в целом; 

в формировании управленческих и функциональных компетенций возрастает роль и значение 

интеллектуального и эмоционального капитала персонала; 

интеллектуальный капитал и ключевые компетенции как часть  нематериальных активов, 

усиливают конкурентные преимущества. 

Э. Брукинг рассматривала под. составными частями интеллектуального капитала: человеческие 

активы, интеллектуальную собственность, инфраструктурные и рыночные активы. Под человеческими 

активами подразумевается совокупность коллективных знаний сотрудников предприятия, их творческих 

способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и управленческих 

навыков" [ 2 , с. 31]. 

Главная функция интеллектуального капитала в современную эпоху- существенно ускорять 

прирост доходности за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний, 

вещей и отношений, которые, в свою очередь, обеспечивают его высокоэффективную хозяйственную 

деятельность. В частности, интеллектуальный капитал предприятия определяет качество и 

эффективность его системы управления. 

Интеллектуальный капитал как экономическая категория, определяемая компетенциями 

персонала как управленческими так и рыночными развиваясь на основе предшествующих форм 

капитала, содержит их основные свойства и одновременно приобретает дополнительное содержание, 

определяемое спецификой его функций:  

- наличие и прогрессивное использование интеллектуальной собственности индивидуальной и 

коллективной;  

- становление креативного типа мышления работников, предпринимателей, научных деятелей, 

управляющего персонала, формирующего и реализующего основные модели воспроизводства каждой 

конкретной экономической системы и их совокупности;  

- преимущественное формирование в данной системе капитала интеллектуального центра, 

охватывающего постепенно всю совокупность факторов социальной ответственности в сфере 

производства, распределения, обмена и потребления. 

При характеристике понятия "интеллектуальный капитал " необходимо выделить следующие 

особенности его формирования:  

- В современных условиях интеллектуальный капитал определяет главные тенденции 

экономического роста.  

- Формирование интеллектуального капитала требует от самого человека и всего общества 

значительных и все возрастающих затрат в образование, науку, инновации.  

- Интеллектуальный капитал в виде знаний, навыков, опыта может быть представлен 

комплексом компетенций персонала, отвечающих за его использование и выполнение социальной 

ответственности[3].  

Развитие виртуального предпринимательства позволило изменить соотношение ресурсного 

обеспечения бизнеса в сторону возрастания роли интеллектуального и эмоционального капитала. В 

реальном бизнесе для его функционирования и развития необходимы были деньги, связи, власть. В 

виртуальном - хорошая идея, компьютер, Youtube и Facebook. 

Преодоление неуверенности в себе, в своих силах и развитие воображения становиться частью 

образовательных программ и программ развития. В выработке маркетинговых компетенций акценты 

совмещены в сторону развития эмоционального капитала и учета его роли в разработке новых 

предложений на рынок труда и продуктов. 

http://creativeconomy.ru/publish/books/book_44/page54.shtml#lituse15
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Произошел переход от экономики внимания к экономике участия. Все, что предлагается, должно 

привлекать и вовлекать, то есть давать возможность людям: участвовать во всем самим — писать твиты, 

блоги, фотографировать, делиться мыслями и впечатлениями; вдохновлять людей на действие, 

креативное мышление ведет к действию.  

Успешными в новых условиях экономики эмоций будут не властные лидеры, а креативные. Для 

развития креативности в предпринимательстве на всех уровнях участия необходимы следующие 

навыки: 1) Формулирование целей не только в пространственно-временных координатах, но и в 

эмоциональных (у вас должна быть мечта, частью которой все бы хотели стать). 2) Уметь менять 

ракурсы, превращать проблемы в возможности.  3) Удивлять очевидными вещами. Много лет Стив 

Джобс отказывался продавать товары Apple в розницу. Открыв магазин, он удивил очевидным. Теперь 

его магазин самый прибыльный во всем мире. 4) Создавать неотразимое за пределами брендов. Бренды 

легко заменяемы. Нужно создавать не то, что претендует на незаменимость, а неотразимое — то, перед 

чем люди не смогут устоять. Для того, чтоб этого достичь, вам надо подумать о следующих аспектах: а) 

таинственность (их притягивают истории, а не информация); b) чувственность (познание мира через 

пять чувств одновременно); c) ощущение близости (не давать своим потребителям указания, а только 

помогать и советовать).  

1. Вдохновлять других. Креативные лидеры создают общество, в котором обеспечены 

ответственность, обучение, любовь и радость. Именно в таком обществе рождаются идеи.  

2. Выполнять задуманное. Вместо того чтобы месяцами планировать, обсуждать и вести 

переговоры, креативные лидеры нацелены на конкретные действия. Нужно научиться терпеть неудачи и 

быстро исправлять свои ошибки.  

Выводы. Для развития креативности в предпринимательстве на всех уровнях участия 

необходимы соответствующие навыки. При этом важное значение имеет эмоциональный капитал 

персонала, в структуре которого выделяют энтузиазм и позитивное мышление. А среди успешных 

управленческих навыков — ракурс: иной взгляд на жизнь порождает выдающиеся идеи; социальная 

ответственность - роль бизнеса в том, чтобы сделать мир лучше для нас. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Діяльність будь-якого підприємства передбачає виникнення певних витрат. Витрати на 

виробництво і реалізацію продукції містять у собі витрати сировини, основних і допоміжних матеріалів, 

а також комплектуючих виробів; витрати на паливо та енергію; витрати по основній і додатковій 

заробітній платі, у тому числі відрахування на соціальне страхування; амортизаційні відрахування; інші 

грошові витрати ; позавиробничі витрати.  

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 

яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілу власниками) [1]. 

Управління витратами на сьогоднішній день – це процес цілеспрямованого формування витрат за 

їх видами, місцями та носіями та постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання 

економії. Встановлено, що від рівня операційних витрат істотно залежать ефективність функціонування 

підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є важливою функцією 

економічного механізму кожного підприємства[4].  

Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона включає 

такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат 

ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і 

зниження витрат. Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно 

від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці). 

http://ua-referat.com/Витрати
http://ua-referat.com/Виробництво
http://ua-referat.com/Витрати
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Витрати
http://ua-referat.com/Паливо
http://ua-referat.com/Соціальне_страхування
http://ua-referat.com/Амортизаційні_відрахування
http://ua-referat.com/Витрати
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Система управління витратами – це сукупність взаємопов'язаних елементів, методів і механізмів, 

що діють в межах функціональних обов'язків і утворюють певну цілісність, за допомогою яких 

узагальнюються процеси постачання, використання ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, 

реалізуються тактичні і стратегічні плани. Метою цієї системи є надання управлінцям контролю і 

прогнозування витрат, вибір найефективніших шляхів розвитку підприємства, прийняття оперативних 

управлінських рішень[3]. 

Ефективне управління витратами має свої переваги: виробництво конкурентоздатної продукції за 

рахунок більш низьких витрат і відповідно, цін; наявність якісної і реальної інформації про собівартість 

окремих видів продукції та їх позиції на ринку порівняно з продуктами інших виробників; можливість 

застосування гнучкого ціноутворення; надання об‘єктивних даних для складання бюджету 

підприємства; можливість оцінки діяльності кожного підрозділу підприємства з фінансової точки зору; 

прийняття обґрунтованих і ефективних управлінських рішень.  

Для того, щоб належним чином організовувати процес функціонування системи управління, на 

великих підприємствах варто створити спеціальний підрозділ бухгалтерії, або, за традиційною 

термінологією, планово-економічний відділ. Він здійснюватиме аналітичну підтримку розробки системи 

основних показників ефективності й визначення їхніх рівнів, оцінку фактичних результатів і аналіз 

причин відхилення від планового рівня. 

Також слід вдосконалити і сам обліковий процес та встановити взаємозв‘язок з іншими 

учасниками управлінської діяльності. Практичний досвід показує, що здійснити такі перетворення не 

просто, адже є чинники, які гальмують їх (відсутність повної автоматизації, низький рівень кваліфікації 

працівників, хаотичність руху інформаційних потоків). З метою подолання негативного впливу таких 

чинників на організацію управлінського процесу доцільно переглянути облікову політику та 

забезпечити дотримання єдиних методичних підходів до акумулювання як планової, так і облікової 

інформації. Розробка ефективної системи управління витратами виробництва знижує можливість 

негативного впливу явищ на діяльність підприємства, дозволяє вчасно передбачити дію негативних 

заходів та розробляти упереджуючи заходи по зниженню їх впливу на витрати виробництва. 

Система управління витратами передбачає передусім закріплення повного поточного контролю 

за витратами на виробництво окремих видів продукції за центрами відповідальності. Завдання системи 

управління витратами – обґрунтування управлінських рішень виробництва і реалізації продукції, 

координація дій підрозділів щодо скорочення витрат та підвищення ефективності використання усіх 

видів ресурсів, коригування планових показників випуску продукції відповідно до змін ринкової 

кон‘юнктури та дії інших зовнішніх факторів. Отже, за сучасних умов у процесі управлінні витратами на 

підставі відомостей виробничого обліку роблять вибір між альтернативними варіантами стратегічних і 

поточних управлінських рішень щодо виробництва та реалізації продукції. 
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ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В Республике Беларусь внутренняя торговля и общественное питание развиваются 

динамичными темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к 

качеству товаров и культуре обслуживания. В отрасли осуществляется структурная перестройка 

товародвижения, формируются торговые сети, происходит развитие специализированных и фирменных 

магазинов, обновление материально-технической базы, развитие новых форм и методов продажи 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fteacode.com%252Fonline%252Fudc%252F65%252F658.878.html%26ts%3D1446238581%26uid%3D1983243211445674767&sign=3bd79f352c9feab07ba15508ee18ac35&keyno=1
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товаров, внедрение информационных технологий. При этом развитие внутренней торговли и 

общественного питания носит выраженную социальную направленность [1]. 

По нашему мнению, ярко выраженной социальной направленностью характеризуется 

деятельность фирменных магазинов белорусских товаропроизводителей, создание и функционирование 

которых осуществляется на прекрасной организационной и научно-методической базе, которая может 

послужить хорошим примером для «отраслевых» специалистов Евразийского экономического Союза [2; 

3; 4]. Проведенное авторами исследование аспектов национальных торговых законодательств и 

отраслевых нормативно-технических документов показало, что в государствах-участниках ЕАЭС, не 

отражены определения «магазин/предприятие фирменной торговли», «фирменное торговое 

предприятие» [5; 18; 19]; [8; 9; 10]; [11]. 

В соответствии с белорусским законодательством, «фирменным магазином считается розничное 

торговое предприятие: учредителем (учредителями) которого является субъект (субъекты) 

хозяйствования, производящий(ие) товары народного потребления; имеющее в ассортименте и объеме 

реализации удельный вес продукции учредителя фирменного магазина, а также других предприятий, 

вырабатывающих аналогичный ассортимент товаров, не менее 75% — для непродовольственных 

магазинов и не менее 50% — для продовольственных; осуществляющее продажу сопутствующих и 

комплектующих изделий к реализуемым товарам; расположенное в специально оборудованном 

помещении, отвечающем требованиям санитарных норм и правил (СНиП) для розничной торговли, с 

площадью торгового зала не менее 100 квадратных метров» [16].  

Таким образом, в данном определении отражены государственные требования к соблюдению 

владельцами и менеджментом фирменных магазинов факторов обеспечения продовольственной 

безопасности страны (доля и структура продажи товаров (в т.ч. и продовольственных) 

отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота), условий культурного 

обслуживания потребителей и повышения производительности труда сотрудников (специальное 

помещение, площадь торгового зала), которые можно рассматривать в контексте социальной 

направленности деятельности данных предприятий торговли.   

За период 2010-2014 гг. отмечается значительное увеличение, как количества фирменных 

магазинов, так и их торговой площади (табл.1).  

Таблица 1 – Некоторые показатели деятельности предприятий фирменной торговли Республики 

Беларусь за период 2010 – 2014 гг. [5, с. 127]  
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Кол-во магазинов фирменной торговли, ед. 667 674 685 717 981 

Удельный вес фирменных магазинов в 

структуре РТП, %  
1,7 1,6 1,6 1,6 2,0 

Торговая площадь магазинов фирменной 

торговли, тыс. кв.м  
83,1 84,1 86,4 95,8 131,8 

Удельный вес фирменных магазинов в 

структуре РТО, % 
3,7 3,9 3,4 3,1 3,7 

Также в ходе исследования нами установлено, что учет показателей деятельности фирменных 

магазинов на территории Евразийского экономического союза на протяжении многих лет ведется только 

Национальным статистическим комитетом РБ, который в «отраслевом» сборнике формирует целый 

раздел [12, 13]. 

Наличие фирменных магазинов — важнейший критерий эффективности деятельности 

руководителей государственных концернов и подведомственных предприятий. Например, для 

продвижения товаров легкой и текстильной промышленности в составе концерна «Беллегпром» создано 

РТУП «Торговый дом «Легпром» (4 магазина с приоритетным развитием интернет-торговли). Из 

подведомственных отраслевому концерну предприятий выделяется деятельность ОАО «Милавица», 

имеющего свыше 50 фирменных магазинов/секций в городах республики, СООО «Белвест» - свыше 40 

фирменных магазинов, ОАО «Свiтанак» — около 30, ОАО «Галатея» - свыше 20 магазинов. Из других 

примеров отметим следующие: около 50 магазинов/секций в городах страны имеет «Белита — Витэкс» - 

национальный производитель высококачественной косметики, ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – 15 

собственных ювелирных салонов, ГПТО «Белхудожпромыслы» — национальный производитель 

изделий НХП и сувенирной продукции — имеет 8 салонов-магазинов в городах страны, «Цветы 

столицы» - структурное подразделение «Минскзеленстроя» - предлагает в своих столичных магазинах 

срезанные и горшечные цветы.  

В Белорусском государственном концерне пищевой промышленности выделяются следующие 

примеры: РУП «Минск Кристалл» – ведущий производитель ликероводочной продукции — имеет 

свыше 20 фирменных магазинов/секций в городах страны, РПУП «Брестский ликеро-водочный завод 

«Белалко» и ОАО «ВЛВЗ «Придвинье» - по 10 собственных магазинов и баров,  производители 
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кондитерских изделий — СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», «Кондитерская фабрика 

«Слодыч», «СП «Спартак» — по 10 магазинов/секций.      

«Национальным ответом» возможному присутствию, а впоследствии и доминированию, на 

потребительском рынке республики иностранных инвесторов, например шведской «ИКЕИ», являются 

фирменные магазины мебельных производителей концерна «Беллесбумпром» - «Бобруйскмебель», 

«Гомельдрев», «Молодечномебель», многие из которых вовлечены в  интеграционные процессы по 

формированию товаропроводящих сетей не только в республике, но и в государствах СНГ (табл.2).    

Таблица 2 — Перечень ведущих производителей мебели концерна «Беллесбумпром», количество 

фирменных магазинов*    

№/П Наименование производителя 
Место расположения 

основного производства 

Кол-во фирменных магазинов 

(собственных) 

1 Бобруйскмебель г. Бобруйск 3 

2 Борисовдрев г. Борисов 3 

3 Брестская мебельная фабрика г. Брест  
4 секции фирменной мебели в 

Бресте 

4 Гомельдрев 
г. Гомель+производства по 

республике 

Объекты фирменной торговли в 

республике  

5 
Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс» 
г. Гомель  3 

6 
Минскмебель, Могилевдрев, 

Речицадрев, Слониммебель   
Одноименные города По фирменному магазину  

7 Молодечномебель  
г. Молодечно + производства 

по республике 

Объекты фирменной торговли в 

республике  

8 Пинскдрев  г. Пинск  

Фирменные магазины и 

представительства в крупных 

городах республики  

*По данным мониторинга интернет-сайта «Беллесбумпром».  

Известно, что «отчитаться» об открытии фирменного магазина просто: достаточно его 

открыть при заводе, многие товаропроизводители государств ЕАЭС так и поступают. При этом, 

проблемы потребителей, вынужденных добираться до промзон, на которых размещено большинство 

еще действующих предприятий, не учитываются. Должны отметить, что размещение фирменных 

магазинов белорусских товаропроизводителей осуществляется на выгодных, «проходных» 

территориях (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Результаты авторского исследования размещения фирменных магазинов белорусских 

товаропроизводителей в крупных городах республики [14, с.166-178] 

ФМ продторговли 

ФМ непродторговли 

МИНСК 

ВИТЕБСК  

Пр-т Независимости 

(главная артерия 

столицы РБ) 

«Минск-Кристалл», «Каравай» Минскхлебпрома, ТД 

«Океан», «Минский завод шампанских и игристых 

вин», «Коммунарка», «Спартак» 

Р-н  

ж/д вокзала  

ФМ «Белорусский мех», Брестского чулочно-
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ДШФ «Элиз»  
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Изучение приоритетов стратегического развития сферы оптовой и розничной торговли страны 

показывает, что дальнейшее развитие фирменной торговли белорусских товаропроизводителей будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

 создание магазинов, представляющих ассортимент нескольких производителей товаров 

определенной номенклатуры либо сопутствующих товаров; 

 открытие торговых сетей магазинов по продаже товаров известных брендов (‖Коммунарка―, 

‖Спартак―, ‖Слодыч―, ‖Элема―, ‖Марко―, ‖Витязь―, ‖Горизонт― и др.); 

 открытие фирменных секций на торговых площадях магазинов иных собственников, создание 

которых позволяет удовлетворить спрос покупателя не только на продукцию одного производителя, но 

и одновременно предложить покупателю широкий ассортимент других; 

 открытие интернет-магазинов по продаже товаров отдельных брендов [1].  

Обобщая представленную информацию, отметим, что белорусский опыт функционирования 

предприятий фирменной торговли, аспекты которого рассмотрены в данной публикации, 

целесообразно учитывать практическим работникам и отраслевым ученым сферы потребительского 

рынка государств Евразийского экономического сообщества.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
На сучасному етапі розвитку країни з кожним роком поглиблюється еколого-економічна криза, 

яка приводить до ускладнення проблем діяльності як підприємств, так і економіки в цілому. Тому 

необхідно зазначити, що існуюча система екологічного менеджменту (СЕМ) на підприємствах України 

не відповідає сучасним вимогам та потребує якісної перебудови економічного інструментарію 

екологічного регулювання, розробки ефективного економічного механізму екологобезпечної діяльності, 

одним з основних елементів якого є ефективна СЕМ. 

Загальні засади впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах Україні 

регламентуються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) [1], а 

http://www.adc.kg/
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також багатьма різноманітними нормативно-правовими актами, які охоплюють значні аспекти 

діяльності підприємства. Також необхідно зазначити, що норми і рекомендації екологічного 

регулювання мають міжнародне значення, зокрема стандарти ISO. Тому у більшості країн екологічні 

стандарти базуються саме на стандартах ISO [3]. 

Велике значення для розвитку і впровадження СЕМ мають стандарти ISO 14000. Зазначимо, що 

у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14001, система екологічного менеджменту [2] – це 

частина загальної системи менеджменту, що включає в себе організаційну структуру, планування 

діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також процедури, процеси та ресурси для 

розробки, впровадження, оцінки досягнутих результатів реалізації і вдосконалення екологічної політики, 

її цілей і завдань. 

Необхідно розуміти, що офіційно стандарти ISO 14000 є добровільними. Проте, впровадження 

цих стандартів означає приведення нормативно-правової бази України у відповідність з міжнародними 

нормами та обумовлено необхідністю впровадження нових економічних і організаційно-управлінських 

механізмів управління якістю навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки нашої 

держави. Порівняння кількості підприємств, які відповідають вимогам стандартів ISO 14001 в Україні та 

у сусідніх країнах в 2014 р. наведено на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Кількість виданих сертифікатів ISO 14001 [3]. 

 

Як видно з рисунку, кількість сертифікованих відповідно до стандарту ISO 14001 підприємств в 

Україні є найменшою. Навіть найближча за показниками до України Білорусь має майже в 2 рази більші 

результати. Все це свідчить про недостатню розвиненість нашої країни у цій сфері і дає великі 

можливості для зростання і покращення ситуації, яка склалася в теперішній час. 

Такі результати вимагають створення цільової програми на рівні держави підтримки 

впровадження системи екологічного менеджменту та екологічної сертифікації продукції. Ця програма 

має на практиці забезпечити конституційні права громадян України на безпечне для життя і здоров'я 

довкілля та вільний доступ до інформації про його стан. 

Саме тому створення СЕМ на підприємствах України і розуміння підприємствами необхідності 

поліпшення екологічної ситуації має бути одним з провідних напрямків сучасної екологічної політики 

України. 

Розробка та формування системи екологічного менеджменту на підприємстві вважається 

економічно доцільною завдяки наступним можливостям [2]: 

− економії виробничих витрат і ресурсів;  

− покращенню якості продукції;  

− покращенню відносин із органами державної влади;  

− розширенню ринків збуту продукції і приваблення нових споживачів;  

− виходу на новий рівень технологічного розвитку та інновацій.  
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Таким чином, відповідно до міжнародного стандарту серії ISO 14000 [3], можна рекомендувати 

наступний порядок формування СЕМ на підприємстві: 

1. Здійснення попереднього аналізу екологічної складової діяльності підприємства та виявлення 

наявних вимог до СЕМ з боку держави та міжнародних стандартів;  

2. Розробка екологічної політики підприємства;  

3. Створення підрозділу, який буде відповідати за формування та реалізацію СЕМ;  

4. Оцінка впливу результатів діяльності підприємства на навколишнє середовище (нормативи 

викидів, плани утилізації відходів та інше);  

5. Формування екологічно орієнтованих цілей і завдань підприємства;  

6. Виявлення складових діяльності підприємства, які впливають на екологічний стан;  

7. Формування програми екологічного менеджменту, визначення особи, відповідальної за її 

виконання;  

8. Розробка і декларування системи екологічного менеджменту підприємства, визначення її 

відповідності наявним державним та міжнародним стандартам;  

9. Створення системи внутрішнього аудиту за наданими у стандарті рекомендаціями. Результати 

внутрішнього аудиту можуть підлягати зовнішній перевірці незалежною третьою стороною [2].  

Таким чином, реалізація СЕМ на підприємстві відповідно вказаного порядку буде відповідати 

міжнародним нормам, екологічним стандартам, має сприяти виникненню економічної зацікавленості у 

суб‘єктів господарювання до впровадження природоохоронних, ресурсозберігаючих та природо 

відновлювальних технологій на діючих та при будівництві нових виробництв.  

Крім того, варто зазначити, що сучасний стан екологічного менеджменту в Україні є 

незадовільним. Про це свідчать не тільки статистичні дані про відповідність міжнародним нормам, але й 

великий рівень забрудненості середовища та рівень захворювань населення. Оскільки підприємства 

мають велике значення для усіх аспектів життя країни та використовують екологічні ресурси під час 

своєї діяльності – необхідно реалізовувати відповідні екологічні заходи, одним з яких є глобальне 

впровадження СЕМ у діяльність підприємств. Це допоможе зменшити екологічне навантаження 

середовища, а також надасть економічні переваги підприємствам у майбутньому.  

Перелік використаних джерел: 
1. Про охорону навколишнього природного середовища Про зайнятість: Закон України від 25 черв. 

1991 р., № 1264- 12// Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №41. – Ст. 546.  
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виробництвом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2009_2_23.pdf.  

3. 3. International Organization for Standardization [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 

Ефективний економічний розвиток України пов‘язаний з її інтеграцією у світову економічну 

систему. Для цього необхідно впровадити сучасну маркетингову концепцію управління. Особливо 

актуальним стає питання поліпшення транспортної системи України, а саме її конкурентоспроможністю 

на зовнішньому та внутрішньому ринку перевезень.  

Необхідність використання сучасних методів та концепцій маркетингу на автотранспортних 

підприємствах, обумовлена тим, що транспорт є важливим учасником товароруху. Від функціонування 

транспортної системи залежить рівень ефективності роботи усіх інших ланок господарства країни. Тому 

інструментом забезпечення ефективної роботи транспорту є маркетинг. 

Сучасна маркетингова концепція являє собою покращення надання послуг та максимального 

задоволення потреб споживачів. Для сфери надання транспортних послуг вона має сласну специфіку та 

особливості. В першу чергу на ринку надання транспортних послуг необхідно орієнтуватись на 

задоволення потреб клієнтів.  

Головною метою впровадження концепції у транспортній сфері э забезпечення її стабільного 

функціонування, з урахуванням потреб споживачів у транспортуванні вантажів та пасажирських 

перевезеннях.[1]. 

На сьогоднішній день в Україні була прийнятамаркетингова Концепція розвитку транспортно-

дорожнього комплексу на період до 2020 року, яка містить ряд заходів щодо покращення транспортної 
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системи та надання транспортних послуг споживачеві. Основні заходи концепції – це впровадження 

новітніх технологій вантажних та пасажирських перевезень,розширення комплексу сервісних послуг, 

орієнтація на покращення їх якості, організація комплексного транспортного обслуговування, 

проведення нової гнучкої тарифної політики, використання комбінованих перевезень, впровадження 

сучасних логістичних та інформаційних послуг.[2]. 

Іноземний досвід економічно розвинутих країн показує, що головним напрямком застосування 

концепції маркетингу у транспортній сфері є саме комплексно транспортне обслуговування. Згідно зі 

змістом концепції багаторівневість послуги включає основні послуги – вантажні операції та допоміжні – 

митні, інформаційні, страхові, складські та інші. Особлива увага приділяється забезпеченню 

прибутковості діяльності транспортних організацій. Для цього іноземці намагаються максимально 

задовольнити вимоги своїх споживачів, які полягають у безпеці, економічності, доцільності, 

своєчасності та надійності. 

Існуючі особливості та складності перевізного процесу визначають специфіку використання 

маркетингової концепції. Якщо застосовувати іноземний досвід у транспортній системі України 

необхідно починати з комплексного аналізу транспортного ринку та вивчення попиту на існуючі 

транспортні послуги серед споживачів. Наступним кроком повинно бути покращення послуг та 

забезпечення їх якості. Для цього виникає необхідність використання сучасних логістичних 

інструментів, які оптимізують якісні параметри транспортної послуги. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РЕГІОНУ 

 

За умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції головною ареною зіткнень і 

боротьби різновекторних національних інтересів держав стає інформаційний простір. За сучасних умов 

господарювання інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним із найважливіших 

елементів забезпечення національної безпеки. Інформаційний простір, інформаційні ресурси, 

інформаційна інфраструктура та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи 

соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку [4]. 

В умовах зростання обсягів та кількості користувачів, інформації довгий час не приділялося 

належної уваги проблемам захисту інформаційного середовища від внутрішніх і зовнішніх загроз. На 

думку аналітиків Українського форуму «Безпека», Україна в умовах агресивного світу з 

непередбачуваними сценаріями розвитку виглядає особливо вразливою, тому «…першочерговим 

завданням є не тільки усвідомлення власних національних інтересів у загальноосвітньому контексті, але 

й пошук найбільш ефективних шляхів і засобів їх надійного захисту» [1, с.3; 2]. 

Підґрунтям в забезпеченні економічної безпеки держави має стати економічна безпека на 

регіональному та місцевому рівнях. Інформаційна безпека регіону – такий стан інформаційного 

середовища регіону, який забезпечує захищеність життєво важливих інтересів органів місцевого 

самоврядування, підприємств та населення, які забезпечують його формування, використання та 

розвиток від зовнішніх та внутрішніх загроз [3]. 

До основних завдань інформаційної безпеки регіону в сучасних умовах можна віднести такі: 

виявлення, оцінка та прогнозування поведінки джерел загроз інформаційній безпеці, що здійснюється 

шляхом  оперативного моніторингу інформаційного середовища; регулювання інформаційних відносин 

на регіональному рівні з метою забезпечення національних інтересів в інформаційній сфері, 

територіальної цілісності та громадського порядку; підтримання законності та забезпечення цілісності 

інформації; реалізація державної політики у галузі інформаційної безпеки, зокрема у напрямку 

формування позитивного іміджу держави на міжнародному рівні; створення та експлуатація систем 

забезпечення інформаційної безпеки; регулювання інформаційних відносин у сфері захисту комерційної 
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інформації, прав і свобод громадян щодо одержання, використання та зберігання інформації; сприяння 

зростанню інтелектуального потенціалу, зміцненню духовного та психічного здоров‘я населення; 

сприяння інтеграції держави у європейський інформаційний простір; протидія незаконним діям з 

інформаційними ресурсами та негативним наслідкам розвитку інформаційних технологій, зокрема 

боротьба з кіберзлочинністю [3]. 

У Доповіді про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 р. 

[5] найбільш розвинутим регіоном в Україні за кількістю розпочатих та реалізованих ініціатив, 

системністю та фаховістю підходу названо Дніпропетровська область. Дніпропетровщина визначена 

пілотним регіоном для реалізації міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»» в Україні. До 

Плану заходів з реалізації зазначеної ініціативи увійшли такі пілотні проекти, як «Регіональний 

віртуальний офіс надання електронних адміністративних послуг», «Електронна черга в ДНЗ», «Е-

лікарня» [6]. За підсумками першого Національного конкурсу з електронного урядування [5], у жовтні 

2013 р. Дніпропетровська область стала переможцем у номінації «Електронні сервіси» з проектом 

«Регіональний віртуальний офіс надання електронних адміністративних послуг». У 2013 році успішно 

завершується реалізація завдань РПІ «Електронна Дніпропетровщина» на 2011 – 2013 роки та вже 

погоджено й затверджено РПІ на 2014 – 2016 роки. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що досвід Дніпропетровської області щодо впровадження 

електронних адміністративних послуг дійсно заслуговує на детальне вивчення та подальший розвиток. 

Отже, забезпечення економічної безпеки регіону має базуватися на засадах формування інформаційної 

безпеки, що передбачає знешкодження або обмеження негативного впливу інформатизації суспільства 

на регіональному рівні. 

Інформаційна безпека як складова економічної безпеки має бути спрямована на першочергове 

забезпечення безпечних умов існування інформаційних технологій, які включають питання захисту 

інформації, як такої інформаційної інфраструктури держави, інформаційного ринку та створення 

безпечних умов існування і розвитку інформаційних процесів. Реалізація стратегії безпечних умов 

інформатизації суспільства забезпечить високий рівень економічної безпеки за рахунок отримання 

нових інформаційних продуктів. Зазначене значною мірою вплине на  формування «інформаційного 

суспільства», розвиток наукового, інвестиційного та інноваційного потенціалу та підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіону.  
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ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

В умовах економічної нестабільності та екологічної кризи в Україні, багаторівнева екологізація 

стає необхідною умовою реформування сучасної економіки в напрямку досягнення сталого розвитку. На 

сучасному етапі розвитку, Україна має офіційний статус зони екологічного лиха. Вона належить до 

країн з найвищими обсягами утворення та накопичення промислових відходів. Щороку в атмосферу, 

воду і ґрунти потрапляє близько 100 млн. т шкідливих речовин. 

Концепція сталого розвитку розглядається як передумова довгострокового прогресу людства, 

який супроводжуватиметься збільшенням капіталу та поліпшенням екологічних умов. Її принципи були 
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задекларовані у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р. 

Україна, як і більшість країн світу, підтримала концепцію сталого розвитку, що зумовлює виконання 

екологічно орієнтованих вимог у різних галузях. В умовах сталого розвитку задоволення потреб 

здійснюється без збитку для майбутніх поколінь. 

Сучасні напрямки екологізації відображено в основних принципах національної екологічної 

політики України на період до 2020 р., серед яких відзначено необхідність посилення ролі екологічного 

управління в системі державного управління України з метою досягнення рівності трьох складових 

розвитку (економічної, екологічної, соціальної), яка зумовлює орієнтування на пріоритети сталого 

розвитку. 

Особливо гостро питання організації процесів екологізації постає на рівні тих місцевих 

економічних систем, які знаходяться в стані екологічної кризи. Вже в 2002 р., на конференції у Ріо-де-

Жанейро, було визначено, що стійкого стану природних систем можна досягти тільки на основі 

децентралізованого підходу до врахування місцевих особливостей у розвитку економічних систем. 

Актуальні процеси екологізації в м. Кривий Ріг, де зосереджено промислові підприємства ГМК, 

які є основними забруднювачами навколишнього природного середовища. Найважливішими 

екологічними проблемами в результаті виробничої діяльності підприємств ГМК є: забруднення 

атмосфери викидами промислових підприємств; забруднення водних об‘єктів скидами забруднюючих 

речовин із зворотними водами; проблеми щодо умов скидання шахтних і кар‘єрних вод у водні об‘єкти; 

проблеми утворення, утилізації та екологічно-безпечного поховання побутових відходів тощо. 

Сучасні екологічні проблеми Кривбасу вирішуються динамічно стрімкими темпами за рахунок 

реалізації Довгострокової Програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану 

навколишнього природного середовища на 2011 – 2022 роки. Основним джерелом фінансування 

Програми є кошти фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів за рахунок 

надходження платежів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що сплачують 

підприємства міста, інші бюджетні кошти, в т.ч. з Державного бюджету за державними програмами та 

власні кошти підприємств.  

Але, незважаючи на зменшення деструктивного впливу на навколишнє природне середовище 

підприємствами ГМК за останні роки, стан довкілля залишається критичним. Виходячи із ситуації, яка 

склалася, постає завдання пошуку фінансових ресурсів на впровадження природоохоронних заходів та 

стимулювання підприємств – забруднювачів до подальшої екологізації. 

Одним із напрямків вирішення поставленого завдання виступає використання комплексного 

підходу до екологізації міста на всіх рівнях. Багаторівнева екологізація економічних систем має 

передбачає перехід органів місцевого самоврядування від планів і програм соціально-економічного 

розвитку до єдиних програм та планів екологізації економіки міста. Адже підтримання стійкого 

розвитку природних систем сприятиме розвитку економіки і суспільства, а й так зростанню 

економічного потенціалу міста. 

Одним із напрямків реалізації окреслених засад територіальної екологізації в умовах м. Кривий 

Ріг є впровадження сучасних технологій озеленення промислового міста. Перспективним рішенням 

окреслених проблем є вертикальне озеленення, тобто озеленення вертикальних поверхонь (будинків, 

альтанок, споруд, парканів, огорож) в'юнкими рослинами та ін. Це дає можливість ефективного 

поєднання живої природи із житловими та громадськими спорудами. Використання витких рослин на 

стінах будівель регулює їх тепловий режим, сприяє зменшенню нагріву стін. Зелені споруди поглинають 

і перетворюють двоокис вуглецю з повітря і генерують кисень: 1 м
2
 трав'яного покриву поглинає з 

повітря і переробляє 0,2 кг шкідливих речовин. Крім того, рослини зменшують ступінь проникнення в 

будівлі пилу, зволожують повітря, знижують силу вітру і рівень шуму, створюючи тим самим більш 

м'які і сприятливі кліматичні умови в приміщеннях.  

Таким чином, необхідною умовою реформування сучасної економіки в напрямку досягнення 

сталого розвитку є багаторівнева екологізація, що передбачає використання комплексного підходу до 

екологізації міста на всіх рівнях.  

Впровадження сучасних технологій озеленення промислового міста забезпечить підтримання 

стійкого розвитку природних систем та сприятиме зростанню економічного потенціалу міста. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления предприятием и 

считается основным критерием его экономического успеха. На сегодняшний день в Республике 

Беларусь существует проблема в управлении персоналом. Хороший наниматель — это тот, кто всеми 

способами улучшает качество работы персонала. Поэтому правильная мотивация своих сотрудников — 

залог успеха предприятия.  

Службы управления персоналом в Беларуси пока имеют низкий организационный статус, 

являются слабыми в профессиональном отношении. В силу этого они не выполняют целый ряд задач по 

управлению персоналом и обеспечению нормативных условий его работы. Если раньше, в условиях 

командно-административной системы, эти задачи рассматривались как второстепенные, то при переходе 

к рынку они выдвинулись на первый план, и в их решении заинтересована каждая организация [1, с. 

211].  

Создавшаяся в нашей стране ситуация, связанная с изменением экономической и политической 

систем, одновременно несет как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, 

устойчивости еѐ существования, вносит значительную степень неопределенности в жизнь практически 

каждого человека. Управление персоналом в такой ситуации приобретает особую значимость: оно 

позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов адаптации человека к внешним условиям, 

учет личностного фактора в построении системы управления персоналом организации. Поэтому 

необходимо как обеспечить преобразования на макроуровне, так и мотивировать своих управленцев 

работать более эффективно [2, с. 328]. 

В настоящее время типичную ситуацию в сфере управления персоналом на ряде предприятий 

Республики Беларусь можно охарактеризовать следующими признаками [4, с. 111].  

1. Решение проблем персонала по остаточному принципу, когда кадровая работа не является 

важнейшим приоритетом для руководителя. Такой руководитель считает, что задача персонала — 

обеспечивать решение более важных, по его мнению, задач в области производства, финансов или 

маркетинга. 

2. Недостаточная идентификация работника с организацией, с выполняемой работой. Это 

порождает феномен «внутреннего увольнения», когда человек, не меняя места работы или сферы 

деятельности, становится пессимистом, не заинтересованным в производительном труде. 

3. Высокая формализация работы с персоналом, когда создаются различные системы отбора 

персонала и проведения его аттестаций; множество инструкций и положений, определяющих порядок 

работы отдельных сотрудников и подразделений, вводятся стандартные формы составления планов и 

отчѐтов о проделанной работе. Но за всеми этими системами и документами исчезает человек с его 

желаниями, стремлениями и потребностями. 

4. Наличие высокой степени бюрократизации в управлении людьми, что создает недоверие 

между руководством и исполнителями, снижает уровень творчества. Все чаще возникаем вопрос: 

«Руководитель работает с людьми или только с информацией о людях?» Действительные знания о 

сотрудниках заменяются их формальным описанием (возраст, образование, специальность, стаж работы, 

дети, социальные нужды) с активным использованием компьютеризированных систем управления 

персоналом, которые позволяют иметь и в любой удобный момент получать достаточно полную 

формальную информацию о каждом работнике. В этом случае у руководителя складывается ошибочное 

впечатление, что он знает все необходимое для успешного управления персоналом. Однако это не так, 

поскольку ни одно формализованное описание не способно адекватно создать образ человека [3, с. 402]. 

5. Недостаточная мотивация людей на достижение целей организации. Это порождает эгоизм и 

эгоцентризм в их поведении, что ведет к снижению эффективности коллективного труда. 

6. Борьба со следствиями, а не с причинами, порождающими низкую отдачу работников. 

Например, низкая дисциплина персонала может быть следствием недостаточной материальной 

мотивации или недоверия персонала к решениям, принимаемым руководством. Руководитель может 

бороться за повышение уровня дисциплины путем усиления требовательности и введения наказаний для 

нарушителей. Такой подход не устраняет причин, породивших проблему и, естественно, не может дать 

долговременного положительного результата [7, с. 298-299]. 
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Причиной перечисленных недостатков зачастую являются не ограниченные способности 

работников, а сигнал отсутствия в организациях целостной и продуманной системы управления 

персоналом, построенной на новой качественной основе [5, с. 408]. 

Чтобы убрать все отрицательные черты на предприятиях в проблеме управления персоналом, 

необходимо  использовать дополнительные методы стимулирования работников. 

В развитии инициативы работников предлагается следующее: 

— каждый специалист должен разрабатывать план индивидуального вклада в развитие 

предприятия (творческий план); 

— на предприятии необходимо ввести в штат специалиста мотивации персонала, который бы 

разрабатывал эффективные системы поощрений, виды соревнований, показатели стимулирования; 

— создать «Школу молодого лидерства» для поддержки молодежи и развития их активности. 

Среди основных направлений поддержки — научно-техническое творчество, здоровье, спорт, духовно-

нравственная сфера, содействие продвижению; 

— создать «Совет молодых специалистов»; 

— использование совершенной концепции внутрифирменного обучения, представляющей 

современные технологии управления финансами и экономикой предприятия в действии [8, с. 304]. 

Поддержание и исполнение всех способов улучшения в управлении персоналом, позволит 

любому предприятию решить сложившиеся проблемы [6, с. 195]. 

Таким образом, в настоящее время управление персоналом является необходимым компонентом 

управленческого, экономического и ряда других направлений высшего образования. Оно необходимо не 

только для руководителей, имеющих опыт или для будущих руководителей, непосредственно занятых 

управлением людьми, но в большей или меньшей степени и для всех современных специалистов, 

поскольку обеспечивает их социальную компетентность. Обучение менеджеров основным принципам и 

методам управления персоналом будет способствовать формированию у них понимания важности 

правильной, научно обоснованной работы с людьми, росту престижа кадровых служб и повышенной 

эффективности использования человеческого фактора у предприятий. Только слаженная работа 

коллектива предприятия и руководящих кадров поможет повысить приток клиентов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В современных условиях развитие предприятия требует создания эффективной системы 

управления, обеспечивающей качественные, надежные и своевременные данные для принятия решений, 

что определяет повышение роли стратегического контроллинга как составляющей системы управления 

предприятием.  

В настоящее время перед предприятиями стоит задача, включающая обеспечение такого 

управления, которое способно создать условия для быстрого приспособления фирмы к меняющейся 

обстановке. Компании все чаще начинают осознавать значимость стратегического менеджмента, 

основанный на применении или внедрении инструментов стратегического контроллинга. 
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Цель работы – разработка методических и практических рекомендаций по совершенствованию 

стратегического финансового контроллинга на предприятии на основе использования современных 

методов и инструментов, направленных на поддержание стабильного функционирования предприятия. 

В последние годы увеличилось многообразие инструментов стратегического контроллинга, 

которые помогают решить вышеприведенные проблемы. Такими инструментами, в первую очередь, 

выступают: PEST-анализ, SWOT-анализ, KPI, BSC (система сбалансированных показателей (ССП)) и 20 

ключей.  

На наш взгляд, наиболее эффективным методом является KPI (ключевые показатели 

эффективности) – система показателей деятельности, которая позволяет организации достичь главных 

стратегических и тактических целей. 

Мировая практика показывает, что внедрение системы KPI повышает прибыльность организаций 

от 10 до 30%, благодаря ориентации персонала на результат, и, как следствие, повышает его 

мотивированность и заинтересовать в собственном труде. В таких странах, как Япония, США, Гонконг, 

Корея, Англия, Германия, и другие, концепция KPI и всеобъемлющего управления качеством вынесены 

на уровень общегосударственной идеи [2]. 

KPI доказывает свою эффективность и в компаниях, которые достигли следующих результатов: 

рост суммы выручки более чем на 10% на основе концентрации внимания на своей целевой аудитории; 

сокращение оттока потенциальных клиентов и, как следствие, повышение прибыли: снижение на 5% 

оттока дает до 15% прибыли; сокращение себестоимости на 10–20%; сокращение жизненного цикла 

производства и бизнес-процессов[3].  

Система показателей KPI для оценки деятельности компании представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Показатели KPI для оценки деятельности компании[5]. 

Основные этапы по использованию показателей KPI: 

1. Конкретизация стратегий и ожиданий заинтересованных сторон. 

2. Доведение цели до каждого сотрудника определенного направления деятельности компании.  

3. Разработка индивидуальных ключевых показателей для каждого бизнес-процесса.  

4. Мониторинг сбора фактических данных для KPI.  

5. Внесение ключевых показателей в базу данных.  

6. Расчет KPI компании, всех подразделений и сотрудников.  

7. Контроль отклонений и анализ причин. 

8. Анализ достижения целей, оценка эффективности. 

Сбалансированная система показателей (BSC) – это система стратегического управления 

компанией на основе измерения и оценки ее эффективности на основе оптимально подобранных 

показателей, отражающих все аспекты деятельности организации[1]. 

Сбалансированная система показателей включает в себя 4 блока оценки эффективности, 

состоящие из показателей,  которые представлены на рис. 2. 

Финансовая деятельность: 

 

- уровень рентабельности;  

- темп роста прибыли;  

- коэффициент ликвидности;  

- коэффициент 

платежеспособности;   

- темп роста объема продаж.  
Внутренние бизнес-процессы: 

- количество обращений по 

коммерческим предложениям;  

- количество поступивших 

объявлений об устройстве на 

работу;  

- доля выигранных тендеров;  

- общее число человеко-часов на 

стратегию. 
 

Работа с клиентами: 

- количество выполненных 

заказов в срок;  

- удельный вес объема 

продаж постоянным 

клиентам;  

- количество новых клиентов;  

- средний объем продаж на 

одного клиента;  

- доля возврата продукции.  

Обучение персонала: 

- удельный вес сотрудников с 

высшим образованием;  

- удельный вес работников, 

прошедших аттестацию;  

- прибыль на одного сотрудника;  

- количество поощренных 

работников. KP
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Рис. 2 - Показатели перспектив BSC[5]. 

Основные этапы по использованию BSC: 

1. Создание необходимых условий на уровне организации для разработки KPI.  

2. Формализация стратегических целей компании.  

3. Выявление перспектив BSC: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие 

персонала.  

4. Создание нескольких групп в комплексе KPI.  

5. Разработка методических материалов и организация базы данных.  

6. Формирование системы отчетов.  

7. Интеграция BSC в управление компанией.  

Считаем, что с помощью этих систем предприятие может систематизировать, четко определить 

стратегии и направления, и методы их осуществления. Основными проблемами внедрения ССП 

являются: 

во-первых, технология разработки и внедрения ССП в конкретной организации является 

достаточно сложной. Дублирование американского опыта не даѐт эффекта. Каждая организация должна 

разработать свой вариант ССП и KPI; 

во-вторых, имеются значительные трудности при сборе данных по внутренним бизнес-

процессам или структурным единицам. Необходимо наличие в организации работающей системы 

управленческого учѐта; 

в-третьих, неправильное использование ССП привело к тому, что есть много случаев в мировой 

практике, когда проекты ССП проваливались; 

в-четвертых, нет взаимосвязи между KPI, BSC. 

Для эффективного внедрения предложенных методов стратегического контроллинга необходимы 

следующие условия: 

- система стратегического контроллинга на основе BSC должна строиться исходя из 

стратегических целей предприятия, при этом число показателей стратегического контроллинга не может 

быть большим, поскольку стратегия предполагает установление приоритетов; 

- при создании системы ключевых показателей деятельности (KPI) необходимо опираться на 

спроектированные предварительно системы показателей стратегического и оперативного контроллинга, 

то есть должна быть обеспечена взаимосвязь между системами показателей KPI и BSC. 
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- доля инвестиций в новый 

товар.  
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образованием;  

- доля работников, прошедших 

повышение квалификации;  

- рост производительности 

труда за счет повышения 

производительности.  BS
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РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИНОПОКАЗА: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Роль кино, как и систему кинопоказа, в России сложно переоценить. Огромную роль оказывает 

кино на воспитание, становление личности человека. Значение кинотеатра в обществе огромно, потому 

как это место проведения досуга, где происходит обмен эмоциями, мнениями во время и после 

просмотра кинофильма. Изучение отечественной социокультурной практики показывает, что во многих 

муниципальных образованиях России кинотеатры являются единственной возможностью для населения 

проводить совместный, семейный досуг. Мы согласны с мнением о том, что «социализация молодежи 

является одной из самых важных социально-культурных функций кинотеатров, в числе которых также 

семейный досуг, возможность коллективного сопереживания киноискусству, приобщение к культурным 

ценностям, образование» [1]. 

Организация кинопоказа – система с определенными требованиями, предъявляемыми к 

оборудованию, установленному в кинозале для демонстрации, управления, составления расписания 

сеансов и диагностики оборудования. Система кинопоказа включает в себя оборудование, необходимое 

для организации демонстрации кино в кинозале, расположенном в учреждении культуры [2]. 

Объектом исследования в данной публикации является кинотеатр ООО «Гранд Синема», 

расположенный в г. Фрязино Московской области. Его основными видами деятельности являются: 

 показ кинофильмов художественных, мультипликационных и документальных; 

 осуществляется торгово-закупочная деятельность; 

 организация работы кинобара; 

 организация отдыха, досуга, проведение культурных мероприятий для населения. 

ООО «Гранд Синема» является единственной организацией кинопоказа в городе Фрязино, 

население которого составляет около 60 тыс. человек. Одним из главных преимуществ кинотеатра 

является его месторасположение в центре данного муниципального образования, в торгово-

развлекательном комплексе, в 300 метрах от школы, автостанции и основных мест проведения досуга. 

Кроме просмотра фильмов, так же как и 3D-фильмов, кинотеатр сотрудничает с баром и рестораном.  

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности организации (табл.1).  

Таблица 1 – Характеристика основных экономических показателей деятельности ООО «Гранд 

Синема» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Темпы роста, % 

2014 г.  

к 2013 г. 

2013 г.  

к 2012 г. 

1. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. 33170 39585 47227 119,3 119,4 

2. Себестоимость услуг, тыс. руб.  28359 32585 28828 88,5 114,9 

В т.ч. фонд оплаты труда, тыс. руб. 7680 7680 6468 84,2 100,0 

3. Прибыль от реализации услуг, тыс. руб. 4811 7000 18399 262,8 145,5 

4. Затраты на 1 руб. выпущенных услуг, коп. 85,5 82,3 61,0 74,1 96,3 

5. Среднесписочная численность работников, 

чел. 
26 26 21 80,8 100,0 

6. Среднегодовая заработная плата в расчете 

на 1 работника, тыс. руб.  
295 295 308 104,4 100,0 

7. Среднегодовая выработка в расчете на 1 

работника, тыс. руб.  
1276 1523 2249 147,7 119,3 

8. Рентабельность основной деятельности, %  14,5 17,7 39,0 220,3 122,0 

Представленные данные показывают, что опережающие темпы роста выручки от реализации над 

себестоимостью оказанных услуг, отмечаемые в период 2012-2014 гг., привели к значительному 

http://teacode.com/online/udc/65/658.5.012.1.html
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увеличению показателей прибыли и рентабельности деятельности, как в абсолютных, так и 

относительных значениях.  

По нашему мнению, экономическая стабильность функционирования кинотеатра существенно 

зависит от ориентиров стратегического развития организация, важнейшими из которых являются 

сформированные миссия и пути еѐ достижения, организационная структура управления, принципы 

работы с персоналом. 

Миссией кинотеатра является следующая формулировка: «Мы помогаем каждому зрителю 

погрузиться в мир фантазий». Целями кинотеатра является организация кинопоказа для привлечения 

большего количества зрителей, их духовного и просветительского обогащения, приобщения к 

современным формам аудиовизуального искусства. По нашему мнению, миссия и цели организации 

отражают устремленность организации в будущее. 

Для ООО «Гранд Синема» характерна линейно-функциональная система управления (рис.1).   

 

 
Рисунок 1 – Организационная структура управления кинотеатром 

Как отмечает источник, «суть данной системы управления состоит в том, что функции 

управления выполняет генеральный директор, которому подчиняются специалисты и руководители 

служб, которые также могут выполнять функции управления. Специалисты выполняют руководство 

какой-либо одной областью работы, а исполнитель имеет одновременно несколько функциональных 

руководителей. Преимуществом такого типа управления является успешное управление организациями 

с большим объемом выполняемых работ, что обеспечивает стабильную деятельность анализируемого 

хозяйствующего субъекта» [3, с.165]. 

Изучение аспектов управления персоналом показывает, что численность и состав сотрудников 

ООО «Гранд Синема» изменились за период 2012 – 2014 гг. (табл.2). 

Таблица 2 – Численность и состав сотрудников ООО «Гранд Синема»  

за период 2012-2014 гг. 

Категория 

должностей  

Года Изменение (+,-) Темп 

роста 

 (2014 г. 

к 2012 

г.), % 

Темп 

роста 

(2014 г. к 

2013 г.), 

% 

2012  2013  2014  

2013 

/2012 

гг.  

2014 

/2012 

гг. 

2014 

/2013 

гг. 

Административно-

управленческий 

персонал 

12 9 7 -3 -5 -2 58 78 

Технический и 

обслуживающий 

персонал 

20 17 14 -3 -6 -3 70 82 

Всего 32 26 21 -6 -11 -5 - - 
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Анализ качественного состава сотрудников показывает, что наибольший удельный вес составили 

работники в возрастной группе от 26 до 40 лет, что, по нашему мнению, свидетельствует о 

перспективности развития данной организации кинопоказа. Так же, около 50% сотрудников кинотеатра 

имеют высшее образование, что показывает положительную сторону трудового состава коллектива. 

Распределение по стажу отображает, насколько персонал организации кинопоказа квалифицирован 

(табл.3).   

Таблица 3 – Качественный состав трудовых ресурсов 

ООО «Гранд Синема» за период 2012-2014 гг. 

Показатель 

2012 год 2013 год 2014 год 

Численнос
ть раб-ов, 

чел. 

Уд. вес, 

% 

Численнос
ть раб-ов, 

чел. 

Уд. вес, 

% 

Численнос
ть раб-ов, 

чел. 

Уд. вес, 

% 

Средняя численность работников  32 - 26 - 21 - 

Распределение по возрасту: - 100 - 100 - 100 

- до 25 лет 11 34 9 35 7 33 

- от 26 до 40 лет 15 47 11 42 10 48 

- от 41 до 60 лет 6 19 6 23 4 19 

Распределение по образованию: - 100 - 100 - 100 

- высшее 16 50 13 50 10 48 

- неоконченное высшее 10 31 5 19 5 24 

- средне-специальное 5 15 6 23 5 24 

- среднее 1 3 2 8 1 4 

Распределение по стажу: - 100 - 100 - 100 

- до 3 лет 15 47 10 39 7 33 

- от 3 до 9 лет 17 53 16 61 14 67 

- 10 лет и более - - - - - - 

В ООО «Гранд Синема» заработная плата персонала рассчитывается по повременной форме 

оплаты труда. Изучение источников показывает, что «повременной называется такая форма оплаты 

труда, при которой сумма основной заработной платы начисляется по тарифным ставкам за фактически 

отработанное время» [4]. 

Анализ представленных материалов показывает, что в 2014 году произошло сокращение 

сотрудников кинотеатра, приведшее к необходимости уменьшения фонда заработной платы (табл.4).   

Таблица 4 – Фонд оплаты труда ООО «Гранд Синема» за 2013-2014 гг. 

Показатели 2013 год 2014 год 
Абсолютное 
отклонение, +- 

Темпы 
роста, % 

Фонд оплаты труда (без начислений), 

тыс. руб. 
7680,0 6468,0 - 1212,0 84 

В том числе: 

Административно-управленческий 

персонал, тыс. руб.  
3504,0 2904,0 - 600,0 83 

Технический и обслуживающий 

персонал, тыс. руб.  
4176,0 3564,0 - 612,0 85 

Обобщая вышеизложенную информацию, отметим, что теоретические вопросы управления 

(обоснование миссии и приоритетов развития хозяйствующего субъекта, формирование его 

организационной структуры и на еѐ основе штатного расписания, изучение аспектов мотивации 

персонала и т.п.) представляют практический интерес применительно и к деятельности российских 

организаций кинопоказа.    
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ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ  СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

XXI століття – це століття інформації, інновацій та технологічних нововведень. Тому постає 

питання: чому саме інформація грає таку ключову роль практично в усіх процесах, що відбуваються в 

суспільстві?  

Все дуже просто. Інформація дає нам безцінний час, а в деяких випадках навіть можливість його 

випередити. Адже ні для кого не секрет, що в житті часто доводиться стикатися із ситуаціями, в яких 

необхідно приймати рішення в умовах невизначеності, в умовах неповної, а той взагалі відсутньої 

інформації. В економіці конфліктні ситуації трапляються дуже часто і мають різноманітний характер, а 

кількість їх настільки велике, що неможливо підрахувати всі конфліктні ситуації, що виникають на 

ринку хоча б за один день. До конфліктних ситуацій в економіці відносяться, наприклад, 

взаємовідносини між постачальником і споживачем, покупцем і продавцем, банком і клієнтом. У всіх 

перерахованих вище прикладах конфліктна ситуація породжується відмінністю інтересів партнерів і 

прагненням кожного з них приймати оптимальні рішення, які реалізують поставлені цілі найбільшою 

мірою. При цьому кожному доводиться брати до уваги  не тільки свої цілі, але й цілі партнера, і 

враховувати невідомі заздалегідь рішення, які ці партнери будуть приймати. Для грамотного вирішення 

задач в конфліктних ситуаціях необхідні науково обґрунтовані методи. Такі методи розроблені 

математичною теорією конфліктних ситуацій, яка носить назву теорії ігор. 

Оптимальні рішення або стратегії в математичному моделюванні пропонувалися ще в ХVIII ст. 

Задачі виробництва і ціноутворення в умовах олігополії, які пізніше стали хрестоматійними прикладами 

теорії ігор, розглядалися в XIX ст. На початку ХХ ст. Е. Ласкер, Е. Цермело, Е. Борель висувають ідею 

математичної теорії конфлікту інтересів. 

Теорія ігор являє собою складне багатоаспектне поняття, тому представляється неможливим 

призвести тлумачення теорії ігор, використовуючи лише одне визначення. Розглянемо три підходи до 

визначення теорії ігор. 

1.Теорія ігор — це математичний метод вивчення оптимальних стратегій в іграх. Під грою 

розуміється процес, в якому беруть участь дві і більше сторін, що ведуть боротьбу за реалізацію своїх 

інтересів. Кожна зі сторін має свою мету і використовує деяку стратегію, яка може вести до виграшу або 

невдачі — залежно від поведінки інших гравців. Теорія ігор допомагає вибрати кращі стратегії з 

урахуванням уявлень про інших учасників, їх ресурси та їх можливі вчинки. 

2.Теорія ігор — це розділ прикладної математики, точніше — дослідження операцій. 

Найчастіше методи теорії ігор знаходять застосування в економіці, трохи рідше в інших 

суспільних науках — соціології, політології, психології, етики та інших. 

3.Одна з найважливіших змінних, від якої залежить успіх організації — 

конкурентоспроможність. Очевидно, здатність прогнозувати дії конкурентів означає перевагу для будь-

якої організації. Теорія ігор — метод моделювання оцінки впливу прийнятого рішення на конкурентів. 

Для того щоб показати практичне застосування теорії ігор в управлінні, як приклад, візьмемо 

ситуацію проведення цінової політики, вступу на нові ринки, кооперації і створення спільних 

підприємств, визначення лідерів і виконавців в області інновацій, вертикальної інтеграції і т. д. 

Положення теорії ігор в принципі можна використовувати для всіх видів рішень, якщо на їх прийняття 

впливають інші дійові особи. Цими особами, або гравцями, необов'язково повинні бути ринкові 

конкуренти; в їх ролі можуть виступати субпостачальники, провідні клієнти, співробітники організацій, 

а також колеги по роботі. 

 Інструментарій теорії ігор особливо доцільно застосовувати, коли між учасниками процесу 

існують важливі залежності в області платежів.  

Ситуація з можливими конкурентами наведена на рис. 1. 

Квадранти 1 і 2 характеризують ситуацію, коли реакція конкурентів не має істотного впливу на 

платежі фірми. Це відбувається в тих випадках, коли у конкурента немає мотивації (поле 1), або 

можливості (поле 2) нанести "удар". Тому немає необхідності в детальному аналізі стратегії 

мотивованих дій конкурентів. 

Аналогічний висновок випливає, хоча й з іншої причини, і для ситуації, відображеної у квадраті 

3. Тут реакція конкурентів могла б неабияк впливати на фірму, але оскільки її власні дії не можуть 

сильно вплинути на платежі конкурента, то і не слід побоюватися його реакції. В якості прикладу можна 

навести рішення про входження в ринкову нішу: при певних обставинах у великих конкурентів немає 

підстав реагувати на подібне рішення невеликої фірми. 
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Рис. 1. Область стратегічних рішень із застосуванням теорії ігор 

Лише ситуація, показана в квадранті 4 (можливість відповідних кроків ринкових партнерів), 

вимагає використання положень теорії ігор. Однак тут відображені лише необхідні, але недостатні 

умови, щоб виправдати застосування бази теорії ігор для боротьби з конкурентами. Бувають ситуації, 

коли одна стратегія безумовно домінує над усіма іншими незалежно від того, які дії зробить конкурент. 

Якщо взяти, наприклад, ринок лікарських препаратів, то для фірми важливо першою заявитися на ринку 

з новим товаром: прибуток "першопрохідника" виявляється настільки значним, що всім іншим гравцям" 

залишається тільки швидше активізувати інноваційну діяльність. 

Одже, як бачимо, апарат теорії ігор є дієвим інструментом у практиці управління 

підприємствами, що дає можливість обом фірмам в умовах жорстокої конкуренції досягти ситуації 

"виграш/виграш".  
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МОДЕЛЬ РОЗГОРТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ  УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Політична нестабільність, яку маємо в Україні на протязі останніх років, обумовлює 

дестабілізацію всіх фінансово-економічних процесів в державі, поглиблення і поширення  структурних 

диспропорцій розвитку національного господарства, розгортання інфляційних процесів, тотальне 

зубожіння «пересічного українця» і демографічну кризу.  

Проведені дослідження основних макроекономічних показників України за 2010-2014 рр. [1] 

дозволяють визначити згортання інвестиційних процесів в країні на протязі 2013-2014 рр., що 

обумовило значне падіння в цей період обсягів промислової та сільськогосподарської продукції. 

Дослідження фінансових індикаторів соціально-економічного розвитку України за 2010-2014 рр. 

дозволяє зробити висновки про фінансову нестабільність в державі, стрімке розгортання інфляційних 

процесів в національній економіці (інфляція в 2014 р. склала майже 25%); постійне зростання дефіциту 

державного бюджету (від 1,7% від загального обсягу ВВП країни у 2011 р. до 5,0% у 2014 р.). Такий 

стан речей свідчить про стрімке розгортання кризових явищ в економіці України, про входження нашої 

держави в, так зване, «хибне коле зубожіння». 
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Попередні висновки підтверджують статистичні показники, що характеризують життєвий рівень 

населення України. Зокрема, у 2014 р. спостерігається скорочення реальної заробітної плати на 6,5%. На 

протязі всього періоду, що аналізується, в середньому 8,5% від загальної кількості населення країни має 

доходи нижчі від офіційного  прожиткового мінімуму (на який, як відомо, прожити в Україні 

неможливо!). Лише коло 38% від загальної кількості населення - зайняте населення [1]. А це значить, що 

лише 38% населення працюють в різних сферах національного господарства і створюють ВВП країни, 

що 38% населення утримують додатково ще 62% населення.   

Як прямий наслідок цієї ситуації демографічна криза в країні. За роки незалежності нашої 

держави населення України з тих чи інших причин, включаючи анексію Криму і війну на Донбасі, 

скоротилося на 9,2 млн. чол. (1992 р. – 52,1 млн. чол., 2015 р. – 42,9 млн. чол.) [1].   Щоб зрозуміти 

масштаби демографічної катастрофи, слід порівняти ці втрати з втратами населення за роки війни. 

Приблизно таку кількість свого населення втратила Польща за роки Другої Світової війни – 10,9 млн. 

чол. [2]. За оцінками демографів населення України за роки Великої Вітчизняної війни скоротилося 

приблизно на 7,5 млн. чол. [3].  

З проведеного дослідження логічно виникає питання щодо економічних причин, які і 

спричинили демографічну кризу в Україні. Відповідь треба шукати, в першу чергу, в структурі 

національного господарства України та в системі міжнародних торговельно-економічних зв‘язків. 

Структура національного господарства України на сьогоднішній день є вкрай неефективна. Так, 

на переробну промисловість, яка за самим своїм визначенням є галуззю базовою і високорентабельною, 

в Україні приходиться всього 12% від загального обсягу ВВП країни. Сільське господарство – галузь, 

яка є перспективною в усьому світі і має великий потенціал розвитку в Україні, займає всього 9% від 

загального обсягу ВВП [1]. Таким чином, галузі, які повинні будувати фундамент національної 

економіки,  разом складають  лише 21% від ВВП країни.  

Національна економіка України є економікою експортоорієнтованою і імпортозалежною. Обсяги 

експортних операцій в середньому за 2010-2014 рр. складають 47% від ВВП країни, імпортних – 49% 

[1].  Україна до Європи більш експортує продовольчих товарів та продукції металургійної галузі, до 

Росії – продукції машинобудування. Імпорт продукції машинобудування в основному походить з ЄС. 

Український експорт продукції машинобудування складає до країн ЄС всього 6%, а до Росії – 41% від 

загального обсягу експортних операцій. З урахуванням того, що національна економіка є 

експортоорієнтованою, а високотехнологічна продукція найбільш прибутковою, загальним підсумком 

проведеного дослідження може бути висновок, про неефективну структуру національного господарства 

країни.  

Проведені дослідження дозволяють сформувати модель розгортання кризових явищ в економіці 

України (рис.1) та зробити наступні висновки.  

1. Фундамент сучасної фінансово-економічної і політичної кризи України було остаточно 

закладено у 2010 р. Починаючи з 2014 р. Україна опинилися в ситуації обвальної економічної кризи. 

Монетаристські та псевдореформістські  заходи, що здійснює влада України, на сьогоднішній день, 

здатні лише пом‘якшити або трохи відтягнути в часі подальший розвиток кризових явищ. 

2. Основною причиною кризи економіки України є неефективна структура національного 

господарства (на фоні неефективного спрямування інвестиційних потоків), що призвела до соціальної 

напруженості і політичної кризи в державі, і, як наслідок, до падіння обсягів реального виробництва, 

розгортання фінансового колапсу, зростання безробіття, зубожіння «пересічного українця». 

3. В умовах глобальної фінансово-економічної кризи та формування нової системи світоустрою 

Україна на сьогоднішній день є втягнутою в затяжний воєнно-політичний конфлікт з Росією, що, у свою 

чергу, є потужним генератором макроекономічної і політичної нестабільності в державі. 

4. З урахуванням того, що українська економіка не є виключенням із загальносвітових процесів, 

подальший розвиток глобальної економічної і воєнно-політичної нестабільності загострить вже існуючі 

проблеми національної економіки. 

5. Стратегію розвитку національної економіки необхідно формувати з урахуванням, як 

внутрішніх, так і зовнішніх чинників  розгортання кризових явищ. А першочерговими заходами 

нейтралізації розвитку кризових явищ в фінансово-економічній і соціально-політичній сферах України, 

повинні стати заходи національного уряду спрямовані на підтримку розвитку вітчизняного 

товаровиробника високотехнологічної продукції. Активна державна підтримка високотехнологічних 

галузей промисловості (як монетаристськими, так і протекціоністськими методами) є основою для 

формування високоефективної системи національного господарства, подальшого проведення фінансово-

економічних і соціальних реформ в країні, що, в свою чергу, є фундаментом політичної сили і 

територіальної цілісності держави. 
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Рис. 1. Модель розгортання кризових явищ в економіці України  

(Джерело: авторська розробка) 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 

 

        Неоинституциональная теория выделяет институциональные ловушки в теневой экономике 

(коррупция, уклонение от уплаты налогов, бартер, неплатежи и др.) и ловушки, введенные официально 

(государственный заказ, плоская шкала налога на доходы физических лиц и др.) Хозяйственный расчет 

может быть отнесен к числу институциональных ловушек, возникших в рамках экономической реформы 

1965 года в  СССР. 

         Как устойчивая неэффективная норма, хозрасчет был обусловлен разнонаправленностью интересов 

предприятий и государства и противоречивостью их краткосрочных и долгосрочных целей. 

Предприятия были заинтересованы в использовании своей доли прибыли по собственному усмотрению, 

а государство - в сохранении государственной собственности и экономической системы социализма. 

Хозрасчет способствовал достижению сбалансированности интересов сторон в динамическом 

равновесии, подверженном колебаниям под воздействием политических, социальных и экономических 

факторов.  В первые годы реформы в стране был достигнут наивысший экономический рост: 

среднегодовые темпы роста валового общественного продукта в 1966-1970 годах были выше темпов 

предшествующей пятилетки на 0,9 п.п. и на 1,0 п.п. по сравнению с последующим пятилетием. 
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         Дальнейшее снижение эффективности экономической реформы было обусловлено нарушением 

принципов хозрасчета, ограничением самостоятельности предприятий, невозможностью реализации ими 

самофинансирования развития из-за хронического дефицита производственных и финансовых средств и 

т.д. Экономическая система с внесенным в нее «сверху» неэффективным институтом хозрасчета вышла 

из кратковременного равновесия и попала в ловушку застойного периода.  

         Устойчивость и самоподдерживающий характер института хозяйственного расчета проявились в 

годы перестройки появлением доктрины регионального хозрасчета. Причиной ее возникновения 

послужило резкое ухудшение макроэкономических условий и демократизация политической жизни. 

Впервые высказанное в 1987 году предложение о переходе на региональный хозрасчет прибалтийских 

республик имело преимущественно политический контекст, но неожиданно быстро тема регионального 

хозрасчета получила развитие, и ее обсуждение велось, как о потенциальном средстве спасения 

экономики социализма. 

         Принцип регионального планирования и управления экономикой реализовывался в СССР 

неоднократно: в 1917-1932 и 1957-1965 гг. через систему совнархозов и при создании территориально-

производственных комплексов в годы восьмой пятилетки. Неэффективность реформы 65-го года 

объясняется отсутствием поддержки изменения экономических институтов – предприятий, объединений 

– трансформацией условий развития других институтов – политических, демократических. 

          Спустя 20 лет после начала косыгинских реформ появилась идея региональног хозрасчета. В 

условиях разлагающегося социализма его рассматривали как последний шанс для спасения экономики с 

общественной собственностью. Краткосрочные интересы предприятий, состоящие в получение ими в 

реальное распоряжение заработанных прибылей, нереализованные в прошлые десятилетия, несмотря на 

провозглашенные 3 «С»: самоокупаемсость, самофинансирование и самоуправление», по меннию 

теоретиков регионального хозрасчета,  должны были совместиться с  долгосрочными интересами если 

не на макроуровне, то хотя бы на мезоэкономическом уровне. Совместные ФЭС предприятий региона 

имели масштаб и потенциал развития значительно больший, чем ФЭС отдельных предприятий, и 

потому мыслились как более отвечающие потребностям предприятий. Выгоды кооперации 

территориально близких предприятий состояли бы в использовании общих средств каждым участником 

регионального хозрасчетного объединения  поочередно для обновления основных производственных 

фондов, создания совместных объектов соцкульбыта для коллективов работников и т.д. 

           Но идея регионального хозрасчета была изначально обречена на неуспех в условиях сохранения 

государственной собственности, подобно тому, как со временем сошел на нет потенциал хозрасчета 

образца 65-го года.   Центр не управлял синхронностью преобразований экономической сферы 

хозрасчетных предприятий с изменением в правовых отношениях собственности. В 1965 году – никакой 

частной собственности. В 1988 году – уже разрешена мелкая кооперативная собственность по закону. 

Но потребности изменений во всех областях жизни страны опережали эти половинчатые меры властей.    

           Региональный хозрасчет в корне отличался от старых моделей, прежде всего, тем, что 

предусматривалась передача части функций центра по управлению экономикой и финансами 

территориям с целью достижения баланса ввоза и вывоза продукции, а также соответствия финансовых 

потоков, направляемых и получаемых из союзного бюджета.  

          Одной из первых территорией, официально переведенных в 1990 году на региональный хозрасчет, 

была Кемеровская область. В «Концепции перехода Кемеровской области на принципы самоуправления 

и самофинансирования в порядке эксперимента» отмечались, во-первых,  зависимость уровня жизни 

населения в регионе от развития хозяйственной деятельности, через углубление хозрасчетных 

отношений на предприятиях, в объединениях, организациях, ликвидацию убыточных предприятий, 

создание крупной местной промышленности; во-вторых, объединение всех финансовых ресурсов 

области (средств предприятий, местного бюджета, кредитных ресурсов) для решения социальных 

проблем. 

        В условиях экономики современной России хозрасчет как форма симбиоза планового и рыночного 

подходов перестал быть актуальным. Деятельность экономических субъектов естественно основывается 

на принципах самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления и не регламентируется 

государством. Однако ответ на вопрос о полном и окончательном исчезновении хозрасчетной 

институциональной ловушки  не очевиден. Следует помнить, что прошлое не отпускает, и будущее 

ставится в зависимость от предшествующего периода развития. Эффект гистерезиса наблюдается в том, 

какие «инновации» предлагаются и вводятся в наши дни. Особой популярностью отличаются близкие и 

дальние аналоги регионального хозрасчета, что свидетельствует о высокой политизированности 

российской экономической жизни.     

          Особые экономические зоны, открываемые и закрываемые в различных регионах страны, 

представляют собой не что иное, как установление индивидуальных выгодных условий игры для 

отдельных территорий.  
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         В период построения «вертикали» власти губернаторы регионов назначались президентом страны, 

и дифференцированная оценка их деятельности использовалась для выбора субъектов федерации с 

целью поддержки развития государственными средствами. Показатели развития промышленности и 

инфраструктуры, социальных гарантий не могут быть даже близкими у регионов, отличающихся 

крайней дифференциацией. Поэтому реанимация идеи регионального хозрасчета в той или иной форме 

сейчас может привести к результатам,  известным из событий незабытого прошлого. 
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МОТИВАЦЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ   ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

На сьогоднішній день в умовах економічної кризи в країні виникає питання підвищення 

ефективності праці. Особливо гостро відчувається проблема мотивації праці державних працівників, 

адже саме від ефективності праці державного апарату залежить загальний економічний стан в країні. 

Тому для підвищення якості праці державних службовців слід розглянути можливі фактори мотивації. 

Питанням мотивації праці   займались такі вчені, як Дж.К. Грейсон, А. Колот, В. Малиновський, 

А. Маслоу, В. Сладкевич, Т. Пахомова, A. В. Шегда  та інші. Незважаючи на великий вклад  вчених в 

дану проблему та запропоновані ними способи її вирішення, вона все ж залишається актуальною та 

потребує подальшого вивчення. 

Мотивація - це сукупність факторів, які впливають на роботу працівника та спонукають його до 

поліпшення власної діяльності. Виділяють матеріальні та духовні цінності, які можуть стати мотивами. 

До матеріальних цінностей відносяться премії, участь у прибутках, пільгове харчування, оплата 

навчання, оплата комунікацій  тощо. До духовних відносяться покращення умов праці, службові 

підвищення, участь в управлінні, грамоти, медалі, спеціальне звання та інше.  

Як в приватному секторі, так і в державному, вид мотивації повинен відповідати  кожній особі 

окремо, залежно від її потреб та цілей. Проте в державному секторі є певні обмеження. Це пов‘язано з 

тим, що фонд оплати праці в державних установах складається на основі штатного розпису, який 

затверджується розпорядником коштів вищого рівня. Після його затвердження визначена  сума є сталою 

і змінюватися не може, тому забезпечити мотиваційну систему для державних службовців на базі 

матеріальних цінностей та винагород стає майже неможливим. 

 У зв‘язку з цим працівники державного сектору повинні розробляти мотиваційну систему, 

спираючись на нематеріальні цінності та винагороди. 

Так мотиваційним фактором є забезпечення кар‘єрного зростання, проте разом з тим 

демотивуючим аспектом є те, що не існує єдиної системи, яка зазначає критерії просування по кар‘єрній 

драбині, а отже це означає можливість непрозорості процесів відбору. У США просування по службі 

здійснюється для більшості чиновників  згідно принципам системи заслуги – відбору найкращих 

кандидатів на підвищення в посаді на конкурсних іспитах, а також на основі щорічної оцінки їх 

службової діяльності. В кожній установі державної служби є свій план просування по службі. У 

випадку, якщо на певну посаду немає кандидатів із своєї установи, оголошується відкритий конкурс для 

набору працівників [1]. Для України дана практика буде досить корисною, адже допоможе не лише 

підвищити рівень кваліфікації посадовців, а дозволить залучити до роботи молодих спеціалістів з 

новими ідеями та свіжим поглядом на здійснення праці. 

Наступним мотиваційним фактором є підвищення кваліфікації працівника шляхом оплати вищої 

освіти чи курсів. Проте це не завжди винагорода, бо в більшості випадків відбувається без згоди 

працівника, а за рішенням керівника установи відповідно до затребуваності даної посади. Також при 

цьому доцільно враховувати  перспективи розвитку в кар‘єрі державного службовця. 

Основним  мотивуючим аспектом є підвищення престижності професії державного службовця. 

М. Кравченко зазначає, що в масовій свідомості міцно вкоренився стереотип щодо бездіяльності 

держслужбовців, а це, в свою чергу, впливає на їх задоволеність своєю працею і, відповідно, на якість 

виконання професійних обов‘язків [2]. Підвищити престижність можна шляхом підвищення заробітної 

плати працівникам державного апарату до рівня середньої заробітної плати аналогічної посади в 

приватному секторі. Також підвищити  престижність професії можна  шляхом підвищення довіри 

населення до державних службовців. Цього можна досягти шляхом введення жорстких антикорупційних 

заходів. 
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Отож, підсумовуючи вищесказане,  доцільно рекомендувати наступне: забезпечити прозору 

систему підвищення на посаді державних службовців, підвищення кваліфікації шляхом вибору 

працівником курсів чи навчального закладу на власний розсуд, підвищення престижу професії, шляхом 

підвищення заробітної плати, введення жорстких антикорупційних заходів. Все це сприятиме 

підвищенню ефективності праці державних службовців і  державного управління в цілому. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДРУКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Друковані засоби масової інформації (далі ЗМІ) є складовою частиною медіасфери, сприяють 

формуванню громадського суспільства, культурного простору та інформаційної  безпеки держави. 

Згідно Закону України «Про друковані засоби масової інформації(пресу) в Україні» до них відносять 

газетні та інші періодичні (продовжувані) видання.  

Протягом 2010-2014 рр. поступово зменшувалася кількість назв газетної продукції – з 2285 до 

2129 найменувань, річний тираж зменшився з 3032604,8 тис. прим., до 2701572,1 тис. прим. Частка 

україномовних видань в загальній кількості за назвами складала у 2014 році – 53%; за тиражами – 30% 

від загального річного тиражу. Найбільш поширеними типами газетних видань у 2014 р. були районні 

газети (421 найменування або 19,77%), міські (354 найменування або 16,63%), обласні (331 

найменування або 15,55%), загальнодержавні  (304 найменування або 14,28%). Найбільше видань  

випущено у м. Києві (373 найменування), Дніпропетровській обл.(193 найменування) та Донецькій 

обл.(178 найменувань) [1].   

Статистика засвідчує зростання випуску інших періодичних та продовжуваних видань: протягом 

2010-2014 рр. їх кількість за назвами зросла з 2738 до 3121, за річними тиражами – з 337450 тис. прим. 

до 513020 тис. прим. Російською мовою у 2014 р.  випущено 86% їх загального річного тиражу. 

Переважна більшість видань – це журнали (76% від загальної кількості назв і 79,3% за річними 

тиражами). За цільовим призначенням значна частка видань є науковими, методичними та науково-

популярними виданнями (56,29% за назвами, 30,78% за річними тиражами), а також популярними 

виданнями.  Найбільше видань випущено у м. Києві (46,1% за назвами, 88,62% за річним тиражем) [1].   

На функціонування друкованих ЗМІ Україні в сучасних умовах впливають наступні економічні 

та ринкові чинники:  

- падіння попиту на друковану продукцію в умовах гострої кризи української економіки (обсяги 

реалізації друкованої продукції у фактичних цінах склали 2417,8 млн. грн., що є найнижчим показником 

за період 2010-2014 рр.[2]);  

- зростання цін на поліграфічні матеріали та виконання поліграфічних робіт, ріст комунальних платежів;  

- зниження доступності фінансово-кредитних ресурсів для суб‘єктів підприємництва;  

- конкуренція з боку іноземних виробників друкованої продукції та інших засобів масової інформації та 

розваг; 

- порушення у сфері інтелектуальної власності та збереження низької дієздатності правових та технічних 

інструментів захисту авторських та видавничих прав; 

- перерозподіл рекламних бюджетів: для комерційних ЗМІ характерна бізнес-модель, згідно якої 

основним джерелом доходів є реклама, в той час як зміст видання є лише засобом залучення читацької  

аудиторії. У 2014 р. на українському рекламному ринку спостерігалося падіння обсягу рекламних 

замовлень на 20% (за даними Всеукраїнської рекламної коаліції), в т.ч. падіння доходів від реклами в 

газетах склало 37%, в журналах – 30%[3]. Частка преси у загальних витратах на рекламу знизилася до 

19%, в той час як витрати на рекламу в Інтернет-ресурсах склали 24% бюджету, на телебаченні 44%[4].   

Значним є вплив правових норм. Позитивним чинником є збереження у 2015 р. пільг щодо 

звільнення від оподаткування постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих 

засобів масової інформації (Закон № 206-VIII від 13.02.2015 р. «Про внесення зміни до Податкового 
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кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань 

друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва»). Негативним чинником є прийняття 

Міністерством інфраструктури України наказу «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку 

вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою», згідно якого з 1 січня 2016 р. 

передбачається зростання тарифів на доставку вітчизняних друкованих видань за передплатою 

(збільшення вартості доставки складе від 56,1% до 72,4% за офіційними розрахунками). 

Неоднозначними є наслідки прийняття Закону «Про реформування державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації» від 24.11.2015 р. згідно якого органи державної влади, інші 

державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками 

(співзасновниками) друкованих ЗМІ. Згідно Закону передбачається реформування діяльності існуючих 

редакцій. Проте, в умовах зниження попиту на продукцію, інфляційних процесів, трансформацій 

рекламного ринку, дерегулювання державних і комунальних ЗМІ може призвести до ліквідації 

переважної більшості таких ЗМІ, негативно вплинути на стан місцевого галузевого ринку праці, 

інформаційну безпеку держави.  

В цілому управління ЗМІ здійснюється в умовах значної динаміки оточуючого середовища, 

специфічного правового забезпечення, вимагає реалізації інноваційних підходів у продуктовій політиці, 

високої оперативності підготовки продукту та прийняття рішень, отже характеризується високим рівнем 

ризику діяльності. Перераховані передумови визначають специфіку планування та операційного 

менеджменту медіаорганізацій, чинять вплив на формування організаційних структур, використання 

засобів стимулювання.  

В зв‘язку з вищепереліченими факторами зростає актуальність зміни концепції управління 

друкованими ЗМІ. В світовій практиці поширене поняття медіаменеджмент, як напрям бізнес-

адміністрування у медіагалузі. Так, за визначенням Б.В. Віртца, «медіа- та інтернет-менеджмент 

охоплює всі цілеспрямовані заходи з планування, організації та контролю процесів створення та 

розповсюдження інформації або розважального контенту в медіа-індустрії" [5]. Отже, медіаменеджмент 

розглядається як процес управління різноманітними технологіями створення та розповсюдження 

контенту з використанням засобів традиційного менеджменту з метою отримання заздалегідь 

визначених економічних результатів.  

Особливостями медіаменеджменту є:  

- Впровадження стратегічного підходу в управління розвитком ЗМІ та формування 

комплексу взаємодіючих функціональних стратегій, спрямованих на підвищення конкурентоздатності 

видавничого продукту та підприємства; 

- Організація роботи з інформаційними ресурсами (контентом) на основі взаємодії 

редакційної, маркетингової та операційної стратегії, що передбачає випуск мультимедіапродукції та 

використання технічно диверсифікованих медіазасобів для поширення контенту;   

- Прийняття рішень на основі прогнозування та всебічного фінансового, маркетингового, 

технічного обґрунтування альтернативних варіантів;   

- Зміна підходів щодо комунікаційних процесів, активізація зворотного зв‘язку з 

читацькою аудиторією на основі  сучасних комунікаційних  засобів, що передбачає формування 

користувацького контенту та контенту в режимі реального часу;  

- широке використання сучасних інструментів кадрового, інноваційного, проектного 

менеджменту. 

Впровадження медіаменеджменту дозволяє більш ефективно організувати креативні процеси у 

редакції ЗМІ, більш продуктивно використовувати створений медіа продукт, підвищити економічну 

ефективність функціонування медіаорганізації та забезпечити дотримання принципів системності, 

комплексності, цілеспрямованості, динамічної рівноваги в управлінні ЗМІ. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Логистический подход к управлению сквозным материальным потоком, можно рассматривать в 

качестве современной конкурентной стратегии для предприятия. Однако, немаловажно учитывать и 

другие направления деятельности структурных подразделений, которые могут противоречить основным 

целям логистики в деятельности хозяйствующего субъекта. Наиболее существенной, с точки зрения 

получения конкурентных преимуществ, можно считать связь логистики с маркетингом. Исходя из этого, 

целесообразным является рассмотрение взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии и 

такого понятия, как «маркетинговая логистика», которое взаимосвязывает и уравновешивает две 

самостоятельные концепции со схожим полем функционального приложения. 

Осознание потенциальных возможностей, которые предоставляются благодаря использованию 

инструментария логистики и маркетинга в деятельности предприятий, позволяет им создавать 

соответствующие условия для ведения конкурентной борьбы в целях получения дополнительной 

прибыли и преимуществ на рынке, а также обеспечить потребителей дополнительными выгодами, 

выявить и решить проблемы, возникающие в процессе обслуживания своего сегмента рынка. 

Несмотря на научную и практическую состоятельность маркетинга и логистики, функционально 

эти сферы деятельности остаются тесно взаимосвязанными. Именно поэтому как инструменты 

рыночной ориентации производства они должны использоваться не автономно, а в сочетании друг с 

другом для извлечения максимально возможных преимуществ в конкурентной борьбе. Рассматривая 

логистику как инструмент реализации стратегии маркетинга, или же как обособленную службу 

предприятия, становится очевидной необходимость интеграции большого числа функций. Однако, 

осознание необходимости такой интеграции лишь на концептуальном уровне, не позволяет избежать 

дублирования функциональных обязанностей различных подразделений. Самая тщательно продуманная 

маркетинговая стратегия не будет успешно реализована, если товар не будет доставлен до конечного 

потребителя с минимальными издержками, что прямо способствует приращению прибыли фирмы. 

Именно маркетинговая логистика позволяет по-новому взглянуть на механизм взаимодействия теории и 

практики маркетинга и логистики в хозяйственной деятельности предприятия.  

В научной литературе подходы к определению термина «маркетинговая логистика» разделились. 

Также существуют и другие термины, имеющие схожее значение: «маркетинг-логистика», 

«логистический маркетинг». Ключевым в определении их содержания становится вопрос о 

приоритетности одного из двух функциональных направлений: маркетинга или логистики, - или же об 

их равенстве.  

Зачастую маркетинговая логистика рассматривается как составная часть логистики 

распределения, которая ориентирована на оптимизацию материального и сопутствующих потоков на 

пути от производителя к потребителю [1, с.405]. Существует еще более узкая интерпретация, где 

маркетинговая логистика – это система физического перемещения товара по выбранному маршруту. 

Границы маркетинговой логистики значительно расширяет Ф. Котлер в своих исследованиях. Он 

включает в сферу маркетинговой логистики не только физическое распределение, но всю цепь поставок 

продукции, в которую включается обеспечение производства всеми необходимыми ресурсами, их 

преобразование и доведение до потребителей [2, с.382].  

Именно такой подход наиболее точно отражает суть терминов «маркетинговая логистика» и 

«маркетинг-логистика» и, как следствие, функциональную взаимосвязь логистики и маркетинга - 

самостоятельных областей научных знаний и практической деятельности. Их самостоятельность 

отражается, в первую очередь, в объекте исследования. Основным объектом маркетинга является 

потребитель и его предпочтения. Следовательно, маркетинг ориентирован на изучение рыночной 

ситуации и формирование обоснованных рекомендаций относительно основных характеристик товара и 

способов его продвижения. Для реализации основных задач маркетинга необходимо иметь полную, 

своевременную и достоверную информацию о рынке и его основных игроках. Логистика в качестве 

объекта рассматривает материальные и сопутствующие ему потоки, и организовывает их продвижение с 

оптимальными издержками. 

Таким образом, можно говорить о том, логистика содействует маркетингу в реализации 

маркетинговой стратегии и одновременно ограничивает деятельность службы маркетинга на 

предприятии в зависимости от имеющихся ресурсов. Маркетинг оказывает такое же комплексное 

воздействие на логистику, являясь своеобразным ориентиром в построении сквозного материального 



458 

потока. Гораздо сложнее наладить взаимодействие таким образом, чтобы максимально качественное 

удовлетворение потребностей клиентов исключало пересечение функциональных границ 

подразделений, а, следовательно, и дублирование функций. 

Таким образом, маркетинговую логистику можно рассматривать как интегрированную систему 

управления на предприятии, основная идея которой состоит в определении и использовании 

возможностей маркетинга и логистики с целью повышения конкурентоспособности продукции наряду с 

максимально возможным уровнем удовлетворения запросов потребителей. Исходя из вышесказанного, 

маркетинговая логистика должна уравновешивать маркетинг и логистику как научные и 

функциональные направления, а также не должна быть ограничена рассмотрением решений лишь в 

сбытовой сфере. Для обеспечения благоприятной рыночной среды на предприятии должна развиваться 

конкурентная логистическая инфраструктура, создающая условия для минимизации маркетинговых и 

логистических издержек на протяжении всей логистической цепи, что в свою очередь, создаст 

предприятию условия для повышения конкурентоспособности конечной продукции. 
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ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Інституціональне забезпечення є однією з найважливіших умов досягнення бажаних ефектів 

функціонування розвитку ринків праці сільських територій та досягнення соціально прийнятного рівня 

збалансованості реалізації економічних інтересів суб‘єктів соціально-трудових відносин в процесі 

євроінтеграційної трансформації економіки країни.  

Саме інституціональне забезпечення відіграє вирішальну роль у реалізації можливостей продуктивної 

зайнятості сільського населення – від нього залежить прийняття або відторгнення українським суспільством 

тих чи інших змін.  

У сукупності інституційного інструментарію регулювання ринку праці сільських територій 

доцільно виокремити такі блоки, які тісно взаємодіють між собою та доповнюють один одного:  

формальні норми та інститути, закріплені у відповідних законодавчих та нормативних актах і 

обов‘язкових до виконання;   

блок неформальних норм - соціально визнані норми поведінки, правила соціально-культурного і 

ціннісно-психологічного характеру та і контролем за їх дотриманням.  

Проведений аналіз показав, що в цілому ситуація у цій сфері характеризується як 

інституціонально неврівноважена, що супроводжується ерозією вже створених інститутів та посиленням 

наявних дисбалансів інтересів найманих працівників і роботодавців.  

Основними проблемами блоку формальних інститутів інституційного забезпечення модернізаційних 

змін слід визначити недосконале законодавство, неузгодженість роботи різних гілок влади, низьку якість 

соціальних програм,  інфорсмент трудових угод усіх рівнів; обмеженість соціального діалогу і зведення 

його ролі до вирішення певних організаційних питань; номінальність інститутів та атрибутів 

соціального партнерства, які в більшості випадків підтримують рішення виконавчої влади, істотно не 

впливаючи на зниження рівня соціальної напруженості, не забезпечуючи баланс інтересів усіх сторін; 

іллегалізацію більшості сегментів ринку праці (приховування доходів та відповідна несплата податків, 

тіньова зайнятість, зарплата «у конвертах» тощо); слабкість і корумпованість держапарату, що 

контролює додержання норм законодавства про працю, що перетворило державу із захисника 

загальнонаціональних інтересів на захисника власних корпоративних інтересів. 

Зазначені вище проблеми спричинили суттєві деформації блоку неформальних інститутів, а 

саме:  домінування неформальних норм і практик, що нерідко мають ознаки латентності, над 

формальними, регламентованими законодавчими актами, угодами і договорами між соціальними 

партнерами; вибірковість дотримання норм трудового законодавства та сприйняття спільних рішень як 

необов‘язкових для виконання органами державної влади; засвоєння широкими верствами сільського 

населення: цінностей та норм іллегальної поведінки; культивування стереотипу дешевої робочої сили як 

основного чинника інвестиційної привабливості та прибутковості економіки сільських територій; 

деформація норм трудової поведінки, соціальних та професійних орієнтацій значної частини населення, 
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яке все менше вбачає джерела добробуту та задоволення економічних інтересів в легальній 

продуктивній праці, ініціативності та відповідальності, активізації своєї ролі у взаємодії з іншими 

суб‗єктами СТВ тощо. 

Якщо в колишні часи дії місцевої влади чи директорського корпусу певною мірою обмежувались 

профспілковим контролем, то сьогодні вони перетворились на повноправних хазяїв, чия одноосібна 

влада посилилась латентним зрощенням, а соціальна відповідальність знизилась. З іншого боку, 

страждають і роботодавці, бо до цілої низки господарських ризиків, природно пов‘язаних із 

функціонуванням ринку, додаються ризики та витрати, пов‘язані із незаконною опортуністичною 

поведінкою органів влади. На рівні поселень посилилось відчуження найманих працівників від 

власності на засоби виробництва і результатів своєї праці, що фактично змістило на цей територіальний 

рівень епіцентр соціальної напруги. Керівництво місцевих органів влади  фактично зняло з себе 

відповідальність за стан соціально-трудової сфери, і питання соціальної експертизи діяльності місцевої 

влади в сфері зайнятості навіть не ставиться і не закріплене в жодному з існуючих державних 

нормативних актів. 

Зазначені проблеми свідчать про наявність інституційних пасток, обумовлених інституційними 

прогалинами та навіть інституційним вакуумом на певних напрямах функціонування та 

євроорієнтованої трансформації української економіки. Негативними наслідками для соціально-трудової 

сфери,  що мають довгостроковий характер, є значні обмеження сільського населення щодо 

забезпечення конституційного права на працю та отримання винагороди за її результати; надвисокий 

рівень деформалізації сфери прикладання праці сільського населення; низька продуктивність зайнятості; 

позаекономічний примус до праці; зрівнялівка, низький рівень оплати праці  та здешевлення робочої сили як 

чинник прибутковості економіки; звуження можливостей  розвитку багатофункціональної зайнятості; 

значна частка безкоштовно працюючих членів сім‘ї у статусній структурі зайнятості; висока частка 

найпростіших професій у структурі професійних груп зайнятості; значна неоднорідність у становленні 

та розвитку соціально-трудових відносин навіть в межах одного регіону  через «анклавізацію» окремих 

виробничих сегментів за місцевою специфікою тощо. Відтак трансформація ринку праці та соціально-

трудових відносин, що опосередковують сферу зайнятості на селі, характеризуватиметься уповільненою 

динамікою та матиме вторинний, неорганічний характер. Теоретичними ідеологемами інституційного 

забезпечення такої імітаційної модернізації ринку праці сільських територій, є: ствердження 

економічного європоцентристського ліберального модернізаційного генотипу як еталона розвитку ринку 

праці; підміна суспільного прогресу детермінізмом макроекономічних індикаторів; другорядність 

соціальних і культурних ефектів відтворення робочої сили сільських ринків праці.  

Наявні інституційні дисфункції та пастки на ринках праці сільських територій  формують 

стійкий ефект гістерезису, обумовлюючи  вкорінення поведінкових моделей трудового опортунізму, 

спадковість поведінкових стереотипів, соціальної апатії та песимізму, і отже – поступову деградацію 

людського капіталу, все більшу маргіналізацію поколінь сільських мешканців. Загрозливим контекстом 

є низькі показники соціального самопочуття, які суттєво посилилися у кризовий період та 

супроводжуються низьким рівнем лояльності до влади, зростанням соціального напруження в 

суспільстві, деструктивною модифікацією соціального капіталу, а відтак обмеженням соціальної бази 

євроінтеграційних процесів  у цілому.  

Ігнорування соціальних потреб, дестабілізація соціальних мереж, «згортання» соціального 

простору трудової діяльності, зростання втрат трудоресурсного, соціального і виробничого капіталу 

багатьох поселень, насамперед депресивних, обмеження внутрішнього ринку праці у кінцевому 

підсумку  можуть перевищити економічний ефект агломераційної економіки в поселеннях, які 

знаходяться у більш вигідних інституційно-економічних умовах. Особливістю цього «згортання» є те, 

що соціальний простір у кожному випадку прагне конвертуватися у фізичний простір у формі 

викорінення або депортації окремих осіб чи груп населення, жорсткої локалізації їхньої життєвої 

активності в межах певного просторового ландшафту ринку праці. Логічним продовженням «згортання» 

соціального простору розвитку системи сільських  поселень є своєрідне його «спустошення» -  втрата   

дієспроможних суб‗єктів ринку праці внаслідок їх міграції, зниження щільності соціальних комунікацій 

ринку праці, їхнє спрощення й, зрештою, фізичне обезлюднення, що поглиблює відтворювальні 

диспропорції на ринку праці й дестабілізує національну соціально-економічну систему в цілому. 

Таким чином, подолання інституційних дисфункцій та перешкод розвитку ринку праці є одним з 

ключових пріоритетів підвищення ефективності використання соціально-економічного потенціалу 

розвитку сільських територій та забезпечення високих світових стандартів людиноцентристсього 

розвитку села та добробуту сільських мешканців. 
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РОЛЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сьогодні однією з найважливіших задач, вирішенням якої має займатися держава, у більшому 

ступені, є формування дієвої системи прогнозування і планування розвитку територіальних комплексів, 

галузей та їх структурних одиниць. Акцент у вирішенні цієї задачі повинний бути зміщений не у бік 

нарощення можливостей галузей, підприємств до виробництва товарів і послуг, що було одним з 

головних показників могутності потенціалу в плановій економіці, а у бік формування здатності  

максимально задовольняти і враховувати потреби та інтереси всіх учасників на всіх стадіях виробництва 

та реалізації. У цьому разі постає проблема повного задоволення потреб всіх учасників роботи 

підприємства.  

Управління ресурсним потенціалом належить до складних процесів. При цьому зрозуміти їх 

сутність і одержати про них достовірні відомості можна тільки завдяки перманентному спостереженню 

за поведінкою досліджуваного об'єкта. Важливо не просто одержати достовірні матеріали про 

управлінський процес, а й оцінити його якість і виробити напрями з удосконалення досліджуваного 

процесу. Важливою передумовою забезпечення розвитку підприємства є підвищення ефективності 

управління ресурсним потенціалом. [2, c. 186]. 

У сучасних умовах механізм управління ресурсним потенціалом підприємств не до кінця 

відповідає завданням підвищення ефективності їхньої роботи, отриманню високих остаточних 

результатів, подальшому розвитку. Особливої актуальності ця проблема набуває через обмеженість 

самих ресурсів, що зумовлює необхідність постійного пошуку шляхів найбільш ефективного їхнього 

використання.  

Особливістю категорії «ресурси» є їхня відтворюваність, яка здійснюється у формі вартості. 

Процес функціонування підприємств постійно вимагає залучення нових ресурсів. 

Основні положення сучасної ресурсної теорії можна сформулювати 

 так [3, с. 20–24]: 

функціонування економіки розглядається з точки зору діяльності і взаємодії самостійних фірм; 

успіх економічної діяльності фірми в стратегічному плані визначається її сталими 

конкурентними перевагами порівняно з іншими фірмами; 

основним чинником надбання конкурентних переваг є наявність під контролем стратегічних 

ресурсів, тобто ресурсів, що надають можливості здійснювати реалізацію конкурентних стратегій; 

ефективне використання цих ресурсів може бути забезпечене особливими якостями фірми, що 

відносяться до можливостей і здібностей. 

Необхідно звернути увагу на те, що економічні можливості підприємства не можуть визначатися 

тільки наявністю перелічених ресурсів. У підприємства обов'язково має бути сформований кадровий 

склад, який здатен привести до дії ці ресурси, забезпечити їх ефективне використання. 

Поняття «потенціал» (лат. – сила) – можливості, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути 

використані для досягнення певної мети або розв‘язання певної задачі. Зазвичай у загальнонауковому 

контексті поняття «потенціал» пов‘язується із поняттями «сили» або «міцності». Традиційно цей термін 

використовується для характеристики засобів, запасів і джерел, які можуть бути використані для 

вирішення певного завдання або досягнення певної цілі, а також для можливостей окремої особи, 

суспільства, держави [1, с. 89]. В економічному контексті потенціал підприємства характеризує 

сукупність його спроможностей. З одного боку, під потенціалом підприємства зазвичай розуміють 

сукупність чинників, які характеризують силу, джерела спроможності, кошти, запаси, ресурси та інші 

резерви, які можуть бути використані в економічній діяльності [4, с. 25]. З іншого, потенціал 

підприємства визначається якістю та обсягом матеріальних та фінансових ресурсів, якими володіє 

підприємство, кваліфікацією персоналу, інноваційними, інформаційними можливостями. 

Отже, потенціал – це сукупність наявних умов та компетенцій, які можуть бути використані 

підприємством для досягнення певних цілей. 

Дослідження ресурсного потенціалу підприємства є необхідною складовою та передумовою 

формування стратегії (стратегічних альтернатив) його розвитку. Коло визначень ресурсного потенціалу 

підприємства дуже широке – від надзвичайно вузького його розуміння, як річного обсягу виробництва 

продукції, до таких загальних категорій, як соціально-економічна система. Його досліджували як 

елемент виробничих відносин щодо використання здатності трудових ресурсів до створення 
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матеріальних благ, як сукупність наявних ресурсів для досягнення поставленої мети, як максимально 

можливий обсяг матеріальних благ і послуг, який можна отримати за умови оптимального використання 

наявних ресурсів, як реальну чи ймовірну здатність виконати цілеспрямовану роботу та ін.  

Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність ресурсів, що є у розпорядженні підприємства, 

а також компетенцій робітників і управлінського складу використовувати ресурси з метою виробництва 

товарів (послуг) для задоволення потреб суспільства. Він характеризує не весь запас конкретного 

ресурсу, а ту його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та 

досягнень науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові 

альтернативні ресурси та їхні джерела [4, с. 254]. 

Найпоширеніше трактування сутності ресурсного потенціалу підприємства полягає у сукупності 

природних умов і ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, які можуть бути використані для 

досягнення певних цілей. Крім того, потенціал підприємства можна визначити як можливості 

господарської системи виробляти продукцію (що близько до його трактування як виробничої 

потужності) або як можливості продуктивних сил забезпечувати певний ефект, не уточнюючи, водночас, 

чи відповідає цей ефект поставленим цілям. 

Таким чином, проведений аналіз показав, що основу категорії «ресурсний потенціал 

підприємства» становить категорія «ресурси», але вже в концептуальних засадах ресурсної теорії можна 

простежити відокремлення понять «можливості», «компетенції» від поняття «ресурси», що дає підстави 

для формування категорії «потенціал». В економічному контексті потенціал підприємства характеризує 

сукупність його спроможностей, з цієї точки зору, під потенціалом підприємства зазвичай розуміють 

сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути використані підприємством для досягнення певних 

цілей. Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства дуже широке – від надзвичайно вузького 

його розуміння як річного обсягу виробництва продукції до таких загальних категорій, як соціально-

економічна система. Різноманіття підходів до розуміння сутності ресурсного потенціалу дало змогу 

вважати його багатоаспектним поняттям і надати авторське розуміння ресурсного потенціалу як системи  

різних видів ресурсів та компетенцій персоналу, які є у розпорядженні підприємства або можуть бути 

залучені до його господарської діяльності для максимального задоволення потреб споживачів та 

підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Серед напрямів подальших досліджень слід 

виділити обґрунтування й розробку структури ресурсного потенціалу підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

На сьогоднішній день стан економіки України перебуває у кризовому стані, що негативно 

впливає на всі сфери діяльності суспільства й держави в цілому.  Незважаючи на те, що торгівля є 

однією з галузей, що динамічно розвивається, все ж таки, існує ряд проблеми, які гальмують даний 

процес. 

Згідно Господарського кодексу України: «Господарсько-торговельною є діяльність, що 

здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції 

виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка 

забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.»  [ 1 ]. Звідси, торговельні підприємства – 

це суб‘єкти господарювання, основним видом діяльності яких є реалізація різних видів продукції, а 

також супроводжуюча її діяльність. 
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Аналізуючи статистичні показники динаміки роздрібного та оптового  товарообороту 

підприємств торгівлі в Україні (табл. 1), спостерігаємо наступну ситуацію: 

 Таблиця 1 

Динаміка роздрібного та оптового товарообороту підприємств 

торгівлі України за 2010–2014 рр. 

Рік 

Кількість 

торговельних 

підприємств 

Обсяг 

оптового 

товаро-

обороту 

(млн.грн) 

Обсяг 

роздрібного 

товаро-

обороту 

(млн.грн) 

Темпи приросту показників у співвідношенні 

до попереднього року (%)  

Кількість 

торговельних 

підприємств 

Обсяг 

оптового 

товаро-

обороту  

Обсяг 

роздрібного 

товаро-

обороту  
2010 110154 993695,8 280890 

2011 111638 1107283,4 350059 1,35 11,43 24,62 

2012 103798 1093290,8 405114 -7,02 -1,26 15,73 

2013 110414 1074753,2 433081 6,37 -1,70 6,90 

2014 93972 987957 438343 -14,89 -8,08 1,22 

*Розроблено автором на основі джерела [2]. 

1)Кількість підприємств торгівлі за останні 5 років коливалась в межах з 110154 до 110414, проте 

за останній рік  даний показник зменшився аж на 14,89% і становив 93972. 

2)Обсяги оптового товарообороту зріс до 1107283,4 млн.грн.  у 2011 році, але в наступні роки 

почав зменшуватись і вже в 2014 році становив 987957 млн.грн., що на 8,08% менше, ніж в 

попередньому році. 

3)Обсяги роздрібного товарообороту торговельних підприємств за останні 5 років  в цілому 

зростають, однак спостерігається чітка тенденція зменшення темпів його приросту. Так у 2011 році темп  

приросту роздрібного товарообороту становив 24,62%, коли у 2014 році він зменшився до 1,22% 

Тобто розвиток торговельних підприємств в Україні гальмується через наявність певних 

проблем.  

Погоджуємося з Шумілом О.С., що до проблем господарювання підприємств торгівлі в Україні 

відносяться: нестабільною політичною ситуацією в країні; загостренням інфляції, значними 

коливаннями курсу та невизначеністю у валютно-курсовій політиці держави; обмеженим споживчим 

попитом і низькою купівельною спроможністю населення внаслідок скорочення доходів; складними 

умовами кредитування бізнесу та високими процентними ставками за кредитами; постійним зростанням 

цін на основні товари та послуги; зменшенням обсягів вітчизняного виробництва та зростанням вартості 

імпортної продукції в результаті девальвації гривні; недосконалою законодавчою базою в системі 

оподаткування підприємств і розвитком стихійного ринку; недостатністю торговельних площ, 

дефіцитом торгових полок і високою орендною платою на торговельні площі; недостатньо повним та 

якісним обслуговуванням споживачів [3]. 

Вважаємо за потрібне вказати також й інші проблеми розвитку підприємств торгівлі в Україні на 

сучасному етапі: відсутністю чіткої стратегії функціонування на ринку; недостатністю фінансових 

ресурсів; недостатнім рівнем інформаційного забезпечення клієнтів ринку; слабкою участю у 

формуванні іміджу вітчизняних товаровиробників на ринку [4]; спад національної економіки; посилення 

внутрішньої та зовнішньої конкуренції; неефективна комерційна та інвестиційна діяльність підприємств 

торгівлі; зростання обсягів надання товарних кредитів; зниження ділової активності. 

Для вирішення вище перелічених проблем Кабінетом міністрів України у 2014 році було 

затверджено Програму розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року, що передбачає 

[5]: 

1.Удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності. 

2.Розробити та затвердити регіональні програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 

року. 

3.Провести обстеження продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків. 

4.Забезпечити надання методологічної допомоги підприємствам торгівлі щодо впровадження 

ними систем управління якістю послуг відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001. 

5.Сприяти організації та проведенню: виставок сучасного технічного обладнання для 

підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства; регіональних  і  

міжрегіональних  ярмарків  сільськогосподарської продукції із залученням товаровиробників. 
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6.Сприяти створенню логістичних центрів та впровадженню в їх діяльність новітніх технологій. 

7.Забезпечити проведення конференцій, форумів,  семінарів, конкурсів, круглих столів та інших 

зустрічей з метою залучення вітчизняних інвестиційних і кредитних коштів у розвиток матеріально-

технічної бази внутрішньої торгівлі. 

8.Забезпечити перегляд кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери торгівлі та 

ресторанного господарства тощо. 

Також пропонуємо наступні шляхи вирішення вище зазначених проблем розвитку підприємств 

торгівлі: удосконалення кредитно-банківської системи, збільшення обсягів національного виробництва 

та зменшення імпорту,  збільшення та максимально ефективне використання торгівельних площ, 

формування чіткої стратегії функціонування підприємства на ринку, збільшення фінансових ресурсів за 

рахунок росту комерційної та інвестиційної діяльності, зменшення обсягів надання товарних кредитів, 

збільшення ділової активності тощо. 

Отже, темпи розвитку торговельного підприємництва в Україні зменшуються через наявність 

ряду проблем, що йому перешкоджають. До основних факторів негативного впливу можна віднести 

макроекономічні: кризовий стан економіки, нестабільну політичну ситуацію, недосконалу законодавчу 

базу та банківську систему. Тому для збільшення ефективності діяльності підприємств торгівлі та їх 

розвитку, в першу чергу, держава повинна усунути вище згадані проблеми на макрорівні, а також й 

існуючі проблеми на мікрорівні за допомогою реалізації Програми розвитку внутрішньої торгівлі 

України на період до 2016 року та інших рекомендованих заходів. 
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Бюджет України на 2016 рік, ще формується, тому недивно, що в парламенті та експертному 

середовищі починаються дискусії щодо впровадження нової фіскальної моделі на основі податкової 

реформи. 

Ключовим моментом дискусії є саме питання зменшення податкового навантаження на бізнес 

країни через «вирівнювання» ставки податків, оскільки через це виникають бюджетні діри, які потрібно 

«латати» зменшуючи видатки або збільшуючи позики. Оскільки багато чиновників не підтримують 

перший варіант, що стосується скорочення державних видатків, у нас постає актуальне питання: «А чи 

вдасться покрити бюджетну «діру», впроваджуючи нову фіскальну модель на основі податкового 

реформування?» Спробуємо з‘ясувати. 

Три стратегії фіскальної політики 

Cвітовий банк диверсифікує три основні фіскальні стратегії в економічній площині  «ризики-

віддача». (рисунок.1) 

Стратегія №1.Програма, що фінансує відносно великі державні капітальні інвестиції в умовах 

відносно великого фіскального дефіциту, може вважатися програмою із високим ризиком/високою 

віддачею. Прикладом такої фіскальної стратегії є азіатські «тигри» (Малайзія, Сінгапур, Таїланд, 

Південна Корея).  

Стратегія №2. Коли законодавча гілка влади країни створює сприятливі умови для залучення інвестицій, 

то дана стратегія належить до категорії «низький ризик-висока віддача». Таку стратегію обрали 

центральноєвропейські країни. І їм це вдалося оскільки вони були на порозі до вступу у ЄС. 

Стратегія №3. Суть стратегії полягає у підтримці низького рівня дефіциту коштів за рахунок невеликих 

капітальних витрат. Даній стратегії характерно «низький ризик-низька віддача». Цим шляхом рухаються країни, які 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1444380402060620
http://fortetsya.org.ua/projects/other-projects/7719--q-2016-q
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мали великий брак коштів та неспроможні витрачати кошти для впровадження ефективних програм державного 

інвестування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Можливі стратегії фіскальної політики 

Дорога в глухий кут 

Сьогодні в Україні, очевидно, застосовується Стратегія №3. Хаотичні державні видатки на проблемні 

потреби, які суспільство не розуміє і не хоче розуміти. 

По великому рахунку, це дорога глухий кут, оскільки така тенденція супроводжується ефектом 

постійного затягування пасків та економії заради економії, особливо для найбільш вразливих верств 

населення. 

Тобто відбувається широкомасштабна національна деградація, яка супроводжується зростанням 

безробіття, закриття виробництв, деградацією комунальної та промислової сфери, деградація освіти та 

залежність від зовнішніх кредиторів. 

Стратегія №2 в Україні малоймовірна, оскільки незважаючи на обіцянки вступу в ЄС в країнах 

Центрально-Східної Європи немає сприятливої кон‘юктури. Плюс до проблем – війна на Сході України, 

яка виступає червоним світлом для приватних інвесторів. 

Враховуючи це Україні слід звернути увагу на Стратегію №1, провести дослідження та оцінку 

впровадженню її в Україні. Даним шляхом у 1980-х роках йшли азіатські «тигри», які з року в рік 

накопичували державні капітальні видатки. 

Українська держава застосовуючи на сьогоднішній день Стратегію №3, ледве дозволяє собі 

витрачати на капітальні інвестиції щороку 2-4% від загального обсягу ВВП. А обсяг капітальних 

інвестицій який потрібний Україні у 2016 році для стабілізації фінансової системи повинен становити 

378 млрд. грн. або 16,8 % від прогнозного ВВП. 

Фіскальна політика 
У контексті бюджетної політики варто розглядати зменшення податкового навантаження на бізнес як 

інструмент сприяння приватним інвестиціям і водночас можливе зменшення надходжень до бюджету. Україна 

перебуває на 108-й позиції із 189 за показником оподаткування індексу Doing Business-2015 Світового банку. 

(рисунок. 2) 

Зменшення податкового навантаження стимулює економіку, водночас, звичайно, потрібно пам'ятати про 

те, що зниження податків може призвести до зменшення надходжень, якщо надії на детінізацію економіки і 

активізацію бізнесу не справдяться. Так, згідно з розрахунками Світового банку для України, у разі зменшення, 

скажімо, на 10% ставки обов'язкових зборів з фонду заробітної плати знижуються надходження в більшості 

сценаріїв на 5–9%, навіть якщо кількість працюючих зростає.  

Тому зменшення податків має відбуватися паралельно із запровадженням ефективних методів детінізації 

економіки. Серед іншого в світі широко використовуються такі методи: 

 системи непрямого контролю з допомогою системи оцінки ризиків, коли інтелектуальна 

система вказує на розбіжності між даними, наданими однорідними суб'єктами, виявляє та оцінює їх; 

 системи прямого електронного контролю з допомогою фіскалізації  

Такі системи дадуть змогу значно підвищити надходження до держбюджету в міжнародній практиці. В 

Україні впровадження такої системи та одночасно зменшення податкового навантаження могло би бути 

компромісом між владою, бізнесом і суспільством.  

Для мобілізації грошових ресурсів, окрім традиційних інструментів запозичень, таких, як облігації 

держпозики і валютних боргових паперів, можна виокремити діаспоральні облігації. В цьому інструменті ставка 

робиться в основному не на отримання прибутку, а на патріотичні почуття вихідців з України. Емігранти можуть 

ігнорувати фінансову стабільність, зосереджуючись на допомозі своїй країні. Ці облігації, як правило, мають 

тривалий термін погашення і невисоку дохідність. 
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Віддача 

СТРАТЕГІЯ №1 

Державні капітальні видатки 

«Азіатські тигри» 1980 рр. 

СТРАТЕГІЯ №2 

Приватні інвестиції 

Країни ЦСЄ перед вступом до ЄС 

СТРАТЕГІЯ №3 

Низький дефіцит 

Країни після кризи 2008 р. 
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Рис.2.Динаміка оподаткування в Україні* 

Примітки: *Рейтинг складено за джерелом:http://www.doingbusiness.org 

*Дані діаграми вказані у відсотковому співвідношенні (%) 

 

Україна не може концентруватися виключно на макроекономічній стабільності, коли деградація основних 

фондів становить близько 80%. У сфері поточних видатків і надходжень до держбюджету варто працювати над 

ефективністю їх адміністрування, використання та контролю. Крім цього, потрібно мобілізувати економічно 

незадіяні грошові ресурси і використати їх на здійснення структурних реформ і розвиток інфраструктури. 

Список використаних джерел: 

1. Макроекономічна стабілізація чи економічне зростання?  – Аврамченко. К. - 

[Електронний ресурс] / Джерело доступу: http://ises.org.ua/analitika/ekonomichnii-

analiz/makroekonomichna-stabilizatsiia-chi-ekonomichne-zrostannia 
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ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 

Вступ. Модернізація системи мистецької освіти в Україні безпосередньо пов‘язана з 

удосконаленням її управлінської складової. Сьогодні рівень підготовки менеджерів освітньої галузі 

залишається вкрай низьким і має незадовільну тенденцію до поліпшення. Він виступає в свою чергу 

дестабілізуючим фактором у розвитку національної системи освіти в цілому. Тому, щоб зрозуміти 

шляхи подолання кризових явищ в управлінні освітою в галузі мистецтва України на сучасному етапі її 

розвитку, необхідно проаналізувати історичні передумови цього процесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриттям даної наукової проблематики займалась 

визначна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: Гришан І., Левківський М., Листопад 

О.,  Лунячек В.,  Любар О., Невіл Послтвейт Т., Сірополко С., Тайджнман А. та ін..  

Метою роботи є розкриття основних аспектів становлення та формування освітнього 

менеджменту мистецької галузі України. 

Виклад основного матеріалу. Протягом кількох віків окремі частини території сучасної 

України входили до складу різних держав, тому процеси у формуванні систем управління освітою на 

цих територіях суттєво відрізнялися, що обумовило принципово різні вихідні умови для розвитку 

управління освітою. 

Так, у  1917–1919 рр. влада в Україні неодноразово змінювалася, і кожний уряд вирішував 

питання розвитку української освіти по-своєму. Революція  1917 р. передала управління народною 

освітою на місцях органам місцевого самоврядування, що тоді було реформоване на демократичних 

засадах [6, с. 780]. Згодом уряд гетьмана П. Скоропадського сформував Міністерство освіти на чолі з М. 

Василенко. Першочерговими питаннями організації системи освіти стали: централізація освіти; 

скасування відділів освіти для національних меншин; скасування шкільних рад у регіонах України. 

Поновлення Української Народної Республіки зберегло Міністерство освіти як основну управлінську 

одиницю. [4, с.3; 2, с. 143–145]. 

Слід відзначити, що процес формування незалежності та самостійності України в дорадянський 

період сприяв вивільненню вагомої частини потенціалу української інтелігенції та формуванню 

механізмів державно-громадського управління освітою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

У перші роки радянської влади проблеми управління освітою практично не розглядалися. Для 

цього періоду є характерним повне заперечення досягнень буржуазної школи і спроби створити нову 

єдину трудову школу, підґрунтям якої була комуністична ідеологія. З початку 1920 р. Народний 

Комісаріат освіти в Україні очолює Г. Гринько, результатом діяльності  якого став унікальний документ 

– ―Кодекс законів про освіту Української РСР‖ [4, с. 3]. Разом із тим, поступово сформований 

наприкінці 1920-х рр. тоталітарний режим ліквідував українську освітню специфіку в межах 

загальносоюзної уніфікації системи освіти [2, с. 165]. 
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У середині 1930-х рр. стає зрозумілим необхідність посилення управлінської ланки в системі 

освіти. У цей час були сформовані вимоги до керівника освітньої установи як представника держави і 

одночасно кваліфікованого педагога. Перевага надається функції контролю. Акцент робиться на 

єдиноначальності керівника, ролі постанов РНК СРСР і ЦК ВКП(б) щодо функціонування радянської 

школи, плануванні [4, с. 4]. 

Серед зарубіжних науковців, чиї роботи суттєво вплинуло на розвиток теорії управління освітою 

в першій половині ХХ ст., слід назвати викладача Чіказького університету Ф. Боббіта. У 1913 р. він 

опублікував роботу ―Деякі принципи менеджмента, що застосовані до міських шкільних систем‖, де 

розвинуто класичні ідеї Ф. Тейлора в управлінні школами. Слід згадати також наукові праці Д. Дьюї, як, 

наприклад, ―Школа і суспільство‖ тощо [4]. Школа ―людських відносин‖ знайшла своє відображення в 

роботах Дж. Купмана ―Демократія у шкільному управлінні‖ і У. Йоха ―Покращання людських відносин 

в управлінні освітою‖ [1]. 

У 1930-і рр. Асоціація прогресивної освіти США (Progressive Education Association in the United 

State) зробила спробу провести оцінювання та моніторинг освіти, щоб фундаментально реформувати 

середню освіту країни. Робочу групу сформував і очолив Ралф В. Тайлер [5, c. 18–19]. Це було світове 

піонерство щодо використання даних моніторингу для прийняття управлінських рішень щодо 

поліпшення системи освіти. 

У період Другої світової війни і повоєнні часи темп наукових розробок щодо управління освітою 

значно сповільнюються. 

Наступний етап розвитку освітнього менеджменту датується 1950 – 1960 рр. Терміни 

―керівництво‖ і ―управління‖ розглядаються як синоніми, чіткий поділ між ними відсутній. Серед 

фундаментальних робіт того періоду слід назвати ―Школоведение‖ за редакцією О. Волковського і М. 

Малишева. Авторами розглядаються питання управління освітою від рівня школи до рівня Міністерства 

освіти. Надані структури відповідних річних планів органів управління освітою. Серед функцій 

управління приорітетною є функція контролю. У цей період також починається діяльність видатного 

педагога В. Сухомлинського. Серед його робіт, які суттєво вплинули на погляди керівників вітчизняної 

системи освіти, слід назвати книгу ―Розмова з молодим директором школи‖ [4, с. 6]. 

У 1950-х рр. в Європі, починається період планування і проведення ґрунтовних освітніх реформ, 

що потребує запровадження певних моніторингових процедур і їх теоретичного обґрунтування.  

Поширенню оцінювання освіти в Європі посприяв Інститут ЮНЕСКО у Гамбурзі (Німеччина). Із 

середини 1950-х рр. він започаткував серію конференцій, які забезпечили нагоду для дослідників освіти 

з Європи та Північної Америки обмінятися досвідом оцінювання та вимірювання освітнього процесу 

тощо. У 1959 – 1961 рр. було проведено перше міжнародне експериментальне дослідження оцінювання 

якості освіти [5 c. 19 – 21]. Зазначені процеси суттєво вплинули на формування світогляду керівників 

закладів і установ освіти провідних країн світу. 

У 1960-х роках на Заході поширюється поняття ―людський капітал‖, що дає потужний поштовх 

розвитку систем освіти розвинених країн. У цей час для процессу формування теорії управління освітою 

в розвинених країнах є характерним широке визнання теорії систем, застосування лінійних моделей, 

дослідження соціальних показників тощо [5, c. 22]. У Канаді, Австралії, Новій Зеландії, а згодом і у 

Великій Британії поширюється підхід до управління освітою з позицій соціальних наук. Це знайшло 

відображення, перш за все, в роботі Дж. Берона і В. Тейлора ―Управління освітою і шкільне 

середовище‖ (1969 р.) [1]. 

У 1970–1980 рр. перелік вимог до керівників сфери освіти знову зростає після прийняття 

постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 червня 1972 р. №463 ―О завершении перехода ко 

всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы‖. У 

цей час у США виходить робота Р. Глеттера ―Розвиток менеджменту для освітньої професії‖ (1972 р.). 

М. Джонсон (США, 1974 р.) пропонує використовувати системний підхід у загальній моделі управління 

освітою, а Д. Хааг (Швейцарія, 1976 р.) – використовувати системний підхід для аналізу управління 

шкільною освітою [1]. Термін ―управління‖ стає загальноприйнятим у вітчизняній педагогічній 

літературі. Він поступово витісняє термін ―керівництво‖. 

У 80-х рр. у поглядах на теорію управління освітою в розвинених країнах світу відбуваються 

певні зміни. Так, у 1973 р. Комітет освіти ОЕСР затверджує 46 показників для відображення рівня 

освіти. Поряд із теорією систем розвиваються синергетичний і ситуаційний підходи. ЮНЕСКО 

розробляє міжнародну стандартну класифікацію освіти (МСКО), яка з 1978 р. є інструментом 

порівняльного аналізу в галузі освіти на національному і міжнародному рівні [5, c. 22; 37]. 

Слід також наголосити, що з кінця 1970-х рр. у США і Великій Британії починає формуватися 

теорія ефективної школи (С. Перкі, М. Сміт, Д. Лівайн, Л. Лізотт та ін.). Одними з найважливіших 

чинників впливу на успішність діяльності навчального закладу постають способи управління нею [4, с. 

9]. 
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У 1980–1990 рр. з‘являється значна кількість робіт, присвячених функціональному підходу в 

управлінні освітою. Однак головним у підготовці керівників навчальних закладів залишається 

ідеологічна складова, а не досконале володіння основами теорії управління. На вищому рівні управління 

освітою починає приділятися увага ефективності вдосконалення загальної середньої освіти, але 

зазначену ефективність пропонується розглядати з класових позицій відповідно до політико-

ідеологічних цілей. [4, с.11]. 

Серед зарубіжних науковців, що розвивали теорію управління освітою в цей період, слід назвати 

Т. Буша, П. Сільвера, К. Еверса, Е. Маркса, М. Петрі та ін. Для періоду характерним є взяття під 

контроль у зарубіжних країнах швидкого зростання освітніх витрат. У центрі уваги опинилася вже не 

політика задоволення суспільних потреб, а ефективне управління ресурсами і продуктивність 

забезпечення освітньої галузі [5, c. 27]. У цей період у багатьох європейських країнах і США починають 

переважати ринкові підходи до управління освітою. Цілі низки повноважень делегуються із 

загальнодержавного рівня на місцевий рівень або безпосередньо до шкіл. У 1990 р. у США було 

утворено Комісію з питань національних цілей освіти [5, c. 28–29].  

За період незалежності України відбулась якісна переорієнтація поглядів науковців до системи 

управління освітою в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку. Це сприяло необхідності 

вивчення та адаптації  вітчизняними науковцями зарубіжних теорій управління інноваційними 

процесами в мистецькій освіті. Так, окремі аспекти управління освітою в умовах інноваційного розвитку 

висвітлено у працях Л. Ващенко, Л. Даниленко, С. Ніколаєнка, А. Сбруєвої, А. Ярової та ін.; питанням 

обґрунтування теоретичних засад управління освітою присвячено праці В. Андрущенка, Є. Березняк, М. 

Дарманського, І. Зязюна, С. Калашнікової, Г. Федорова та ін. В основу теорії управління інноваційними 

процесами в освіті було покладено концептуальні положення інноватики, менеджменту, маркетингу, 

соціологічних теорій: концепції інноваційного процесу; концепції інноваційних систем; сучасні 

концепції менеджменту інновацій, що дали змогу розробити підходи до організації ефективного 

управління інноваційним процесом на різних рівнях; теорії інноваційного освітнього лідерства; 

концепції експресивної мотивації, або ―постекономічної системи цінностей‖. 

Сьогодні управління інноваційними процесами в мистецькій освіті, обґрунтоване положеннями 

менеджменту інновацій (С. Берлей, Дж. Джілл, М. Джульєн,           Е. Коссек Р. Коул та ін.) й освітнього 

лідерства (Н. Алікс, Д. Бачнер, Т. Сержіованні та ін.), в узагальненому вигляді полягає у моделюванні 

інноваційного процесу на макро-, мезо-, мікрорівнях освітньої системи [3, с. 99]. 

 Висновок. Отже, в сучасних умовах аналіз історичного розвитку освітнього менеджменту в 

мистецькій галузі  дає змогу розкрити основні аспекти становлення та формування даного поняття в 

науковому просторі, визначити тенденції та вектори подальшого його розвитку з урахуванням 

зарубіжного досвіду та  формування ефективної моделі менеджера-креатора як основного компонента 

стратегії розвитку освітнього менеджменту в умовах глобалізаційних змін економіки сьогодення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гришан И.П. Менеджмент образовательных учреждений / И.П. Гришан [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://window.edu.ru. 

2. Левківський М. В. Історія педагогіки – Вид 3-е, доп.: навч. пос. / М.В. Левківський. – К.: Центр 

уч. літ-ри, 2008. – 190 с. 

3. Листопад О. Зарубіжні теорії менеджменту освітніх інновацій / О. Листопад // Порівняльно-

педагогічні студії. – 2013. – №4 (18). – С. 97– 101. 

4. Лунячек В.Е. Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні та світі: історичний 

огляд / В.Е. Лунячек // Особливості реалізації державної кадрової політики в Україні. Теорія та практика 

державного управління. – 2014. – Вип.3(46). – С. 1–14. 

5. Моніторинг стандартів освіти / за ред. А. Тайджнмана і Т. Невіла Послтвейта. – Львів: Літопис, 

2013. – 328 с. 

6. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К. : Наук. думка,  2001. – 912 с. 

 

УДК 658.336 

Феоктистова Е.М., к.э.н., доцент 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Красюк И.Н., к.э.н., профессор 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте   Российской 

Федерации 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Управление процессом мотивации является одним из важных элементов системы управления 

персоналом, организация и совершенствование которой, в свою очередь, оказывает существенное 

влияние на эффективность деятельности современных организаций – хозяйствующих субъектов и на их 
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конкурентоспособность. В связи с этим современные организации стремятся разрабатывать и 

совершенствовать механизм системы управления персоналом и, соответственно, управления процессом 

мотивации работников. 

  Сегодня мировая практика организации оплаты труда развивается по двум направлениям. 

Первое – система дифференцированной оплаты труда, реализуемая за счет применения сдельно-

премиальной системы оплаты труда, наличия жестких норм выработки. Второе направление 

организации оплаты труда получило название гибкой системы зарплаты. В ее основе – зависимость 

заработка от личных качеств и заслуг работника. 

На сегодняшний день значительные успехи в управлении процессом мотивации персонала 

достигнуты в США. В США часто применяют так называемые аналитические системы заработной 

платы, особенность которых – дифференциальная оценка в баллах степени сложности выполняемой 

работы с учѐтом квалификации исполнителей, физических усилий и условий труда. При этом 

переменная часть заработной платы, которая выступает в качестве награды за повышение качества 

продукции, рост производительности труда, достигает 1/3 зарплаты. 

Помимо систем оплаты труда, поощряющих индивидуальную производительность, большой 

популярностью в странах с развитой рыночной экономикой пользуются коллективные системы 

поощрения или распределения прибыли, обусловленные ростом производительности труда. Они 

проектируются так, чтобы снизить удельные затраты путем стимулирования более высокой 

производительности труда без повышения постоянных расходов, связанных с увеличением трудозатрат. 

В качестве примера таких систем, использующихся чаще остальных можно привести системы 

«Скэнлона», «Раккера» и «Импрошейр», которые базируются на принципах и теориях мотивации и 

ориентированы на работников, получающих повременную заработную плату [3] 

Система «Скэнлона» базируется на доле совокупных расходов на рабочую силу в объеме 

реализованной продукции. 

Используя базисный коэффициент и объем реализованной продукции за конкретный период, 

находят допустимые расходы на рабочую силу. Эти расходы сравнивают с фактической заработной 

платой. Если фактическая зарплата ниже допустимой, то выплачивается премия, которая делится между 

компанией и работниками в соотношении 1/3, соответственно. Из доли работников часть средств может 

отчисляться в резервный фонд, который выполняет две основные функции, то есть он служит резервом 

на случай недостатка средств в последующие месяцы, а также его используют также в качестве 

дополнительного поощрения за долговременный рост результативности.  В конце года оставшийся 

резерв распределяется таким же образом, как и месячная премия. 

Система «Раккера» во многом схожа с системой «Скэнлона». Основное отличие состоит в 

выборе фондообразующего показателя. В системе «Раккера» в качестве последнего выступает не объем 

реализованной продукции, а объем чистой продукции или добавленная стоимость. Это разница между 

рыночной стоимостью произведенной продукции и стоимостью сырья, материалов и услуг, 

потребленных при ее производстве. Эта величина, как правило, берется в среднем за последние три-семь 

лет. Доля заработной платы в объеме чистой продукции (норма «Раккера») также берется средней за ряд 

лет. Расчеты ведутся аналогично системе «Скэнлона», но для получения допустимых расходов на 

рабочую силу норму «Раккера» соотносят с чистой продукцией. Премия распределяется в этом случае в 

соотношении 50 на 50 между компанией и работниками. 

Отличие системы «Импрошейр» от систем «Скэнлона» и «Раккера» заключается в том, что 

выгоды от повышения производительности измеряются не в долларах, а в рабочих часах. Используются 

нормо-часы и базисные коэффициенты производительности, а для контроля нормативов времени – 

принципы «потолка» и «выкупа» нормы. 

Расчет премий по этой системе начинают с расчетов нормативного времени, требуемого для 

производства единицы продукции. Оно находится как отношение суммарных затрат времени к величине 

произведенных единиц продукции. В суммарные затраты времени не входят время на 

непроизводительные работы (простой, перемещение материалов и т.д.). Норматив времени исчисляется 

для каждого вида продукции. На основе нормативов времени исчисляют суммарные нормативные 

трудозатраты на весь объем выпускаемой продукции. 

Премия исчисляется на основе базисного коэффициента производительности (БКП), которые 

находятся как отношение отработанных человеко-часов, включая вспомогательные работы, к 

суммарным нормативным трудозатратам. Базисный коэффициент производительности представляет 

собой базисную меру общих трудозатрат на производство единицы продукции. 

Важной особенностью системы «Импрошейр» является установление «потолка» 

производительности – 30% сверх нормы. Постоянное превышение «потолка» ведет к пересмотру норм 

времени. Однако это не служит дестимулятором для работников, так как компания производит «выкуп» 

нормы в виде единовременной выплаты работникам. 
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При этом американцы более всего ценят не уровень зарплат, который им предоставляет 

работодатель, а открытость руководства компании и стабильность работы в ней. К этому выводу 

пришли аналитики журнала Fortune, данные которого приводит агентство Washington ProFile. Здесь был 

опубликован список американских компаний, предоставляющих своим сотрудникам наилучшие условия 

труда. Данный перечень был составлен на основе опроса более 40 тыс. наемных работников. Вот список 

наиболее оригинальных способов поощрения сотрудников. Например, в компании Container Store 

сотрудники бесплатно пользуются услугами массажистов, инструкторов по йоге и т. д. Сеть 

супермаркетов Wegmans Food Markets оплачивает своим сотрудникам дни, которые они тратят на уход 

за больными кошками и собаками. Компания J.M.Smucker пожизненно оплачивает своим сотрудникам и 

членам их семей все медицинские расходы. Работникам J.M.Smucker также бесплатно помогают бросить 

курить. 

 Еще один действенный метод мотивации – создание самоуправляемых групп. В качестве 

примера можно сослаться на опыт американской компании Digital Equipment, где такие группы 

сформированы в управлении общего учета и отчетности, входящим в один из 5 центров управления 

финансовой деятельностью. Группы самостоятельно решают вопросы планирования работ, приема на 

работу новых сотрудников, проведения совещаний, координации с другими отделами. Члены групп 

поочередно участвуют в совещаниях менеджеров компаний. 

Сегодня из-за сложной экономической ситуации остро встает проблема поддержания  оплаты 

труда работников на предприятиях различных отраслей и сфер деятельности российской экономики на 

должном уровне и в этом может помочь опыт американской мотивации персонала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В настоящее время, когда условием экономического развития предприятий является активная 

деятельность, жизненно важными становятся знание конечного потребителя и умение фирм гибко 

реагировать на все его требования. В то же время крайне необходимо изучать возможности и уметь 

оперативно оценивать эффективность различных форм и методов продажи товаров, своевременно 

производить работу по формированию запросов населения, повышению престижа торговой фирмы, 

предприятия. Такой тип экономического поведения предприятий обычно ассоциируется с маркетингом. 

Маркетинговая деятельность – деятельность, связанная с осуществлением функций маркетинга с 

целью формирования и воспроизводства спроса и обеспечения прибыли фирмы. 

Маркетинговая деятельность предприятия должна быть направлена на долговременное 

существование организации, на сохранение ее устойчивости, повышение конкурентоспособности ее 

товаров и услуг на рынке, создание и закрепление прочных связей с клиентами, партнерами. Для 

координации и совершенствования этой работы предприятию необходимо регулярно осуществлять 

оценку своей маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить:  

-  надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и динамике 

конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию о внешних условиях 

функционирования фирмы;  

-  создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно удовлетворяет 

требованиям рынка, чем товары конкурентов;  

-  необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее максимально 

возможный контроль сферы реализации [3]. 

Для решения всех этих задач на предприятии организовывают отделы маркетинга. Структуру 

отдела маркетинга на предприятии можно определить как совокупность отделов и специалистов, 
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выполняющих вверенные им функции по организацию маркетинговой деятельности. 

Традиционно выделяют следующие маркетинговые структуры: 

1. Функциональная структура отдела маркетинга. При использовании данной структуры каждый 

специалист имеет свой узкий круг задач и обязанностей. 

2. Товарная структура отдела маркетинга. Данная структура специфична тем, что каждый 

специалист занимается продвижением одного или нескольких товаров. 

3. Рыночная структура отдела маркетинга. Особенностью данной структуры является 

разделение специалистов по регионам и сегментам. 

Каждая из этих структур имеет свои достоинства и недостатки. На практике встречаются и 

комбинированные структуры, сочетающие в себе характеристики разных подходов к организации 

маркетинговых служб [4].  

Выделяют, как правило, два вида направлений, которые изучают службы маркетинга на 

предприятии: 

1. Анализ внешней среды – контроль внешних факторов для определения угроз предприятию. 

Эти факторы могут быть экономическими (темп инфляции и уровень занятости), политическими 

(нормативные документы), рыночными (уровень конкуренции, распределение доходов), 

технологическими (развитие науки и техники), конкурентными (изучение соперников), 

международными (изменения на международном рынке). 

2. Анализ ЖЦТ (жизненного цикла товара) – изучение всего времени существования товара на 

рынке. Различают фазы: внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад. Непосредственный анализ и 

оценка каждой фазы, поиск решений для повышения эффективности внедрения товара в каждой фазе 

цикла [2]. 

Целесообразно регулярно проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. Она основывается на расчете различных показателей, которые отражают прибыльность от 

коммерческой деятельности и конкурентоспособность. Все предприятия должны время от времени 

проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности на соответствие изменяющимся 

условиям окружающей среды [1]. 
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Западная культура, основанная на 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 до недавнего времени никто не 

интересовался ими с экономической точки зрения. Эмоции нельзя просчитать досконально, поэтому 

кажется, что они только мешают[2]. 

В современных условиях перенасыщения рынка товарами, не продукт как таковой, а его 

восприятие является определяющим фактором в конкурентной борьбе. Товар становится реальностью 

только в тот момент, когда покупатель обращает на него внимание. Визуальное сообщение в точке 

продажи должно быть, прежде всего, направлено на преодоление фильтра селективного восприятия 

информации. 

Несмотря на все разговоры о насаждении ложных ценностей обществу потребления, главная 

задача маркетолога —  предложить потребителю то, что он больше всего хочет в данный момент.  

В этом свете маркетинг служит одновременно двум целям: разработать привлекательный дизайн 

самого товара, его упаковки, когда продукт находится на этапе разработки, и облегчить процесс выбора 

http://vestnik.osu.ru/2014_8/40.pdf
http://kak-bog.ru/marketingovaya-deyatelnost-predpriyatiya#ixzz3qeBql4J2
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на этапе продаж. Достижение первой цели невозможно без подробной информации об актуальных 

вкусах и предпочтениях целевой аудитории, и лишь потом в дело вступает реклама, продвижение, цена 

и бренд. 

Современной наукой доказано, что поведение человека  в местах продаж в большей степени 

регулируются бессознательными нейронными процессами, т.е. любой покупатель принимает решение о 

покупке, ориентируясь на свои эмоции, а не на логику. Уже позже он рационально объясняет себе 

сделанный выбор, оценивает преимущества приобретенного товара и полученную выгоду. 

По результатам проведенных исследований и данных классического маркетинга родилась наука 

—  нейромаркетинг.  

Нейромаркетинг — подход к исследованиям потребительского поведения человека, 

использующий достижения нейрофизиологии, когнитивной психологии и маркетинга[2]. 

Цель нейромаркетинговых исследований — получить объективную информацию о 

предпочтениях потребителей, не прибегая к субъективным данным, получаемых традиционными 

маркетинговыми средствами. Надеждой маркетологов стала информация, содержащаяся в 

физиологических реакциях организма, которую невозможно скрыть в отличие от своего мнения во 

время ответа на вопросы тестовой методики [2]. 

Методами нейромаркетинга являются:  

регистрация параметров работы сердечно-сосудистой системы; 

регистрация кожно-гальванической реакции или изменения электрического сопротивления кожи;  

регистрация сокращений лицевых мышц испытуемых при помощи ЭМГ. 

функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ); 

электроэнцефалография (ЭЭГ); 

магнитоэнцефалография (МЭГ);  

транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС); 

регистрация движения глаз. 

Нейромаркетинг быстро набирает популярность в сфере бизнес-исследований. На это есть две 

причины: во-первых, со временем метод, вероятнее всего, обойдет другие по рентабельности вложений, 

а во-вторых, информация, которую дают нейромаркетинговые исследования, практически недоступна 

иным путем. 

Хотя сейчас нейровизуализацию сложно назвать дешевым методом, «скрытая сторона» психики 

покупателей является весьма заманчивой областью для большинства маркетологов. Наконец-то 

становится возможным, что «Черный ящик» по Ф. Котлеру  «приоткрывает дверцу» и специалисты в 

области маркетинга могут туда «заглянуть» [1]. 

Зная биохимию эмоциональных реакций покупателей, продавцы смогут эффективно 

воздействовать на все пять органов чувств человека, применяя позитивные раздражители в виде запахов, 

музыки, цвета, выкладки товара. 

Главные тезисы нейромаркетинга, важные для создания розничных концепций, звучат так: 

исследование эмоциональной (психографической) структуры целевой группы; 

не просто выкладка товара, а создание презентации с эмоциональными ассортиментными 

историями; 

использование профессионально разработанной фотоконцепции; грамотно подобранные и 

правильно расположенные фотографии создают хорошее настроение и помогают вести покупателя по 

торговому залу; 

общее оформление («инсценировка») магазина должно следовать единому генетическому коду, 

поскольку бессознательное стремится избегать несоответствий и ищет гармонии и ясности; 

правильно подобранный персонал — это генератор положительных эмоций и, следовательно, 

главный источник прибыли. 

Весь ажиотаж вокруг нейромаркетинга связан с убеждением, что люди не могут до конца точно 

сформулировать свои предпочтения, когда их об этом просят специально. Однако их мозг содержит всю 

необходимую информацию, так как реагирует на стимулы непосредственно — достаточно определить, 

какая его зона соответствует какой реакции. 

Собранные сведения в дальнейшем можно использовать, чтобы оказывать влияния на поведение 

потребителей. То что нравится потребителю в конечном итоге будет являться тем что он приобретет и 

вероятней всего оценит положительно, а следовательно главная цель маркетинга будет достигнута. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 

КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Перед Україною наразі постають важливі питання щодо пошуку своєї специфічної, адекватної 

сучасним умовам форми сталого просторового розвитку. Об‘єктивна необхідність цього пошуку 

обумовлена низкою причин, основна з яких пов‘язана із загальними системними трансформаціями, що 

спостерігаються в державі, та характеризуються розгортанням спочатку суспільних відносин, а потім і 

всієї сукупності господарських відносин. 

Незважаючи на особливу гостроту екологічних, економічних та соціальних проблем, які постали 

перед людством, концепція сталого розвитку досі не набула в Україні достатнього поширення, а 

ухвалені на найвищому рівні документи (Порядок денний на XXI століття, Декларація тисячоліття, 

рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (у 2002 році) досі не знайшли 

належного відображення в інституційному розвитку, державній політиці, національних програмах та 

економічній практиці.  

Концепція сталого розвитку має тривалу передісторію. Нами було виділено чотири етапи, які 

відображають передумови появи сталого розвитку,  проблематику становлення, а також адаптацію ідей 

сталого розвитку в розвинених країнах, та країнах, що розвиваються. 

1 етап. Еволюція біосфери (1930-1940-і рр.). В цей період широкого поширення набули 

природничі теорії сталого розвитку. Про  це свідчить виконання фундаментальних досліджень біосфери 

В.І. Вернадським (1943-1944 рр.). Він вперше висунув концепцію ноосфери (сфери розуму), в основі 

якої лежить ідея гармонізація взаємодії суспільства і природи. Таким чином, перший етап пов‘язано з 

усвідомленням історичної відповідальності перед майбутніми поколіннями  і біосферою, які 

перетворюють її в якісно новий стан – ноосферу, яка виступає накопичувачем і синтезатором енергії 

людського розуму і праці. А також відбулося формування нової парадигми мислення – науки про 

самоорганізацію складних динамічних систем (self-organization) [1]. 

2 етап. Підняття проблем  навколишнього середовища (1950-1970-і рр.). В цей період 

спостерігається поява передумов глобальної проблематики з питань навколишнього середовища. Саме 

післявоєнний розвиток виробничих сил (1950-1960 рр.), ракетно-ядерної гонка (гонка озброєнь) в 

результаті ведення холодної війни (1940-1990 рр.) сприяло загостренню екологічних проблем. Після 

зняття загрози ядерного вибуху, занепокоєння вчених почали визивати інші геоекологічні проблеми. Це 

в першу чергу необмежені об‘єми використання енергоресурсів, і як наслідок хімічне забруднення 

атмосфери, ґрунтів, відкритих водойм і річок.  

Питання постійного забруднення, неконтрольоване зростання чисельності населення, що 

являють собою реальну загрозу життю людей стало передумовою виникнення відомого Римського 

клубу. Доповідь Денніса Медоуза «Межі зростання» (1972 р.) на замовлення Римського клубу 

представила результати моделювання наслідків швидкого зростання населення планети при обмежених 

природних ресурсах [1]. Також значну роль відіграла Конференція ООН з проблем навколишнього 

середовища людини, що відбулася в Стокгольмі в 1972 р. в результаті чого була прийнята Декларація, 

яка складається з 26 принципів і План дій, який містить 109 рекомендацій [2]. За підсумками 

конференції була прийнята програма ООН з навколишнього середовища – ЮНЕП, були визначені 

орієнтири стратегії світового розвитку, які сприяли протягом «екологічного двадцятиріччя» (1972-1992 

р.) певній стабілізації екологічної ситуації в індустріальних країнах світу. Отже, на другому етапі 

поняття сталого розвитку переважно пов‘язувалось з необхідністю охорони навколишнього середовища 

і раціонального використання природних ресурсів для задоволення життєвих потреб сучасних і 

майбутніх поколінь людей. 

3 етап. Поширення ідей концепції сталого розвитку (1980-2002 рр.). Даний період 

характеризується активною участю міжнародних організацій у вирішенні проблем сталого розвитку [3]. 

Усвідомлення необхідності змін у підходах до процесу економічного зростання відбулося зі створення 

за ініціативи Генерального секретаря ООН в 1983 р. Міжнародної комісії з навколишнього середовища і 

розвитку (МКНСР) на чолі з прем‘єр-міністром Норвегії Г. Х. Брунтланд. Зібрані матеріали комісія 

представила в 1987 р. на 42-ій сесії Генеральної асамблеї ООН в заключній доповіді під назвою «Наше 

спільне майбутнє». Комісія виокремила нові для того часу глобальні екологічні проблеми, такі як 

глобальне потепління, виснаження озонового шару, забруднення повітря, загибель лісів і водоймищ, 

зникнення рідкісних видів тварин та рослин, і, прийшла до висновку, що існуючі інституційні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%96_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
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можливості, а також процес прийняття рішень на національному і міжнародному рівнях не в змозі 

впоратись з рішенням проблеми сталого розвитку І саме в доповіді «Наше спільне майбутнє» було 

надано визначення поняттю «сталий розвиток», як розвиток, направлений на задоволення потреб 

нинішнього покоління, який не лишить майбутні покоління можливостей задовольняти свої власні 

потреби [4].  

Така наукова і загальнополітична діяльність як на національному так і міжнародному рівні 

виявилась вагомим підготовчим процесом до проведення вкрай важливого міжнародного форуму – 

Конференції  ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) [5]. За 

результатами конференції було прийнято «Порядок денний на ХХІ ст», в якому було наголошено, що 

якщо людство не знайде відповідних механізмів оптимізації взаємовідносин з природою, то воно 

приречено на деградацію, і до знищення основ цивілізації і зникнення живої природи Землі  [6, 7]. 

На третьому етапі ідеї сталого розвитку світового, глобалізаційного характеру стали 

доповнюватися та уточнюватися різними аспектами на рівні держави, що відобразилось у відповідних 

офіційних документах, прийнятих багатьма країнами. Поширюється ідея соціальної складової в 

контексті сталого розвитку. Позитивне значення полягає в тому, що, незважаючи на складність і 

суперечливість проблеми, вони стали потужним поштовхом для осмислення і розуміння реалій 

сучасного світу, загроз його існуванню і шляхів до розв‘язання глобальної кризи практичними діями на 

всіх рівнях. 

4 етап. Інтеграція процесу сталого розвитку (2005 р. і до сьогодення). З 2005 року з‘являється 

новий вектор сталого розвитку – зелена економіка, збільшуються інвестиції в зелені технології. 

Глобальна економічна криза 2008 року не тільки загострила суть і значення концепції сталого розвитку 

як системної стратегії виживання та дії, як методологічної основи екологізації та соціалізації світової 

економіки, а й продемонструвала необхідність значного оновлення її в нових економічних умовах. 

Відповіддю на цю проблематику стало поширення ідей зеленої економіки.  

20-22 червня 2012 р. в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН зі сталого розвитку 

«РІО+20», в ході проведення якої більш ніж 100 президентів і прем‘єр-міністрів, тисячі парламентарів, 

мерів, представників ООН, світові лідери, представники багатьох міждержавних та неурядових 

організацій підбили підсумки міжнародних зусиль в напрямі сталого розвитку людства. На конференції 

в РІО+20 були підняті дві важливі теми – 1) зелена економіка в контексті сталого розвитку та подолання 

бідності; 2) інституційні рамки сталого розвитку [8, 9].  

Серед головних досягнень прийнятого документа, слід відмітити наступне: показано, як «зелена 

економіка» може бути використана в якості інструмента для досягнення сталого розвитку;   розробка 

нових індикаторів сталого розвитку, які б доповнили ВВП;  розробка стратегії сталого розвитку 

фінансової сфери;  сприяння розвитку корпоративної звітності зі сталого розвитку; прийняття основ для 

сталого споживання та виробництва; актуалізація питання щодо поліпшення гендерної рівності [10, 11]. 

Отже, на четвертому етапі змістовний характер сутності сталого розвитку став ще більше 

конкретизований і розвинутий, адже всі вищезгадані аспекти ставлять на порядок денний кожної країни 

необхідність адаптації всіх цих ідей, використовуючи їх згідно до своїх інтересів і особливостей; постає 

завдання ще раз оцінити перспективи свого розвитку і можливого внеску у забезпечення глобальної 

стійкості, від якої, в кінцевому рахунку, залежить і успіх національних планів розвитку.  

Таким чином проведений аналіз становлення концепції сталого розвитку свідчить про те, що 

людство переходить до нової моделі розвитку. Для досягнення ідей та цілей сталого розвитку необхідно 

забезпечити поступовий перехід від економіки, орієнтованої на економічне зростання, до економіки 

сталого розвитку, яка б включала взаємодію людини і природи, обмеженість та невідновлюваність 

деяких видів природних ресурсів, проблеми бідності та гендерної нерівності в країнах що розвиваються, 

відповідальність індустріально розвинених країн за небезпеку, яка була заподіяна навколишньому 

середовищу в процесі їх розвитку. 
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МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ ТА ПОПИТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

Основними напрямами маркетингових досліджень ринка транспортних послуг є дослідження та 

аналіз переваг виду транспортної послуги, аналіз структури і динаміки стану ринку транспортних 

послуг, а також дослідження ринку транспортно-логістичних послуг. Метою проведення маркетингових 

досліджень позиції фірми в конкурентній боротьбі і конкурентоспроможності її окремих продуктів є 

збір і аналіз інформації, необхідної для вибору конкурентних стратегій. [2 ] 

Особливістю транспортного ринку є його територіальна розосередженість і технологічний 

взаємозв‘язок при реалізації транспортної продукції (послуг). Тому для вивчення транспортного ринку 

та визначення попиту на перевезення дуже важливо правильно встановити його межі та полігони, тобто 

райони тяжіння до транспорту. На залізницях основними об‘єктами транспортного ринку з вантажних 

перевезень є пункти зародження та погашення вантажопотоків, тобто станції навантаження і 

вивантаження вантажу, і залізничні напрямки (лінії) і ділянки з усіма проміжними пунктами, технічним 

облаштуванням і рухомим складом. На водному транспорті – пристані і порти, на повітряному - 

аеропорти, на автомобільному – вантажні станції. Разом з тим у більшості випадків вантажі на 

залізничних станціях не зароджуються і не погашаються. Вони надходять на станцію або йдуть від неї, 

як правило, по під‘їзним залізничним шляхам, або автомобільним транспортом. Навантаження та 

розвантаження річкових і морських суден хоча і відбувається на станціях і в портах, але підвезення і 

вивезення вантажів здійснюється також по під‘їзних шляхах, трубопроводам або автотранспортом. 

Таким чином, навколо кожної вантажної станції (порту) традиційно формується певна кількість 

вантажовідправників та вантажоодержувачів, які й утворюютьрайон тяжіння до залізничної станції 

(порту). Методи визначення меж районів тяжіння залізничних станцій, річкових портів, пристаней і 

вантажних автомобільних станцій схожі. Вони базуються на порівнянні додаткових витрат, пов‘язаних 

із збільшенням відстані підвозу-вивозу вантажів до названих об‘єктів, з економією витрат, одержуваної 

в результаті зниження витрат на виконання вантажно-розвантажувальних і складських операцій. [2 ] 

Основне завдання дослідження ринку транспортних послуг – визначення потенційних 

споживачів. Вивчення ринку має дати відповіді на питання про те, на яких ринках, у якій кількості і на 

яких умовах можуть бути реалізовані надані транспортним підприємством послуги (тобто виявити 

найбільш відповідні для нього ринки, відповідні провізним можливостям і сегментації ринку). Вивчення 

ринку залежно від потужності транспортного підприємства та номенклатури, може проводитися 

постійно або періодично, включати внутрішній (у межах міста, області) і зовнішні ринки. Вивчення 

ринку проводиться окремо по підприємствам-споживачам транспортних послуг і наданню послуг 

населенню. В ході вивчення повинен бути визначений потенційний розмір ринку на основі його 

сегментації.[3,стор.169] 

http://www.ecopolicy.ru/upload/File/Bulletins/B_61.pdf
http://www.ecopolicy.ru/upload/File/Bulletins/B_61.pdf
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Основними сегментами транспортно-логістичного ринку є:  

вантажоперевезення та транспортно-експедиторські послуги;  

комплексні логістичні послуги, до яких належать послуги збереження та дистрибуції товарів; 

управлінська логістика, зокрема й послуги з оптимізації логістичних бізнес-процесів.  

До сегментів на основі параметрів якості транспортного обслуговування споживачів належать:  

час від отримання заявки на перевезення до доставки;  

надійність та можливість доставки за вимогою;  

наявність запасів, стабільність постачання;  

повнота та ступінь доступності виконання замовлення;  

зручність розміщення та підтвердження замовлення;  

об‘єктивності тарифів та регулярність інформації щодо затрат на обслуговування;  

можливість надання кредитів;  

ефективність переробки вантажів на складах;  

якість упаковки, а також можливість виконання пакетних та контейнерних перевезень. 

Сегментування ринку автотранспортних послуг описується таким алгоритмом: аналіз вимог 

потенційних клієнтів до послуг АТП; формування однорідних груп клієнтів, які ставлять схожі вимоги 

до автотранспортних послуг, що надаються; дослідження технологічного чи виробничого процесу, 

виявлення можливостей його удосконалення; оцінка конкурентоспроможності 

послуги; розробка маркетингових програм для основних сегментів ринку; оцінка економічного 

результату формування сегмента і реалізації маркетингової програми. 

Отже вивчення транспортного ринку та попиту на перевезення це складний, взаємопов‘язаний 

процес, що, перш за все, базується на дослідженні районів тяжіння транспортного підприємства та 

сегментації споживачів транспортних послуг. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ВУЗАМИ И ЕГО СВЯЗЬ С БЮДЖЕТИРОВАНИЕМ 

 В настоящее время вузы вовлечены в процессы реформирования -  изменениям подвергаются 

формы и методы финансирования вузов в целях повышения результативности бюджетных расходов и 

оптимизации управления бюджетными  средствами.  

 Комплексная система управления, ориентированная на постоянное повышение качества 

образовательных услуг и достижение стратегических показателей, может быть реализована на базе 

внедрения процессного бюджетирования в систему управления вузом. Система бюджетного 

планирования строится в соответствии с основными процессами вуза. 

 Под основными процессами вуза понимают цепочки процессов, которые направленны на 

оказание образовательных услуг, а также создание научно-технического продукта:  от изучения рынка 

до трудоустройства выпускников и послевузовского обучения. Каждый процесс создает цепочку 

ценности и имеет свою стоимость (затраты). В зависимости от объема оказанных услуг, бюджеты 

вспомогательных процессов включаются в затратную часть основных. К вспомогательным могут 

относиться следующие процессы: управление документацией, юридическое обеспечение, библиотечное 

обслуживание, издательская деятельность, информационно-техническая деятельность, трудоустройство 

и распределение выпускников и др. 

 Сущность процессного подхода заключается в формировании системы управления организацией, 

ориентированной на выполнение стратегических целей. Для реализации процессного подхода 

необходимо четко сформулировать основные стратегические цели и разработать систему показателей, 

которая характеризует степень их достижения. При этом определяются ответственные лица за 

достижение утвержденных показателей (рис.1).  
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Рис.1. Закрепление ответственности в процессном управлении 

 Процессный подход позволяет сделать объект управления более прозрачным посредством 

определения для каждого процесса поставщиков, внутренних и внешних потребителей, установления 

ответственности, полномочий и взаимодействий в управлении процессом. В  соответствии с процессным 

подходом в управлении предлагается алгоритм  управленческого цикла бюджетирования вуза, 

представленный на рисунке 2.  

 
Рис.2. Блок-схема управленческого цикла бюджетирования вуза 

 Комплексное использование модели процессного подхода в управлении  и предложенной блок-

схемы управленческого цикла бюджетирования  вуза должно способствовать оптимизации ресурсного 

обеспечения и  достижению результатов (по выбранным показателям)  на всех уровнях управления вуза.   
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ В РЕГІОНІ 

Питання розвитку процесів кластеризації шляхом впровадження інкубації бізнесу за участю 

ВНЗ, як потужного інноваційно-освітнього інструменту в формуванні та стимулюванні регіональної 
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економіки не розкрито повністю. Досвід в Україні подібних процесів поки що недостатній та потребує 

ретельного дослідження та розробки їх новітніх моделей організації та впровадження. 

Питаннями проблем створення процесів кластеризації займались вчені – М.Портер, В.Прайс, 

В.Демченко та ін. Регіональні процеси втілення кластерних ініціатив та їх розвиток визначили вчені М. 

Бутко, В. Захарченко, І. Журба, С.Соколенко О. Фінагіна та ін.  

У світовій практиці виділено два основні підходи до формування кластерних ініціатив, що 

наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні підходи до формування кластерних ініціатив та їх головні ознаки створення 

(розроблено та доповнено на основі [1,2]) 

Підтримка Європейського підходу надається в рамках реалізації стратегій розвитку конкретних 

територій. Уже з даного опису видно, що реальний кластер відрізняється від аналітичного конгломерату 

територіально близьких підприємств та організацій. Такий конгломерат («аналітичний прото-кластер») 

може стати реальним кластером за наступних умов: 

– наявність відповідних інфраструктур; 

– наявність оформленої організаційно-комунікативної структури, що виконує управлінські 

функції і забезпечує формування інноваційної спільноти як суб'єкта розвитку території, діючого в 

партнерстві з бізнесом, центральними та місцевими властями; 

– впровадження кластеру в рамках промислової та регіональної політики центральних властей, 

прийняття місцевою інноваційною спільнотою;  

– використання нових управлінських технологій [1]. 

Існують фактори [3, С.218-219], за яких підприємствам економічно доцільно об'єднуватися в 

кластери,  які мають свої характерні риси та найбільш поширені форми впровадження: 

1. Утворення об'єднаного ринку робочої сили - створення ринку праці для фахівців, що 

володіють специфічними знаннями, є головною перевагою концентрації фірм в певній місцевості  (для 

такого персоналу це велика перевага, тому що кількість можливих роботодавців велика та вона знижує 

ризик залишитися без роботи через призупинення виробництва або банкрутства фірми, і створює 

додаткові можливості просування по службі). 

2. Спеціалізація постачальника - фірми-клієнти, що входять у кластер, виграють від швидкого 

доступу до широкого спектра послуг. Постачальникам надається користь від близько розташованого 

ринку для збуту своєї продукції. 

3. Вільне переміщення знань - глибоке розуміння функціонування галузі промисловості залежить 

від концентрації великої кількості людей, що працюють над схожими економічними проблемами. 

4. Підприємницька діяльність - будується на наявності місцевих зв'язків і необхідної бізнес-

інформації. Підприємці відіграють важливу роль у створенні та впровадженні нових ідей (на кластер 

значний вплив робить географічне розташування підприємців і місце створення нових фірм). 

5. Інновація - нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та управління, 

засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду (вкладення коштів в економіку, що 

забезпечує зміну техніки та технології) [4]. 

6. Культура і взаємодія - соціальні відносини між економічними суб'єктами в рамках кластерних 

ініціатив. 

7. Попит - споживчий попит відіграє важливу роль у формуванні та створенні кластерів, де 

істотний фактор – залежність від попереднього досвіду розвитку. Ця залежність має серйозне значенння 

для розуміння кластерів і можливостей економічного розвитку (вона передбачає, що навіть дрібна, по 
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ґрунтується на самоорганізації економічних агентів 

у рамках механізмів «вільного ринку» (механізм не 
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суті випадкова, подія може відіграти важливу роль у формуванні кластерів у певній місцевості; у силу 

швидкої трансформації ринкового середовища буває неможливо передбачити, де відбудеться 

групування промислових структур, тобто формування кластера; промислові кластери,що сформувалися 

раніше, закріплюються в даному регіоні; передбачається, що майбутні можливості для розвитку 

економіки регіону формуються з існуючих шляхом розширення або якої-небудь нової комбінації 

наявних спеціалізацій регіону. 

.Висновки. Процеси кластризації в Україні знаходяться в стані вільного розвитку та глобальної 

ізоляції, держава не виконує свої головні функції – формування відповідної цільової політики, 

несформованими є також точки зростання кластерних утворень, недостатньо уваги приділяється 

інноваційним можливостям галузей на регіональних територіях. Таким чином виникла нагальна потреба 

сучасного українського ринку та потенціалу майбутнього в межах позиціонування національних видів 

бізнесу у світі. 

Для ефективного функціонування кластерних ініціатив та розробки стратегії розвитку 

регіональної економіки необхідне цілеспрямоване та професійне визначення вищенаведених факторів, 

що економічно доцільно об‘єднувати шляхом створення бізнес-інкубаторів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ 

В сучасних умовах становлення ринкового середовища, а також інтеграції України в 

Європейський Союз розвиток малого і середнього бізнесу є одним з найважливіших факторів вирішення 

соціально-економічних проблем регіонів. В умовах фінансової нестабільності саме малі підприємства не 

вимагають великих стартових інвестицій і гарантують високу швидкість обороту ресурсів, більш активні 

в інноваційній діяльності, здатні стимулювати розвиток економічної конкуренції, розширюють 

соціальну базу регіонів, формують і насичують ринок споживчими товарами в умовах дестабілізації 

економіки і обмеженості фінансових ресурсів як в регіонах, так і в країні в цілому. Малі та середні 

підприємства значно прискорюють розвиток регіональної господарської системи шляхом ефективності, 

раціоналізації та постійного відновлення. Управління розвитком малого підприємництва в сучасних 

умовах має стати одним із пріоритетів регіональної економічної політики та забезпечення сталого 

розвитку. 

Проблеми та економічні аспекти розвитку малого і середнього бізнесу в Україні досліджуються в 

роботах А. Гальчинського, В. Онищенка, В. Пили О.Фінагіної, Р. Манна та інших вчених. Активно ці 

питання визначаються і в наукових працях зарубіжних авторів – Л. Вальраса, Д. Кларка, П. Друкера, 

Р.Кантільйона та ін.  

Для вітчизняного підприємництва характерним є кількісне переважання малих та середніх 

підприємств у загальній структурі підприємств. Останніми роками відбувається скорочення частки 

малих підприємств у сфері торгівлі, операцій із нерухомим майном та будівництва одночасно із 

зростанням їх частки в сільському господарстві та промисловості. Стабільно низьким є рівень 

інноваційної активності МСБ порівняно з країнами ЄС. 

У більшості країн із розвиненою ринковою економікою визначення національної політики 

розвитку МСБ повинно бути ініціативою державних органів влади, а конкретні заходи реалізуються на 

рівні регіонів. Очевидно, що політика державних і регіональних органів влади повинна бути 

скоординованою і збалансованою, щоб не знижувати конкурентоспроможності підприємств. 

На думку  фахівців з питань регулювання економіки, стабільність ринкової системи 

забезпечується, коли 20–30 % громадян держави мають власну справу. У розвинених країнах малий 

бізнес становить основу середнього класу – впливової громадської верстви, що об‘єднує 60–80 % 

населення [1]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki
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 Важливість розвитку МСБ в Україні та його адаптації до розвитку країн ЄС посилюється також 

новим геоекономічним статусом України як країни-сусіда ЄС у сенсі більш глибокого залучення її 

регіонів до процесів міжнародного та міжрегіонального співробітництва. Тому виникає низка питань 

щодо співпраці, соціокультурної  та економічної інтеграції. В сфері державного та регіонального 

управління, бізнес-менеджменту цікавим постає питання вивчення та адаптації позитивного досвіду 

регулювання та підтримки бізнес-середовища, ринкових відносин, поширення стандартів інформаційної 

економіки, просування технологій кластеризації та ін.  

Динаміка зміни показників МСБ України за 2011 – 2013 рр. показує, що кількість зайнятих за 3 

роки не змінюється при одночасному збільшенні кількості підприємств, що пояснюється високими 

податковими ставками, а також відсутністю пільгових умов при збільшенні кількості занятих. В 

результаті такої ситуації підприємці не реєструють офіційно усіх працівників, щоб уникнути додаткових 

виплат. Обсяг ВВП має негативну динаміку, оскільки підприємці не мають достатньої зацікавленості у 

збільшенні її кількості. Високі податкові ставки вимушують підприємців  приховувати свої доходи, а 

деякі з них взагалі працюють в тіні. Розглянемо динаміку кількості українських підприємств МСБ у 

розрізі регіонів  за останні 3 роки. ( рис.1). 

         
Рис. 1. Розподіл регіонів за кількістю малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 

в України за 2011 – 2013 рр. 

Розроблено на основі [2]  

У відповідності  до наведених даних найкращими регіонами  по кількості підприємств МСБ на 

10 тис. осіб в Україні за період 2011 – 2013 рр. є АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, 

Миколаївська, Одеська, Харківська області. Найменші кількісні показники середніх і малих підприємств 

демонструють Волинська, Закарпатська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.  

Аналіз показав, що в  розвитку МСБ в Україні існують певні проблеми які потрібно вирішувати,  

переймаючи досвід розвинутих країн Європи, які на сьогоднішній день успішно розвивають діяльність 

своїх підприємств. 

Отже, проаналізувавши стан розвитку МСБ в Україні та розглянувши динаміку зміни показників 

її розвитку, можна виділити основні проблеми, що перешкоджають розвитку МСБ в Україні: 

необхідність у фінансових ресурсах, труднощі в придбанні виробничих площ та обладнання; відсутність 

фінансових резервів, пільгового кредитування, а тому -  загроза швидкого банкрутства; недостатній 

розвиток інфраструктури збуту продукції; локальність ресурсів та збутових ринків, відповідно - межі 

для зростання; низька конкурентоспроможність продукції, тому виникає конкуренція з боку великих 

підприємств; висока чутливість щодо несприятливих економічних (інфляція, циклічні коливання, 

податковий тиск) чинників; нестабільність доходів підприємств та зайнятих на них осіб; високе 

значення особистісного чинника в управлінні, що створює сприятливі умови для «тінізації» та 

криміналізації підприємств; недостатнє інформаційне забезпечення та відсутність доступу до офіційних  

інформаційних ресурсів; складність у здійсненні кадрового забезпечення. 

Висновки. 

Основними напрямами удосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва, 

які доцільно враховувати під час вироблення політики розвитку вітчизняного сектору малого і 

середнього бізнесу, є: підтримка діалогу на рівні «держава – регіон – крупний бізнес – МСБ; 

формування культури підприємництва та підприємницької освіти, вдосконалення професійної 

підготовки для підтримки зростання та створення бізнесу; зміцнення рамкових умов для підприємців, 

зокрема усунення бар'єрів та надання підтримки МСБ на найважливіших етапах життєвого циклу; 
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зниження рівня корупції; розробка інструментів стимулювання розвитку підприємництва, інвестування 

інноваційної та експортної спроможностей у сферах МСБ, інформаційних та комунікаційних технологій. 

Україна потребує розробки досконалої та комплексної стратегічної програми розвитку МСБ на 

рівні регіонального менеджменту, яка здійснюватиметься за допомогою виваженої ефективної 

підтримки з боку держави, як це відбувається у розвинутих країнах світу. 

Література: 
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ресурс] // Малый бизнес в России и за рубежом. – Режим доступа : 

http://www.smallbiznes.net/Business.php 

2. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства, ми не можемо уявити своє життя без реклами. Реклама 

присутня всюди, на телеканалах, на радіо, на сторінках сайтів, журналів  та газет, на бігбордах, в 

міських та приміських транспортах. Головна ціль реклами – це розповсюдження інформації у будь-якій 

формі, з допомогою будь-яких коштів про фізичному чи юридичну особу, товарах, ідеях та починаннях, 

що призначалася для невизначеного кола осіб і покликана формувати чи підтримувати інтерес до цих 

фізичній, юридичній особі, товарам, ідеям та починанням і сприяти його реалізації товарів, ідей 

починань. 

Так, безперечно, реклама виступає як надзвичайне благо, і рідко можна почути, що вона може  

нанести якусь шкоду споживачу. За даними соціологів, щорічно, під впливом реклами, божеволіє 

приблизно 2500 людей.   

А чи замислюємось ми, як впливає реклама на наше життя? Головною особливістю новітніх 

технологій рекламування та їх відмінністю від звичних прийомів «паблік рилейшнз» є вплив на 

підсвідомість людини. Фахівці з психології твердять, що лише 3% діяльності людини контролює 

свідомість, а решту 97% – підсвідомість, тому нескладно зрозуміти причини ефективності таких 

технологій. 

 Було проведене анонімне опитування, в соціальній мережі «ВКонтакті», серед 100 віком від 15 

до 45 років. Визначалося відношення людей до реклами, і як вона впливає на свідомість людей, та 

формування особистості (табл.1). 

Таблиця 1 

Опитування «ВКонтакті»  

Запитання Відповідь у % 

1) Чи часто вам западає який-небудь 

слоган (фраза) або картинка із реклами 

Так- 25,9% 

Ні-40,7% 

Важко відповісти-33,3% 

2) Як Ви вважаєте, реклама надає негативний 

вплив на Ваше здоров‘я або психіку? 

Так-44,8% 

Ні-44,8% 

Важко відповіти-10,3% 

3)Чи впливає реклама на людину, як на 

особистість? 

Так-69% 

Ні-24,1% 

Важко відповісти-6,9% 

4) Які, на ваш погляд, соціальні наслідки 

можуть призвести розвиток рекламних 

технологій? 

Поліпшення стану економіки-7,7% 

Додаткове джерело доходу -15,4% 

Байдужість до доль людей-7,7% 

Падіння культури -11,5% 

Деградація людини-26,9% 

Розширення кругозору споживачів-7,7% 

Важко відповісти-23,1% 

5) Реклама диктує людям стиль життя? Так-51,9% 

Ні-33,3% 

Важко відповісти-14,8% 

http://www.smallbiznes.net/Business.php
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Можна зробити висновки, що реклама так чи інакше впливає  на свідомість людини. Сучасне 

суспільство вже не може існувати без реклами, адже вона стала невід'ємною частиною нашого 

повсякденного життя. Рекламні корпорації використовують не лише можливості показати продукт, а й 

аналізуючи нашу психологію, роблять рекламу, яка засідає в пам'яті. Створюючи рекламу треба 

пам`ятати, про те, що їх дивляться і діти, і підлітки, дуже важливо з цього віку закласти гарну основу 

для їх виховання, яка допоможе їм в подальшому житті. Тобто  вона має нести таку інформацію, в якій  

буде міститься про: 

1. секрети здорового способу життя (без алкоголю, сигарет, наркотиків); 

2. здорове харчування (без штучних барвників, шкідливих добавок); 

3. етичні норми поведінки (без хамства, та не вихованості); 

4. чистоту мови (без ненормативної лексики, та вульгаризмів); 

5. здорові відносини  з протилежною статтю (без насилля та ранніх статевих стосунків). 

Тому створюючи рекламу, ватро думати і приділяти увагу тому яку інформацію вона буде 

містити. Отже, щоб захистити себе від маніпулятивного впливу реклами можна запропонувати кілька 

простих, але цілком дієвих прийомів.  

Перш за все, будьте упередженими, – радять фахівці. Завжди пам‘ятайте, що мета будь-якої 

реклами – змусити вас щось купити. І відповідно до цього сприймайте й усі пропозиції, особливо – 

підкреслено некомерційні. Адже в такій упаковці вони найбільш небезпечні.  

Не вірте рекламним обіцянкам на слово. Будьте прискіпливими. Кожного разу, коли чуєте 

епітети на кшталт найдешевший, найкращий, найвигідніший, запитуйте: чому? Чому, наприклад, товар 

якоїсь фірми найдешевший і водночас найкращий, чи можливе таке поєднання? Найчастіше будь-яке 

розумне обґрунтування відсутнє.  

На думку психологів, найбільший вплив на людину має телереклама. Тому, дивлячись 

рекламний ролик, ніколи не забувайте, що перед вами зовсім не „випадкові перехожі‖ чи експерти, а 

професійні актори або спеціально підібрані люди. А все, що відбувається на екрані, спрямоване 

виключно на те, аби переконати глядача в неземній досконалості рекламованого об‘єкта.  

І головне – думайте! Більшість рекламних роликів, споганів чи текстів не витримують перевірки 

елементарною логікою. Все піддавайте сумніву, – радили давні філософи. Чи не рекламу вони мали на 

увазі? 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Агропромисловий комплекс (АПК) України є важливою ланкою народногосподарських 

комплексів країни. В ньому зайняті, за останніми даними, близько 16% працюючих українців, що дає 

змогу забезпечити стабільною роботою тисячі українських родин. А вартість очікуваного врожаю за 

умови достатнього фінансування оцінюється у розмірі 40 млрд. дол. США. Але агропромисловий 

комплекс, незважаючи на всю свою значимість для економіки України, має проблеми, серед яких 

виділяють головні, а саме: забезпечення грошовими ресурсами; низька ефективність 

сільськогосподарського виробництва; проблема забезпеченості основними виробничими засобами; 

недосконалість інфраструктури та механізмів регулювання кон‘юнктури аграрного ринку; загострення 

соціальних проблем у сільській місцевості. 

За підрахунками для проведення планових весняно-польових робіт українським аграріям у 

2015р. потрібно було близько 60 млрд. грн., і ця цифра у півтора рази більша в порівнянні з минулим 

2014 роком. За даними Міністерства аграрної політика і продовольства України, у 2015 році вітчизняні 

фермери мали у своєму розпорядженні кошти у розмірі 48 млрд. грн., а ще 12 млрд. грн. їм потрібно 

було залучити. І тому одним із вже традиційним способів залучення грошових засобів стали банківські 

кредити. 

За різними оцінками, в структурі кредитного портфеля корпоративних клієнтів фінансування 

аграріїв займає порядком 20-30%. Однак економічна та політична ситуації в країні у 2015 році внесли 

свої корективи у дану статистику: банкіри із самого початку відмовили сільгоспвиробникам від надання 

повноцінної фінансової допомоги. Причина цьому : банки мали колосальні труднощі, це і масовий відтік 

депозитів, і формування збільшеного резервного капіталу із-за девальвації національної валюти, та 

зниження бізнес активності. Усі ці фактори не дали змоги банківським кредитам стати рятівним кругом 

для українських фермерів. Незважаючи на це, за даними профільного міністерства, станом на 

18.09.2015р., підприємствами агропромислового комплексу (АПК)  було залучено кредитних ресурсів на 
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загальну суму 11 млрд. грн., що майже у півтори рази більше, ніж на відповідну дату 2014 року. При 

цьому левову частку складали короткострокові позики (67%), середньострокові (20%) і довгострокові 

(13%). Процентні ставки у національній та іноземній валюті відповідно дорівнювали 17-36% та 10-19,1% 

[2]. 

Слід відмітити, що вітчизняні банки виявляють незначну зацікавленість у кредитуванні 

сільськогосподарського виробництва, що шкодить сільгоспвиробникам та негативно впливає на 

економіку країни. 

 А тому потрібно знайти інші шляхи фінансування. І такі знайшлися, перший – це аграрні 

розписки – відносно новий для України інструмент, який дає змогу отримати гроші під заставу 

майбутніх врожаїв. Спираючись на Закон України «Про аграрні розписки» від 06.11.2012р., аграрна 

розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов‘язання боржника (особа, котра 

видає розписку), яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або 

сплатити грошові кошти кредитору на визначених у ньому умовах. Предметом такої застави може бути 

виключно майбутній урожай[1]. Розписки бувають двох видів: товарні (зобов‘язання поставити певну 

кількість продукції) та фінансові (сплатити визначену суму грошей).  

Як зазначив міністр аграрної політки та продовольства України Олексій Павленко, у 2014 році 

відбувся запуск пілотного проекту з аграрних розписок на Полтавщині. За ним було оформлено 10 таких 

інструментів на загальну суму близько 40 мільйонів гривень, перша розписка в Україні була видана на 

32 тони соняшникового насіння.  До проекту було залучено більш ніж 470 агровиробників. При цьому 

міністр підкреслив, що у вересні 2015 року пілотний проект з впровадження аграрних розписок 

стартував ще в трьох областях України: Вінницькій, Харківській та Черкаській. Першим практичним 

результатом стало оформлення першої на Черкащині аграрної розписки між «Сінгента» та СТОВ 

«АгроКо». 

Другим шляхом фінансування є використання венчурного капіталу. Фінансові кошти 

вкладаються у венчурний бізнес без матеріального забезпечення і без гарантії з боку «венчура» (на страх 

і ризик власників капіталу). Він є своєрідним «фінансовим диверсифікатором», який акумулює кошти 

різних фінансових інститутів і вкладає їх у численні інноваційні проекти на різних етапах життєвого 

циклу нововведення, знижуючи ризик, пов'язаний із втратою інвестицій у разі невдачі проекту. 

Обов'язковою умовою такого інвестування є участь інвестора в управлінні інноваційною фірмою і 

отримання прибутків від продажу її акцій на фондовій біржі. Однак на сьогодні частка АПК в 

інвестуванні венчурного капіталу є невеликою, оскільки підприємства галузі є нестабільними. 

Фінансування ж здійснюється тільки за наявності високоефективного проекту, тому що інвестори 

серйозно ризикують і в разі невдачі базової ідеї втрачають значні ресурси. 

Наступним шляхом фінансування можна вважати форфейтинг. Орієнтуватися на нього можуть 

лише підприємства-експортери, адже він передбачає фінансування зовнішньоекономічних операцій, 

який полягає в купівлі в експортера експортних вимог форфейтером (комерційним банком чи 

спеціалізованою компанією). На практиці форфейтинг як вид кредитування зовнішньоекономічних 

операцій може здійснюватися у формі викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, 

акцептованих імпортером. Продавцем вимог при форфейтингу може бути підприємство, яке виконало 

зобов‘язання за контрактом і прагне рефінансувати дебіторську заборгованість. До основних переваг 

можна віднести: зменшення кредитного ризику; мінімізація ризику зміни процентних ставок; мінімізація 

валютних ризиків; поліпшення ліквідності (платоспроможності). На жаль, відсоток підприємств-

експортерів сільськогосподарської продукції в Україні невисокий, а як результат мізерна кількість 

операцій форфейтингу. 

Наступний шлях фінансування підприємств сільськогосподарського підприємства - факторинг, 

який за своєю економічною сутністю вважається банківською операцією. Постачальник уступає банку 

(або спеціалізованій факторинговій компанії) право одержання платежу. При цьому банк купує у клієнта 

право на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). При цьому у власність банку-факторингу 

(банку-посередника) надходять неоплачені розрахункові документи. З метою зменшення ризику, який 

при факторингу досить значний, банк-фактор ставить досить суворі вимоги до клієнтів, які хочуть 

отримати факторингову послугу. Головним недоліком, що зупиняє агровиробників користуватися 

факторингом – це його вартість, яка залежить від суми грошового зобов‘язання, що його клієнт передав 

банку.  

Ще один шлях - іноземні гранти. Сподіватися на допомогу в закупівлі матеріально-технічних 

засобів на ці кошти не потрібно, адже вони, у першу чергу, будуть направлені на освоєння українськими 

аграріями основ побудови маркетингу, логістики, а також на вивчення новітній технологій та методів у 

сільському господарстві. А ці знання та вміння є край необхідними для завоювання та утримання 

лідируючих позицій на світовому ринку у наш час, тому отримання таких грантів є вкрай необхідним 

[3]. 
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Отже, агропромисловий комплекс України кожного року потребує значні грошові кошти на 

проведення планових робіт, посівних кампаній, оновлення основних засобів тощо. А якщо подивитися 

на реалії, а саме на складну економічну та політичну ситуацію в країні, то нескладно дійти висновку, що 

фермери наодинці не в змозі вистояти в таких умовах, а тому потребують раціональної підтримки як 

державних структур, так і банківських та небанківських фінансово-кредитних установ разом взятих. 

Тільки в такому випадку Україна зможе втримати існуючі та зайняти кращі позиції в рейтингах країн-

експортерів сільськогосподарської продукції.     
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EUROPE: CHALLENGE FOR ECONOMIC ENTITIES   

 

Abstract: The article briefly introduces the issue of trends in regional policy in the EU in the context of smart 

development. The first part next part of the paper focuses on the cities and challenges they face connected with 

sustainable development. Author underline that more and more economic entities are going to become smart 

and act according to sustainable development.  

 

Introduction 

 Presently, sustainable development is becoming increasingly important in policy making,  

in general. Innovative environment and the ability of economies to implement innovations, seem more likely to 

be a guarantee of higher innovativeness of companies as well as cities and regions. ―In the EU, a key issue is to 

mainstream sustainable development thinking into various parts of the Europe 2020 Strategy. The Strategy, 

which was adopted in 2010, contributed to moving Europe out of the crisis and laying the foundations for a 

more sustainable future built on smart, sustainable and inclusive growth. Key areas for mainstreaming are i.a. 

the European Fund for Strategic Investment (EFSI), through the energy union and climate policy, but in 

particular the work on the circular economy‖ (Sustainable development 2015). European Union members states 

undertake a lot of programmes and projects in order to improve innovativeness and competitiveness of 

particular economies. With the above in mind, the  paper considers new trends in regional policy undertaken by 

the EU relating to sustainable development.  

The aim of this article is to present challenges of the economic entities according to sustainable development.  

1. Smart and sustainable development  

Nowadays the European Union aspires to achieve a widely understood development  decreasing world 

poverty and hunger. The activities recently undertaken by the European Union seek to reach the Millennium 

Development Goals (European Commission, 2008). The Millennium Development Goals, which expire in 2015, 

will be replaced by new Sustainable Development Goals. They will not only cope with poverty, hunger or 

improve basic education and healthcare. The new goals should result in attaining economic, inclusive and 

sustainable growth e.g. higher living standards by accelerating income growth and increasing employment 

(Bates-Eamer, Carin, Ha-Lee, Lim, Kapila, 2012).  

Usually, development contains a progressive change in the economy and society and the satisfaction of human 

needs. Nevertheless, living standards that go beyond the minimum are sustainable only if consumption 

standards have regard for long-term sustainability. The most common description of sustainable development is 

the definition of the United Nations, which highlights that ―sustainable development is development that meets 

the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs‖. 

(WCED, 1987). Nowadays, most of us exploit the world's ecological means, for example in our patterns of 

energy use. Perceived needs are socially and culturally determined, and sustainable development requires the 

promotion of standards that encourage consumption to remain within the bounds of the ecological potential and 

to which all can reasonably aspire. (Derlukiewicz, 2014) 

It should be emphasized that sustainable development recommends that the needs of the future can be meet 

depending on how well social (equity, participation, empowerment, social mobility, cultural preservation), 

economic (services, houshold needs, industrial growth, agriculture growth, efficient use of labour) and 

http://minagro.gov.ua/
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
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environmental (biodiversity, natural resources, carrying capacity, ecosystem integrity, clean air and water) 

objectives or needs are balanced. Very often needs are incompatible for instance, industrial growth may be in 

conflict with the protection of natural resources. (Hopwood B., Mellor M.,  O‘Brien G., 2005). 

Three pillars of sustainable development: economic growth, environmental management and social 

inclusion – are fundamental and occur across all sectors of development. They influence cities and enterprises 

e.g. fast urbanization process, infrastructure, energy development and use, water availability, as well as 

transportation (Girardet, 1999). 

2. Development of a smart and sustainable economy according to Europe 2020 Strategy  

The new strategy for Europe 2020 emphasizes the need for member states to undertake joint action, 

which would help overcome the crisis and implement reforms enabling them to face and deal with diverse 

problems. There are three major priorities included in the strategy and connected with smart growth which 

based on education (encouraging people to learn, study and update their skills), research and innovation 

(creating new products and services that generate growth and jobs and help address social challenges) and 

digital society (using information and communications technologies). Second priority is sustainable growth 

which based on a more competitive low-carbon economy that makes the use of resources efficient and 

sustainable, protection of the environment (by reducing emissions and preventing biodiversity loss), 

capitalization on Europe's leadership in developing new green technologies and production methods as well as 

on the introduction of efficient smart electricity grids. The last one it is inclusive growth which based on the 

increase in Europe‘s employment rate  (more and better jobs, especially for women, young people and senior 

workers), help for people of all ages to anticipate and manage change through investment in skills and training, 

modernization of labor markets and welfare systems (European Commission, 2010a). 

According to the issues mentioned above issues the new Europe 2020 strategy underlines that future 

development of the whole Community should be based on smart, sustainable and inclusive growth. It is worth 

noting that smart development means improving education, research and innovation and creating a digital 

society, where most of the people use information and communications technologies. The ability to constantly 

generate and adapt new technologies influences the quality of life, develops information society, allows for 

improvement and new achievements in eco-economy (Mempel-Śnieżyk 2014). 

The most important goals for smart growth concerns:  

 combined public and private investment in R&D to reach 3% of EU's GDP, 

 75% employment rate for women and men aged 20-64 by 2020– achieved by getting more people to work, 

especially women, the young, older and low-skilled people, 

 better educational achievements (European Commission, 2010a). 

To achieve the objectives of the Europe 2020 strategy, seven flagship initiatives were identified (as part 

of the strategy). It is very important to stress that all entities (at the European, national and regional levels) are 

essential to become involved in the process of implementation of Europe 2020 strategy and its flagship 

initiatives.  This is the only way to reach the aim of smart and sustainable economy in the European Union by 

2020. Five of these initiatives concern the development of a smart and sustainable economy: Innovation Union, 

Digital agenda for Europe, Youth on the move, Resource efficient Europe, An industrial policy for the 

globalization era. (Derlukiewicz, 2013) 

In the perspective  2014-2020 the three briefly described flagship initiatives (Innovation Union, Digital Agenda 

for Europe, Youth on the move) will contribute to the development of a smart economy in Europe. The other 

two initiatives, i.e. Resource efficient Europe and An industrial policy for the globalization era concentrate on 

supporting sustainable growth. 

The flagship initiative for a resource-efficient Europe supports the change towards a resource-efficient, low-

carbon economy to achieve sustainable growth. This initiative delivers a long-term framework for activities in 

many policy areas, supporting policy agendas for climate change, energy, transport, industry, raw materials, 

agriculture, fisheries, biodiversity and regional development. This is to increase inevitability for investment and 

innovation and to guarantee that all appropriate policies concentrates on resource efficiency in a balanced 

manner.  

The EU initiatives concern and influence both European economy in general as well as the cities and 

enterprises in particular. They face new challenges and have to undertake actions to achieve development goals. 

This is a long-term process which forces cities and enterprises to acting in predetermined directions.  

3. Enterprises towards sustainable development 

Nowadays sustainable development is the challenge that countries, cities, corporations, and 

organizations are facing (World Bank, 2012). Cities are implementing low-carbon growth and public 

transportation. Agriculturalists are picking up the practices of climate-smart agriculture. Countries are 

identifying the value of their natural resources, and industries are appreciating how much they can save thanks 

to energy and supply chain efficiency. 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm
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 Additionally, in the European Union member states and regions, sustainable development plays an 

important role in the socio-economic policy and future development. For instant Poland, like other EU 

members, has decided to implement sustainable development policies by integrating activities in the economic, 

social and environmental areas for the benefit of future generations. Poland, in comparison with its western 

neighbours, has yet to undertake new programmes and activities to achieve the intended goals. 

Nowadays, SMEs contribute to ca. 64% of the industrial pollution in Europe (ECEI,2010). This sector 

finds it more difficult to deal with environmental legislation compared to large companies, which are able to 

find financial resources, undertake and promote their ―environmental‖ activities.  The EU members face the 

problem of transforming environmental challenges into business opportunities for SMEs. To this end, cost 

reduction, environmental impact and increased energy efficiency are promoted. Less than a half of SMEs (40-

45%) are companies with high impact on the environment. They are more likely to invest in environmental 

solutions because of business opportunities (cost reduction or in accordance with environmental legislation). 

The second group of SMEs (55-60%) rather prefer low-cost solutions: simple clean technologies, recycling of 

water or waste, or just energy-efficient light bulbs, waste segregation. However, economic and environmental 

results of these activities are  limited.(ECEI, 2010). In view of the above the introduced environmental 

management systems (EMS) should be better suited for different types of enterprises. The improvement 

environmental performance should be supported by easier access to certification of environmentally friendly 

products and sector-specific events focused on eco-industry opportunities, training for green skills, simple 

guidelines, support for marketing campaigns for eco-products, services etc. The chance and solution to reaching 

the above listed changes can be cooperation and linkages between SMEs in the form of cluster. (Mempel-

Śnieżyk 2014) 

It is worth to add that achieving regional sustainable development is more possible using the power of 

cooperation between economic entities and according to the common saying ―act separately but 

together‖.―Clusters promote specific collaborations and networks, in which common sustainability goals can be 

achieved more easily‖(Knauseder, 2013, p. 9). 

According to The European Cluster Memorandum Europe faces innovation challenges. Clusters can be 

powerful catalysts in the process of improving innovation performance and seek to sustain high and rising 

standards of living (European Commission, 2007).The regional policy related to clusters has to concentrate on 

areas of existing or potential regional advantages(European Commission, 2008), investment in knowledge 

infrastructure, science parks and business incubators (European Union, 2010)and boosting the network relations 

between regional authorities, enterprises and universities. As a result of synergic actions linkages have 

appeared, leading towards sustainability and innovativeness of economies. (see more: Slovell,2008) The 

importance of clusters, as an element of economic development, is recognised by the European Union and EU 

members are guided to formally identify clusters and to recognise SMEs‘ relevance to economic sustainability 

and wealth(European Commission 2008b). 

Lately, the cluster approach has been used in linkages with the concept of smart specialization, a territorial 

development model in order to increase the efficiency and effectiveness of economic systems contributing to 

sustainable development simultaneously (Castillo, Paton, Saez, Desarrollo, 2013). Smart specializations 

strategies(3S) approach  appeared because of difficulties in reaching the US economic innovativeness by the EU 

,and because of the need to invest limited public funds more efficiently in regional economic development. This 

concept was also proposed as an answer to searching new, more sustainable growth concepts. This approach is 

important in new regional policy to the point that according to the European Commission‘s proposals on 

cohesion policy for the period 2014–2020, smart specialisation will be a precondition for the use of funds from 

the European Regional Development Fund in 2014–2020. Smart specialisation is an alternative to a policy that 

promotes investment across several areas and sectors irrespective of a region‘s industrial structure and 

knowledge capacity (concerning human capital, universities, research organisations etc.).According to Ketels 

(Ketels, 2013) clusters can be used to identify valuable assets of the region. Clusters located in particular 

regions help to create synergies between businesses, universities and research, reinforce linkages using existing 

strengths and opportunities. Clusters contribute to long-term development of sustainable competitive advantages 

by region. Clusters favour and facilitate identification of the regions‘ potential and domains.―Clusters strengthen 

regional identity and thus encourage the participation of stakeholders in the process of sustainable regional 

development‖(Knauseder, 2013, p. 9). 

Conclusion 

 The Europe 2020 strategy and its flagship initiatives indicate the direction for future development and 

are a good start for Europe to become smart and sustainable. However, it is important to implement all the 

principles and commitments included in the whole set of flagship initiatives. The development of sustainable 

economy is a priority for the whole society in the European Union. To achieve this aim, all and every effort 

must be made at the community, national and regional levels. Moreover, every single entity should support this 

process by: using safe and renewable energy, segregating waste, reducing water consumption, using public 
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transport in order to reduce the number of private vehicles and maintain the quality of environment. 

Furthermore, it is important to use natural recourses more efficiently and implement innovations in order to 

support smart and sustainable growth. Moreover, undertaking local actions is vital for achieving sustainable 

human development (European Commission, 2008). To sum up, it can be added that creating networks 

positively influences sustainable development. Local authorities, while performing their duties in accordance 

with national and EU guidelines, focus in their activities on the needs of their local entities and take into account 

specific conditions. The support and benefits for the SME sector resulting from participation in a network 

increase the awareness and responsibility for acting in accordance with sustainable development. Due to the 

possibility of realizing join actions they seem to find it easier to achieve higher goals. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИСНТРУМЕНТ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Маркетинговая стратегия – часть корпоративной стратегии, описывающая дальнейшее 

использование ограниченных ресурсов для достижения эффективных результатов в увеличении продаж 

и доходности от продаж в долгосрочной перспективе, долгосрочных конкурентных преимуществ для 

обеспечения организации высокой рентабельностью и повышения конкурентоспособности на рынке. 

Маркетинговая стратегия необходима организации необходима для: 

 выявления рыночных перспектив компании и ее продукции или услуг; 

 разработки плана действий, т.е. плана маркетинга, который будет гарантировать компании 

успех на рынке относительно основных конкурентов; 

 определения ответа на вопрос «За счет чего, кого и как компания будет жить и развиваться 

дальше?» 

 определения точек роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

 определения стратегических направлений развития организации; 

 выработки работающей и мотивированной на результат систему маркетинга (службу 

маркетинга) и систему продаж (службу продаж), создание определенной системы лояльности к своих 

сотрудникам [1].  

Выбор стратегий определяется в результате анализа альтернатив, сопоставления целей, 

сценариев, ресурсной базы, инноваций, необходимых и имеющихся инвестиций, применения тех или 

иных маркетинговых ходов. Оценивает способность принимать и организовывать исполнение 

стратегических решений внутри и вне организации. Известно, что большинство стратегических 

решений, которые принимает любая компания, особенно в условиях кризиса, лежат в сфере маркетинга. 

Поэтому одной из главных задач развития предприятия становится разработка маркетинговой стратегии. 

Маркетинговая стратегия необходима для обеспечения эффективности деятельность компаний, 

особенно таких, которые характеризуются сложной корпоративной структурой. Детальное 

формулирование маркетинговой стратегии деятельности компании позволяет определить пути ее 

дальнейшего развития [2]. 

Использование эффективной маркетинговой стратегии может привести организацию к усиление 

позиций организации на рынке, увеличение доли рынка, увеличение числа лояльных 

клиентов/потребителей, а также повысить конкурентоспособность продукции или услуг. 

Одним из важных действий в построении эффективной работы организации является разработка 

маркетинговой стратегии. Необходимо выделить следующие этапы: 

1. Определение целей и стратегических направлений развития организации. 

2. Анализ ситуации в организации, внутренний анализ информации и отчетности службы 

маркетинга и развития, проведение SWOT-анализа. 

3. Изучение и анализ рынка, определение позиций компании на рынке. 

4. Изучение конкурентного окружения и прямых конкурентов. 

5. Стратегический анализ полученной информации и определение стратегических альтернатив 

и перспектив развития компании. 

6. Выбор итоговой стратегической альтернативы развития компании. 

7. Описание принципов маркетинговой стратегии компании на базе 5P. 

8. Определение портфеля стратегических проектов для реализации маркетинговой стратегии 

по ключевым блокам: политика бренда и политика торговых марок организации; ассортиментно-ценовая 

политика и ценовое позиционирование; политика продаж и дистрибьюции, каналы сбыта; рекламная и 

трейд-маркетинговая политика организации; система и служба маркетинга, структура отдела маркетинга 

и развития; мотивация и KPI службы маркетинга; бренд-аналитика и рыночная аналитика; принципы 

обучения, передачи знаний и хранения информации и опыта.  

9. Разработка плана реализации маркетинговой стратегии (календарный план изменений и 

план внедрения проектов). 

10. Сопровождение реализации маркетинговой стратегии (методическое сопровождение, аудит 

реализации плана, обучение и тренинги, поиск и привлечение персонала и т.п.) [1]. 

Таким образом, при формировании маркетинговой стратегии предприятия наиболее важными 

являются четкое определение целей, анализ факторов, влияющих на компанию, и определение 
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жизненного цикла компании. При этом от того, насколько детально проработаны данные этапы, можно 

судить о прогнозной эффективности той или иной маркетинговой стратегии. В условиях кризиса 

актуальность и значимость детальной, поэтапной разработки данного раздела, безусловно, повышается 

[2]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость пересмотра 

принципов и приоритетов в области управления и распоряжения государственным имуществом, 

усиления государственного контроля и регулирования в государственном секторе экономики. 

Усиление роли государства в регулировании экономики не следует понимать, как политику 

наращивания массы объектов государственной собственности в экономическом пространстве страны. В 

настоящий момент ощущается объективная потребность в создании стройной, экономически и 

логически выверенной системы критериев, в соответствии с которыми те или иные объекты выбираются 

для осуществления государственного управления на базе жесткого, детально регламентированного 

механизма управления и контроля за государственной собственностью. 

Государство в силу многообразия объектов управления, их специфики, невозможности оперативной 

обработки актуальной информации о состоянии каждого объекта управления, необходимой для 

принятия своевременных и адекватных управленческих решений, в большинстве случаев не может и не 

должно определять способы достижения цели, т.е. детальные, экономически обоснованные планы 

конкретных мероприятий в отношении объекта управления. 

Способ достижения цели определяется в рамках установленной (как правило, конкурсной) процедуры 

назначения, управляющего и утверждается уполномоченным государственным органом. 

Ответственность за осуществление утвержденного способа достижения цели государства возлагается на 

управляющего и должна не только стимулировать его надлежащую деятельность, но и сводить к 

минимуму риски государства при не достижении запланированного качественного результата 

управления. 

Государственная политика преследует следующие цели: 

1. Увеличение доходов федерального бюджета на основе эффективного управления 

государственной собственностью; 

2. Оптимизация структуры собственности (с точки зрения пропорций на макро- и микроуровне) в 

интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; 

3. Вовлечение максимального количества объектов государственной собственности в процесс 

совершенствования управления; 

4. Использование государственных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики; 

5. Повышение конкурентоспособности коммерческих организаций, улучшение финансово-

экономических показателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в 

них и прекращению выполнения несвойственных им функций. 

Для реализации указанных целей федеральным органам исполнительной власти необходимо решить 

следующие задачи в виде: 

1) Полной инвентаризации объектов государственной собственности, разработки и реализации 

системы учета этих объектов и оформление прав на них; 

2) Повышения эффективности управления государственным имуществом с использованием всех 

современных методов и финансовых инструментов, детальной правовой регламентации 

процессов управления; 

http://m-marketing.ru/services/marketing-strategy/
http://m-marketing.ru/services/marketing-strategy/
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3) Классификации объектов государственной собственности по признакам, определяющим 

специфику управления; 

4) Оптимизации количества объектов управления и перехода к пообъектному управлению; 

5) Определения цели государственного управления по каждому объекту управления (группе 

объектов); 

6) Обеспечения прав государства как участника (акционера) коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

7) Обеспечения контроля за использованием и сохранностью государственного имущества, а также 

контроля за деятельностью лиц, привлекаемых в качестве управляющих, где под управляющими 

понимаются руководители унитарных предприятий, учреждений, представители государства в 

органах управления коммерческих и некоммерческих организаций, доверительные управляющие 

государственным имуществом, управляющие компании; 

8) Обеспечения поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет путем создания 

новых возобновляемых источников платежей и более эффективного использования имеющегося 

имущества. 

Таким образом, задачи реализации данной концепции управления федеральной собственности являются 

приоритетными для всех федеральных органов исполнительной власти. Также устанавливаются меры 

ответственности федеральных органов исполнительной власти за реализацию предоставленных им 

полномочий по управлению и распоряжению государственным имуществом. 

Применительно к каждому объекту управления (группе объектов) государством должна быть 

определена и зафиксирована цель, которую оно преследует и достижению которой служит объект, при 

этом должны соблюдаться основные принципы управления государственным имуществом. 

Важнейшим принципом является использование системы управления как неразрывного единства таких 

элементов, как: обеспечение обязательного порядка определения способа достижения цели, 

регламентация порядка принятия управленческих решений государственными органами, порядка 

выбора управляющих, мотивации управляющих, контроль за объектами управления и деятельностью 

управляющих, предоставление отчетности государственными органами и управляющими, принятие 

управленческих решений на основании анализа результатов контроля и отчетности, ответственность за 

результаты управления, постоянное поступление, обработка и анализ информации о работе 

управляющих и объектов управления. 

Функционирование системы управления и порядок взаимодействия государственных органов должны 

быть детально регламентированы соответствующими правовыми актами. 

Принцип эффективности управления заключается в достижении цели управления (определенного 

качественного результата деятельности или состояния объекта управления) ценой максимальной 

экономии ресурсов. Указанный критерий является обязательным при оценке деятельности 

государственных органов и управляющих по управлению государственным имуществом. 

Государство крайне заинтересовано в профессиональном управлении государственным имуществом, в 

связи с чем необходимо создать систему подготовки и аттестации управляющих и соблюсти такой 

принцип управления как обеспечение профессионализма управления. 

Принципы управления, а также подходы к их реализации конкретизируются применительно ко всем 

объектам управления, особенно к таким как унитарные предприятия и учреждения, акции, находящиеся 

в федеральной собственности, доли Российской Федерации в уставных капиталах хозяйственных 

обществ и товариществ, федеральная недвижимость и определяются в следующей логической 

последовательности: 

 оценка состояния (количественная характеристика, классификация объектов, 

распределение полномочий между государственными органами, положение дел и 

основные выводы); 

 постановка целей и задач управления; 

 контроль эффективности управления. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасні умови функціонування національної економіки, коли стратегічними пріоритетами є 

перехід до інноваційної моделі економічного розвитку, інтеграція в економічний європейський простір 

та підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, призвели до якісного 

перетворення ролі людини у виробництві. 

Теоретико-методичні підходи щодо дослідження людського капіталу з позиції його 

персоніфікації підвищують важливість виокремлення людського капіталу працівника підприємства 

(ЛКПрП) та обумовлюють розвиток концепції системного підходу до оцінки та управління ним. 

Удосконалення оцінки людського капіталу працівників підприємства, яке потрібно проводити в 

межах загальної оцінки персоналу підприємства, повинно враховувати організаційно-економічні напрями 

управління ЛКПрП, які спрямовані як на розвиток якісних характеристик людського капіталу працівників 

(знань, вмінь, навичок, кваліфікації та ін.), так і на ефективне його використання в інтересах підприємства і в 

інтересах кожного працівника. 

Також виникає необхідність розгляду й удосконалення напрямів щодо управління людським 

капіталом працівників підприємства, що доповнить і розширить зміст та аналітичний інструментарій 

процесу управління ЛКПрП. Дані обставини зумовлюють доцільність визначення основних 

організаційно-економічних напрямів управління ЛКПрП з метою їх удосконалення і впровадження в 

систему загального управління персоналом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Організаційно-економічні напрями управління  

людським капіталом працівників підприємства 

Розглянемо визначені організаційно – економічні напрями з деталізацією векторів їх розвитку. 

Напрям планування результатів праці працівників включає в себе розробку і впровадження заходів щодо 
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підвищення продуктивності ЛКПрП, адаптацію програм виробничого навчання до вимог виробництва, 

використання передового виробничого досвіду та сучасних навчальних технологій. 

Напрям щодо організації трудової діяльності працівників повинен містити розробку таких умов 

праці, які б сприяли отриманню більш широкого спектра навичок, вмінь та інших якісних характеристик 

людського капіталу працівників. 

Напрям планування навчання та підвищення рівня ЛКПрП повинен забезпечувати виробничий 

процес працівниками нових професій відповідно до технологічних змін виробництва, завдяки розробці 

та впровадженню виробничих навчальних програм. Напрям підвищення кваліфікації працівників 

повинен включати розробку комплексних планів щодо підвищення кваліфікації працівників на основі 

безперервного навчання. 

Напрям прогнозування і планування розвитку ЛКПрП включатиме складання прогнозів щодо 

загальної потреби у працівниках відповідної кваліфікації та визначення доцільності щодо їх навчання. 

Напрям розроблення ефективної системи матеріального стимулювання працівників повинен 

включати в себе розробку заходів щодо забезпечення тісного взаємозв‘язку між рівнем оплати праці та 

професійно-кваліфікаційним рівнем працівників. 

Планування кар‘єри й забезпечення просування на посаді працівників з високим освітньо-

кваліфікаційним рівнем шляхом здійснення горизонтальної ротації кадрів, визначає наступний напрям 

удосконалення управління ЛКПрП. 

Упровадження на підприємстві концепції корпоративної культури, націленої на розвиток та 

ефективне використання людського капіталу працівників підприємства становить основу такого 

напряму управління як формування корпоративної культури. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна зазначити, що різноманіття методичних підходів 

щодо управління людським капіталом підтверджує доцільність удосконалення даних підходів. Це 

дозволить поглибити теоретико-методичні підходи до ефективного використання та розвитку людського 

капіталу працівників підприємства та вдосконалити методичні основи його визначення. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ  

 

На протяжении многих лет в Российской Федерации наблюдалось заметное развитие сети 

фирменной торговли промышленных предприятий и внедрение на потребительский рынок фирменных 

магазинов зарубежных производителей, что является одним из наиболее перспективных направлений 

развития сферы розничной торговли. 

Согласно российскому нормативно-правовому документу, «фирменная торговля – это форма 

торговли, характеризующаяся продажей товаров под одним или несколькими товарными знаками в 

предприятиях торговли, одним из учредителей которых является юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель – изготовитель данных товаров» [1].  

Фирменный магазин — торговая структура любой организационно-правовой формы, созданная в 

целях розничной или мелкооптовой торговли товарами, отражающими производственный профиль еѐ 

учредителя [2]. В другом источнике указано, что «фирменный магазин — магазин, который организует 

розничную или мелкооптовую торговлю товарами народного потребления определенной номенклатуры, 

соответствующей производственному профилю» [3]. Также, фирменный магазин — предприятие любой 

организационно-правовой формы (или его структурное подразделение), предметом деятельности 

которого является розничная или мелкооптовая торговля товарами народного потребления 

определенной номенклатуры, соответствующими производственному профилю еѐ учредителей, 

поставщиков [4, с.39]. 

По нашему мнению, фирменный магазин – монобрендовое розничное торговое предприятие 

(РТП) определенного товаропроизводителя, созданное при его участии, которое обеспечивает высокую 

культуру обслуживания покупателей и оказание им разнообразных услуг, соответствующих «профилю» 

РТП.    

Основными функциями фирменных магазинов являются:  

• изучение конъюнктуры рынка;  

• изучение и формирование спроса на товары;  

http://teacode.com/online/udc/65/658.878.html
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• эффективное воздействие на проводимую работу по обновлению, улучшению ассортимента и 

повышению качества товаров;  

• обеспечение высокой культуры обслуживания, предпродажной подготовки товаров, предоставление 

разнообразных сервисных услуг (например, доставки покупателям, сборки и установки сложно-

технических и крупногабаритных изделий, проведение консультаций);  

• внедрение прогрессивных торгово-технологических процессов;  

• образцовая постановка рекламы товаров. 

Роль и значение предприятий фирменной торговли в сфере розничной торговли исключительно 

велики [5, с.156].  

Во-первых, в фирменном магазине формируется быстрая и качественная обратная связь от 

клиентов, возможность лучшего изучения требований покупателя к товару. Наличие фирменных 

магазинов позволяет товаропроизводителю серьезно сократить затраты на тестирование товара, 

обойтись без дорогостоящих исследований и рискованного производства неоправданного товара. 

Во-вторых, более качественное и глубокое удовлетворение потребностей клиентов посредством 

их сегментации и индивидуального предложения разным сегментам. Данное преимущество 

обеспечивается за счет возможности предоставления покупателю широкого выбора товаров в пределах 

одной категории, так называемой узкой специализации. 

В-третьих, ускоряется процесс обращения потребительских товаров. Сокращение звенности 

товародвижения до минимума (производитель – предприятие фирменной торговли – потребитель), 

способствует ускорению товарооборачиваемости и, как следствие, ускоряет воспроизводственный цикл, 

что в свою очередь, приводит к повышению эффективности всей сферы обращения, являющейся 

«кровеносной системой» национальной экономики.  

В-четвертых, позволяет повысить эффективность использования торговых площадей и 

оборудования за счет грамотного распределения ассортимента внутри товарных категорий, что дает 

возможность быстрого и простого выбора покупателем нужного вида товара. Соответственно, 

покупатель экономит время на походе в магазин, что имеет большое значение. 

В-пятых, позволяет собственникам и менеджменту стандартизировать все процессы, начиная с 

выбора места расположения магазинов, оформления, формирования ассортимента и ценообразования и 

заканчивая стандартами обслуживания покупателей. 

В-шестых, наличие фирменных магазинов позволяет управлять торговой надбавкой на товары. 

Поскольку в таких предприятиях торговли часто представлен уникальный ассортимент, который 

покупатель не в состоянии сравнить по ценам с другими хозяйствующими субъектами, то и отношение 

клиентов к таким магазинам становится лояльнее. 

В-седьмых, единый стиль, стандарты оформления и качества обслуживания потребителей в 

фирменных магазинах способствуют лучшему запоминанию именно бренда производителя. Знакомый 

бренд упрощает выбор покупателя, а следовательно, имеет больше вероятности быть купленным. 

На предприятиях фирменной торговли применяют следующие методы продажи товаров, под 

которым понимается «совокупность приемов и способов, с помощью которых осуществляется процесс 

продажи товаров» [1].  

При индивидуальном обслуживании в обязанности продавца входит предложение и показ 

товаров покупателям, предоставление информации о них, консультации и помощь в выборе новых и 

сопутствующих товаров. Он должен уметь правильно выполнять технологические операции (нарезка, 

отмеривание, взвешивание и упаковка товаров, производить расчет с покупателем). 

Самообслуживание занимает основное место среди современных методов продажи. Известно, 

что «товары в торговом зале магазина самообслуживания расфасованы, упакованы и открыто выложены 

на торговом оборудовании. Покупатель имеет свободный доступ к товару, может его рассмотреть, 

ознакомиться с интересующими сведениями, содержащимися на упаковке и ценнике товара, не прибегая 

к помощи продавца» [6]. Применение этого метода продажи товаров повышает качество торгового 

обслуживания, так как снижаются затраты времени покупателя на приобретение товаров. Внедрение 

самообслуживания увеличивает объем продажи товаров за счет увеличения пропускной способности 

магазина. При ознакомлении с выложенными товарами совершается много незапланированных 

(импульсивных) покупок.  

Продажа товаров по образцам получила широкое распространение при реализации 

непродтоваров (тканей, обоев, мебели, холодильников, телевизоров и пр.). Суть метода в том, что 

покупатель самостоятельно или с помощью продавца знакомится с выставленными в торговом зале 

образцами товаров. В случае совершения покупки покупателю передается точно такой же товар. Этот 

метод продажи часто применяется в сочетании с доставкой оплаченных крупногабаритных товаров на 

дом покупателям. 
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Продажа товаров с открытой выкладкой заключается в том, что запасы товаров открыто 

выкладываются на рабочем месте продавца, на пристенном и островном оборудовании, в ячейках кассет 

прилавков или вывешиваются на кронштейнах. Методом открытой выкладки продают многие 

непродовольственные товары (галантерейные, чулочно-носочные, парфюмерно-косметические, 

канцелярские, посуду, игрушки, школьно-письменные товары и т.д.). Расчет за товары осуществляется, 

как правило, через кассу, установленную на рабочем месте продавца. 

Известно, что «применение тех или иных методов продажи зависит от специфики товаров, 

состояния материально-технической базы фирменной торговой сети, особенностей обслуживания 

населения» [6]. 

Таким образом, предприятие фирменной торговли организует реализацию продукции 

определенного товаропроизводителя или поставщика и сервисное обслуживание клиентов 

разнообразными услугами. Главной отличительной чертой фирменного магазина является его 

принадлежность к фирме-производителю, которая подтверждается наличием многочисленных 

атрибутов (торговый знак, цвет, упаковка, маркировка и т. п.). Он создается в целях увеличения объемов 

сбыта производителя, успешной корректировки обратной связи с потребителями, а также укрепления 

корпоративного влияния в целевом сегменте сбыта. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Які б технічні можливості, організаційно - управлінські переваги не відкривалися перед 

підприємством, воно не почне працювати ефективно без відповідного людського ресурсу. Адже все 

залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Структуру підприємства 

потрібно розглядати як складову речового та людського капіталу.  

Підприємство – невід‘ємна частина економіко-соціальної системи з економічними, науково-

технічними, виробничими та соціальними цілями. Персонал − основна одиниця організаційно-

економічного механізму підприємства; працівники підприємства зі складним комплексом економічних, 

соціальних, психологічних якостей, а також професійно- кваліфікаційними, статевими, віковими та 

іншими характеристиками  

Система управління персоналом, будучи основною частиною системи управління 

підприємством, є вирішальною умовою, що дозволяє забезпечити досягнення цілей підприємства та 

зберегти його стійкість у ринковому середовищі.  

Система управління персоналом забезпечує ефективне функціонування підприємства, яке у 

теперішніх умовах цілком залежить від якості його основного ресурсу - кадрів.  

Особливо зараз, коли модель людини являє собою комплексну модель – «людину економічну», 

«людину психологічну», «людину соціальну», відсутність знань й навичок її застосування керівником 

підприємства може стати значною перешкодою на шляху до створення якісного потенціалу кадрів й 

забезпечення надійності діяльності підприємства.  

Управління персоналом підприємства – цілеспрямована діяльність керівництва підприємства, 

керівників й спеціалістів підрозділів системи управління персоналом на інтереси, поведінку й діяльність 

працівників з метою максимального використання їх потенціалу при виконанні трудових функцій. 
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Система управління персоналом є реалізатором функцій управління персоналом та являє собою 

сукупність ув‘язаних, погоджених методів й засобів управління персоналом підприємства, які покликані 

упорядкувати, організувати й направити діяльність персоналу на досягнення мети.  

Для свого функціонування система управління персоналом підприємства потребує 

організаційного забезпечення, інформаційного та технічного забезпечення, нормативно-методичного та 

правового забезпечення. 

Під організаційним забезпеченням розуміють сукупність взаємопов‘язаних підрозділів системи 

управління персоналом й посадових осіб.  

Під інформаційним забезпеченням системи управління персоналом розуміють сукупність 

реалізованих рішень по обсягу, розміщенню та формам організації інформації, що циркулює в системі 

управління при її функціонуванні.  

Під нормативно-методичним забезпеченням системи управління персоналом розуміють 

сукупність документів організаційного, організаційно- методичного, організаційно-розпорядницького, 

технічного, нормативно- технічного, техніко-економічного й економічного характеру, а також 

нормативно-довідкові матеріали, що встановлюють норми, правила, вимоги, характеристики, методи та 

інші дані, які використовуються при рішенні задач організації праці та управління персоналом та які 

затверджені в певному порядку компетентним відповідним органом або керівництвом підприємства  

Правове забезпечення системи управління персоналом складається з використання засобів та 

форм юридичного впливу на органи та об‘єкти управління персоналом з метою досягнення ефективної 

діяльності підприємства.  

Система управління персоналом вміщує не тільки функціональні підрозділи, які займаються 

роботою з персоналом, але й вище керівництво, а також керівництво функціональних підрозділів, що 

виконують функції науково-технічного, виробничого, економічного керівництва, управління зовнішніми 

господарськими зв‘язками й кадрами, ось чому її неможливо відокремити від системи управління 

підприємством.  

Система управління персоналом дозволяє підприємству чітко реагувати на події у зовнішньому 

середовищі, обирати такі варіанти поведінки, які б узгоджували його економічні процеси з вимогами 

господарського механізму країни. Від злагодженої роботи системи управління персоналом з іншими 

функціональними підсистемами, грамотної реалізації кадрової політики та процесу кадрового 

забезпечення залежить успішна діяльність підприємства.  

Таким чином, на жаль, на багатьох підприємствах України побудова якісної системи управління 

персоналом за багатьма причинами залишається досить складною проблемою, що в кінцевому варіанті 

призводить до банкрутства цих підприємств, тому питання побудови ефективної системи управління 

персоналом залишається відкритим й потребує подальшої розробки й удосконалення. 
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 

МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ 

 

В сучасних умовах росте вплив зовнішнього середовища на діяльність будь-якого підприємства 

України. Фактори і тенденції розвитку зовнішнього середовища визначають обсяги і напрями 

споживання в країні.  Аналіз середовища дає підприємству можливість передбачити та зменшити вплив 

кризи. І саме зовнішнє середовище діяльності формує внутрішнє середовище підприємства. 

Зовнішнє середовище є об‘єктивним явищем і впливає на підприємство незалежно від його 

діяльності. Всі чинники зовнішнього середовища взаємопов‘язані, так як являються елементами 

загальної системи. І якщо системі притаманна дестабілізація, то і всі напрями даної системи будуть мати 

відповідні ознаки. Підприємства мають мати гнучкість й швидку адаптивність до змін середовища.  

Морські торговельні порти через застарілість матеріальної бази, недостатнє фінансування, 

бюрократію, довгий час у прийняття рішення потребують більшої швидкості у пристосуванні до 

зовнішнього середовища. Таку швидкість їм забезпечить впровадження концесій. Концесіонери зможуть 

збільшити динамічність порту, зменшити його невизначеність, запропонувати і впровадити декілька 

варіантів розвитку, визначити сильні сторони і можливості порту  та зменшити слабкі сторони і загрози 

порту.  
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Як відомо, зовнішнє середовище поділяється на мікро- та макро-. Класично до макросередовища 

відносяться PEST фактори: політичні, економічні, соціальні та технологічні чинники. Мікросередовище 

– це середовище безпосереднього впливу підприємства.  

Фактори зовнішнього середовища морського торговельного порту наведені на рисунку 1.  

Крім зазначених факторів, на діяльність морського торговельного порту важливий вплив 

справляє динаміка міжнародної торгівлі. Зміни у зовнішній і світовій торгівлі можуть забезпечити 

портам нові транспортні маршрути, нових перевізників, вихід на нові ринки, здійснення більш широкого 

спектра послуг.   

Досвід українських підприємств свідчить, що в більшості випадків вони не передбачають і не 

готові до кризи. Морські торговельні порти мають обмежену кількість можливостей для проведення 

перетворень. 

В даний час фактори макросередовища впливають негативно на стан портів. Наша країна 

знаходиться в розбалансованій кризі, яка виникла, в першу чергу, в зв‘язку з внутрішніми причинами. 

Держава не сприяє зручним та інтенсивним умовам розвитку підприємства на ринку в цілому. [1]   

Державне регулювання Законодавство Демографія   Рівень безробіття 

Податки 

Економіка              Наука 

Соціум 

ЕкспортНТП 

Техніка 

Політика 

ЗЕД                            ВНП 

Право 

Природа 

Інфляція                   Інвестиції 

Імпорт    Світова торгівля    Культура  

Географія   Інформаційні технології Охорона зовнішнього середовища 

 

Рис.1. Фактори зовнішнього середовища морського торгового порту 

Аналіз чинників зовнішнього і внутрішнього середовища в діяльності морського торгового порту 

є обов‘язковим. Він забезпечить виконання бізнес-планів та стратегій розвитку, ефективне та 

раціональне використання продуктивних сил. Даний механізм повинен бути системний, 

цілеспрямований, а всі його елементи мають бути взаємопов‘язані й слугувати ліквідуванню 

неврівноваженості між внутрішнім станом порту й зовнішнім середовищем порту.  

Всі зміни в зовнішньому середовищі опосередковано впливають на внутрішнє середовище 

підприємства, особливо такого як морський торговельний порт. Реакція на зовнішні зміни і адаптація 

порту до них є важливим фактором розвитку довгострокової ефективної та прибуткової діяльності 

морських торгівельних портів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТОРГІВЛІ 

Аналіз останніх публікацій у галузі торгівлі дозволив виокремити деякі суттєві особливості 

торговельних підприємств, що мають бути враховані в процесі превентивного антикризового управління 

підприємствами торгівлі. 

Розглядаючи питання конкурентного середовища торговельного підприємства Мазаракі А. А., 

Пшеслінський Д. М. та Смолін І. В. виділяють наступні специфічні характеристики [1, с. 110]: 

1. Наявність великої кількості підприємств, які не можуть суттєво впливати на ринок. У сфері 

торгівлі найбільша концентрація суб‘єктів господарювання з поміж інших галузей економіки. Ця 

обставина з одного боку спонукає до розвитку окреме підприємство торгівлі і галузь в цілому, з іншого – 

виключає найбільш слабкі підприємства з ринку. Торгівлі притаманна фрагментованість, що 

характеризує її як галузь, в якій відсутні явно визнaчeнi лiдeри, що мають суттєву частку ринку. Таким 

чином, в процесі превентивного антикризового управління врахування цієї особливості дасть змогу 

забезпечити конкурентні переваги торговельного підприємства, обґрунтувати доцільність та забезпечити 

ефективність функціонування підприємства в обраному сегменті або ініціювати вихід на нові сегменти 

ринку.  

2. Динамічність зовнішніх факторів розвитку, особливо маркетингових, що змушує 

підприємства уважно відстежувати зміни середовища задля забезпечення адекватних управлінських дій. 

Ми підтримуємо специфічність цієї характеристики. І, вважаємо необхідним враховувати її в процесі 

превентивного антикризового управління торговельним підприємством, оскільки, такі обставини як 

мінливість вподобань, потреб і можливостей споживачів, відносин з постачальниками з приводу умов 

поставки, оплати, асортименту товарів, тощо, впливають на його імідж. Через це зростають його ризики, 

що може негативно вплинути на стабільність функціонування торговельного підприємства. Зазначена 

характеристика має враховуватись під час відстеження слабких сигналів, оцінки ймовірності 

виникнення кризових явищ та розробки превентивних заходів. 

3. Пріоритетність впливу зовнішнього середовища на внутрішні фактори розвитку підприємств. 

Більшість бізнес-процесів торговельного підприємства пов‘язані із взаємовідносинами із зовнішніми 

контрагентами (споживачами, постачальниками, конкурентами), що обумовлює виникнення багатьох 

проблем саме ззовні. Навіть за відсутності суттєвих змін в діяльності підприємства, постійні зміни 

зовнішнього оточення здатні суттєво впливати на його господарську діяльність. Оскільки, підприємство 

не має можливості впливати на ці обставини, його завдання пристосуватись і спрямувати їх у 

позитивний бік. З цією метою, важливо вчасно виявити зміни зовнішнього середовища, оцінити їх вплив 

на окреме підприємство та оперативно зреагувати. Це обумовлює необхідність врахування цієї 

характеристики в процесі превентивного антикризового управління торговельним підприємством. 

4. Суттєва залежність діяльності підприємств від адміністративної політики і дій місцевої влади. 

Сучасні умови ведення торговельного бізнесу дуже нестабільні і непередбачувані. Особливо це 

стосується впливу органів місцевої влади. Незважаючи на досить низькі бар‘єри входження у галузь, 

підприємці стикаються не лише з необхідністю оформлення великої кількості документів, перелік яких 

змінюється досить швидко, а, і постійними змінами умов розташування об‘єктів торгівлі та 

необхідністю їх раптового переміщення з ініціативи органів місцевої влади або примусовим закриттям. 

Переважно це стосується малих підприємств. Але, це не може не впливати на бізнес-клімат у галузі в 

цілому. Зазначені обставини суттєво підвищуються ризики підприємств торгівлі і повинні бути 

враховані під час оцінки ймовірності виникнення кризових явищ та розробки превентивних заходів. 

Доповнити зазначений перелік доцільно такою специфічною ознакою торговельного 

підприємництва, яку пропонує колектив авторів під керівництвом проф. Лігоненко Л. О.: 

«характеризується порівняно невеликими обсягами капіталу та матеріальних активів» [2, с. 16]. Така 

специфічна ознака підприємств торгівлі в процесі превентивного антикризового управління повинна 

враховуватись під час оцінки вірогідності виникнення кризових явищ та розробки антикризових заходів. 

Оскільки, показники обсягів капіталу та матеріальних активів є складовими оцінки фінансового стану 

підприємства, їх нормативні значення необхідно встановлювати виходячи із зазначених особливостей 

галузі та діяльності окремого підприємства. 

В дослідженні питань антикризового управління торговельним підприємством Лігоненко Л. О. 

також зазначає: «оскільки інтенсивність розвитку кризи залежить від швидкості обороту активів 

(насамперед, у процесі операційної діяльності), яка в торгівлі порівняно з іншими галузями економіки є 
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високою, найважливіше значення має оперативність антикризового впливу» [3, с. 83]. Ця 

характеристика, на наш погляд, суттєво впливає на результативність превентивного антикризового 

управління. Вона дає змогу швидко побачити ефект від впровадження антикризових заходів, проте, і 

спонукає до більш рішучих заходів, іноді, досить ризикованих. Окрім того, ця обставина обумовлює 

високу частку оборотних активів та поточних зобов‘язань, що не може не враховуватись під час оцінки 

вірогідності виникнення кризових явищ та розробки антикризових заходів. Для показника оборотності 

активів повинно також встановлюватись нормативне значення оптимальне для галузі торгівлі та 

окремого підприємства. 

Поряд з цими особливостями, превентивне антикризове управління на підприємствах торгівлі 

має свої специфічні характерні ознаки. Ми вважаємо, що такими ознаками є: 

1. Необхідність підвищеної частоти спостереження за основними показниками діяльності 

торговельного підприємства та їх аналізу в залежності від змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища, що обумовлено більш коротким операційним циклом на підприємствах торгівлі в 

порівнянні з підприємствами інших видів діяльності. Ця особливість забезпечує вчасність виявлення 

назрівання кризи.  

2. Більш швидке реагування підприємств торгівлі на зміну факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища за результатами спостереження і аналізу в процесі розробки управлінських 

рішень. На відміну від інших галузей, де тривалість операційного циклу є суттєво довшою і керівництво 

має більші проміжки часу для прийняття управлінських рішень, у торгівлі рішення спрямовані на зміни 

поточної ситуації на підприємстві повинні прийматися та реалізовуватись досить швидко. Оскільки, у 

зв‘язку із меншою тривалістю операційного циклу на підприємствах торгівлі кризові явища можуть 

поглиблюватись і поширюватись набагато швидше, ніж в інших галузях. 

Таким чином, в процесі превентивного антикризового управління торговельними 

підприємствами мають бути враховані наступні особливості, які притаманні діяльності торговельних 

підприємств: 

– наявність великої кількості підприємств, які не можуть суттєво впливати на ринок; 

– динамічність зовнішніх факторів розвитку, особливо маркетингових; 

– пріоритетність впливу зовнішнього середовища на внутрішні фактори розвитку підприємств; 

– суттєва залежність діяльності підприємств від адміністративної політики і дій місцевої влади; 

– порівняно невеликі обсяги капіталу та матеріальних активів; 

– висока швидкість обороту активів; 

– необхідність підвищеної частоти спостереження за основними показниками діяльності 

торговельного підприємства та їх аналізу в залежності від змін зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

– більш швидке реагування підприємств торгівлі на зміну факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища за результатами спостереження і аналізу в процесі розробки управлінських рішень. 
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она 

достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 

эффективного их использования в сферах материального производства и социальной сферы. Инвестиции 

формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют 
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конкурентные позиции стран на мировых рынках. При этом далеко не последнюю роль для многих 

государств играет привлечение иностранного капитала в виде прямых капиталовложений, портфельных 

инвестиций и других активов. 

Для более глубокого понимания состояния инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

проанализируем состояние отдельных показателей этой деятельности за 2012-2014 годы. 

Республиканский бюджет, местный бюджет, собственные средства организаций, заемные 

средства других организаций, средства населения, иностранные инвестиции, кредиты банков и прочие 

источники – это основные источники инвестиций в стране. За период с 2012 по 2014 года увеличилась 

доля инвестиций, которые финансируются за счет местных бюджетов и кредитов банков на 3,3% и на 

0,4% соответственно. При этом снизилась доля инвестиций за счет республиканского бюджета на 7,1%, 

за счет собственных средств организаций на 3,7%, а также доля инвестиций за счет прочих источников 

на 33,9%. Но, можно отметить увеличение доли инвестиций за счет средств населения на 47,1%, 

иностранных инвестиций – на 15,6% [1]. 

Инвестиции в основной капитал в 2014 году значительно увеличились (на 46,1%) по сравнению с 

2012 годом и составили 225 658,9 млрд. руб. Данному увеличению поспособствовало увеличение 

инвестиций на строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) 

(увеличились на 62,7%), на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (увеличились на 

20,2%), на прочие работы и затраты (увеличились на 72,2%). 

Инвестиции в основной каптал за счет иностранных источников (с учетом кредитов по 

иностранным кредитным линиям) в 2014 году также выросли по сравнению с 2012 годом на 112,1% и 

составили 32 476,9 млрд. руб. 

Объем иностранных инвестиций, поступивший в реальный сектор экономики Республики 

Беларусь в 2014 году, вырос на 754 579,3 тысяч долларов США по сравнению с 2012 годом.  

Инвестиционная деятельность Республики Беларусь постепенно развивается, но необходимо 

выделить следующие особенности: 

 снижение доли инвестиций за счет республиканского бюджета; 

 в экономике можно наблюдать сокращение выпуска товаров производственного 

назначения, и одновременно увеличение доли производства потребительских товаров; 

 формируется новая система инвестиционных стимулов, в которой идет ориентация на 

получение прибыли; 

 возникают негосударственные источники финансирования [2, с. 36]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость в привлечении 

иностранного капитала в экономику Республики Беларусь, а также необходимость в привлечении 

внимания иностранных инвесторов. 

Работы по привлечению в страну иностранного капитала на государственном уровне должны 

включать: 

o принятие законодательных актов и других дополнительных законов, которые могли бы 

способствовать привлечению иностранных инвесторов в Республику Беларусь; 

o разработку различных программ по поводу привлечения иностранных инвестиций, а 

также их рассмотрение, обсуждение и утверждение Президентом; 

o создавать налоговые, финансовые и нефинансовые стимулы; 

o предоставлять различного рода льготы и преференции, которые также важны для 

иностранных инвесторов, но только в том случае, когда в стране имеет место общая атмосфера 

уважения прав бизнеса [2, с. 37]. 

Привлечению иностранных инвестиций препятствуют сложная система ведения бизнеса и 

административные барьеры. 

В Республике Беларусь созданы достаточные предпосылки для увеличения объемов 

привлекаемых иностранных инвестиций в экономику страны, но некоторые вопросы остаются все же 

нерешенными. Например, одной из самых важных проблем привлечения иностранных инвестиций 

является защита интересов отечественных производителей, а также защита их от конкуренции. 

Для решения такой проблемы необходимо заключать с развитыми странами соглашение о 

сотрудничестве в области технологического обмена. 

Таким образом, концентрация внимания на проблемных местах, проведение соответствующих 

комплексных реформ позволит повысить привлекательность Республики Беларусь, и, следовательно, 

значительно увеличить объемы привлекаемых иностранных инвестиций. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ,  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОПОКАЗА В СИСТЕМЕ КИНОИНДУСТРИИ 

РОССИИ 

 

Роль кино, как и систему кинопоказа в России, сложно переоценить. Огромную роль оказывает 

кино на воспитание, становление личности человека. Хорошее кино всегда несет какую-то идеологию, 

определенное видение. С помощью художественного кино можно донести определенные мысли, 

заставить зрителя поверить и проникнуться в происходящее; кино дает зрителю примеры для 

подражания.  

С самого первого кинопоказа прошло более ста лет, но кино уже является неотъемлемой частью 

жизни большинства людей. Кинематограф «завладел» большой аудиторией театров, давая зрителям то, 

что они дать не могут – полную иллюзию реальности действия.  

Значение кинотеатра в обществе огромно, потому как это место проведения досуга, где 

происходит обмен эмоциями, мнениями во время и после просмотра кинофильма. Социализация 

молодежи является одной из самых важных социально-культурных функций кинотеатров.  

Организация кинопоказа – система с определенными требованиями, предъявляемыми к 

оборудованию, установленному в кинозале для демонстрации, управления, составления расписания 

сеансов и диагностики оборудования. Система кинопоказа включает в себя оборудование, необходимое 

для организации демонстрации кино в кинозале, расположенном в учреждении культуры [1]. 

Кинотеатр – место, где завершается цикл кинопроцесса и где совершается акт соединения 

аудиовизуального произведения с сознанием массового зрителя. С данного момента кинопроизведение 

начинает свою долгую (или короткую) жизнь. В цепи «кинопроизводство-кинопрокат-кинопоказ» 

последнее звено доходное: здесь возвращаются затраты, формируется «касса» (сборы от продажи 

билетов) [2, c.76]. 

Кинотеатром называется общественное здание или его часть (в структуре торгово-

развлекательных центров и т.п.), оборудованное для кинопоказа. В кинозалах устанавливается большой 

светоотражающий звукопрозрачный экран, шириной до 30 метров, за которым устанавливаются 

громкоговорители. Большие кинотеатры имеют систему кондиционирования воздуха, акустически 

обработанные стены и потолок, определенное освещение, кинопроекционный комплекс, который 

состоит из нескольких универсальных кинопроекторов для демонстрации кино. Так же в кинотеатре 

имеются фойе для зрителей, бар, служебные помещения [1].   

По количеству кинозалов кинотеатры подразделяются на:  

- моноплексы – однозальные кинотеатры; 

- миниплексы – от 2 до 7 кинозалов; 

- мультиплексы – от 8 и более кинозалов. 

Российский рынок кинопоказа и его изменение за 2012-2014 гг. представлен в табл. 1.  

По данным табл.1 можно сделать ряд выводов.    

Количество кинотеатров в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 44 кинотеатра, т.е. на 

4%. Количество кинотеатров в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 130 кинотеатров, а в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение на 86 кинотеатров, т. е. на 8%. В России большинство 

кинотеатров являются миниплексами (в основном, двух-, и четырехзальники).  

Кассовые сборы кинотеатров в 2013 г. по сравнению с 2012 г. дали увеличение на 0,132 млрд. $, 

т.е. на 11%, но в 2014 г. по сравнению с 2013 г. кассовые сборы уменьшились на 0,126 млрд. $, т.е. на 

9%. 

Количество проданных билетов неуклонно растет, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло 

увеличение на 16,1 млн. единиц, т.е. на 9 %, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение на 

2,8 млн. единиц, т.е. на 11%.  

Средняя стоимость кинобилета в России в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 7 

рублей, т.е. на 3%, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 9 рублей, т.е. на 4%. 
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Таблица 1 – Российский рынок кинопоказа за 2012 – 2014 гг.* 

Наименование 2012 2013 2014 

Изменен

ия 2013 

г. к 2012 

г., +- 

Изменен

ия 2014 

г. к 2012 

г., +- 

Измене

ния 

2014 г. 

к 2013 

г., +- 

Темпы 

роста, 

2013 

/2012 

гг., % 

Темпы 

роста,  

2014 

/2013 

гг., % 

Количество 

кинотеатров, ед. 
1057 1101 1187 44 130 86 104 108 

Количество 

кинозалов, ед. 
3131 3479 3829 348 698 350 111 110 

Кассовые сборы 

всех кинотеатров 

России, млрд. $ 

1,241 1,373 1,247 0,132 0,006 -0,126 111 91 

Количество 

проданных 

билетов, млн. ед. 

171,5 187,6 190,4 16,1 18,9 2,8 109 111 

Средняя цена 

кинобилета в 

России, руб. 

226 233 242 7 16 9 103 104 

*Таблица составлена по: Мухина М. Статистика: Итоги российского проката в первом квартале 2015 года. / М. 

Мухина, А. Абаев, А. Белый, П. Гайков // Бюллетень кинопрокатчика. – 2015. - № 4-5 (105-106). – С. 20; Омарова 

Б.А., Макаров А.А., Калугина С.А. Российские кинотеатры: признаки классификации, характеристика 

современного состояния, возможность осуществления в них рекламно-информационной деятельности: Статья. 

//Вестник РТСУ. – 2015. - № 1.    

 

 

В настоящее время в России насчитывается 3840 кинозалов для демонстрации фильмов и 1496 

кинотеатров. Итогами первого квартала 2015 года являются прирост кассовых сборов, составивший 

8,3%, а посещаемости кинотеатров – 5,7%. Доля российского кинопрома по итогам анализируемого 

периода находится на значимом уровне – 27,4% по сборам и 29,3% по посещаемости [3, с.20].  

Инвестиции в строительство новых кинотеатров за последние несколько лет значительно 

снизились. Период окупаемости кинотеатра возрос до 10 лет и более за счет увеличения стоимости 

строительства и насыщения тех географических сегментов рынка, где был наиболее высокий спрос [1].  

При строительстве или открытии организаций кинопоказа следует выделить две тенденции. С 

одной стороны, в мегаполисах и крупных городах кинотеатры строятся преимущественно в торговых, 

торгово-развлекательных и культурных центрах. По нашему мнению, этот вариант позволяет создавать 

многозальные кинотеатры (в среднем 5, максимум 16 экранов), обладающие таким конкурентным 

преимуществом, как возможность одновременного показа большого количества фильмов, отвечающих 

вкусам различных сегментов целевой аудитории.  

Также возможным направлением развития кинотеатрального показа в крупных городах является 

открытие специализированных кинотеатров или же залов в многозальных кинотеатрах для 

демонстрации «нишевого» кино. Такие залы и кинотеатры уже функционируют в России, и некоторые 

сети взяли курс на частичную дифференциацию залов по контенту. Это позволяет частично расширять 

зрительскую аудиторию за счет включения в нее зрителей арт-хауса, «нишевого» кино и иных видов 

немассового кино. Подобная специализация успешно действует в Америке и Европе: существуют 

кинотеатры, специализирующиеся на показе «альтернативного кино». У таких кинотеатров 

складывается своя постоянная аудитория. Данная тенденция позволит увеличить тиражи фильмов так 

называемого ограниченного проката и привлечь дополнительные средства для производства авторского 

кино [4, с.20].  

С другой стороны, в малых городах России почти не ведется строительство современных 

кинотеатров, поскольку уровень жизни населения в них значительно ниже, чем в крупных городах и это 

приводит к ряду проблем в организации кинопоказа:   

- из-за небольшого заработка населения в маленьких городах, невозможно установить цену, которая 

была бы адекватной по отношению к жителям и способствовала окупаемости проектов; 

- высокие арендные ставки в помещениях, которые будут использоваться под кинотеатр; 

- переход на цифровой кинопоказ является вложением больших денег из-за переоборудования 

кинотеатров [4]. 
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Кроме того, сложилась очевидная диспропорция в размещении кинотеатров по регионам страны. 

Таким образом, в городах с населением менее 250 тысяч человек имеется значительный 

неудовлетворенный спрос на качественное кинообслуживание. 

По нашему мнению, важность открытия современных кинотеатров в малых городах связана не 

только с расширением зрительской аудитории национальных фильмов, но и социально-культурной 

значимостью этой задачи, имеющей общегосударственный характер. 

В качестве потенциальных направлений развития кинопоказа в малых города России считаем 

значимым создание системы передвижных объектов кинопоказа, открытие цифровых кинотеатров по 

специально разработанным архитектурным проектам с невысокой себестоимостью строительства (в т.ч. 

с переоборудованием зданий бывших клубов и домов культуры), организация культурно-досуговых 

центров с большим количеством дополнительных услуг помимо кинопоказа. 

Обобщая представленную информацию, отметим, что с каждым годом строительство 

кинотеатров увеличивается в количестве. Вместе с тем, можно наблюдать неравномерное распределение 

кинотеатров в городах и селах России. Большинство кинотеатров сосредоточено в крупных городах, что 

можно охарактеризовать как перенасыщение, а в городах с населением менее 100 тыс. человек, 

деревнях, селах, организаций кинопоказа фактически нет, что свидетельствует о невозможности 

предоставления большому  сегменту российского населения доступа к социально-значимой культурно-

досуговой услуге. 
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ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ  

И УСЛУГ, ОЦЕНКА ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

В системе продвижения товаров и услуг, по которой мы понимаем «специальную активность, 

рассчитанную на формирование и стимулирование интереса к товару, личности, организации или 

направлению деятельности» [1], велико значение рекламно-информационной деятельности, определения 

еѐ эффективности. Современные медиа захватывают новые рынки, эффективность традиционных 

каналов рекламы падает, но, несмотря на это, востребованность полиграфических услуг остаѐтся на 

высоком уровне.  

Печатная (полиграфическая) реклама один из основных видов рекламы, получаемый, в 

основном, полиграфическим способом и рассчитанный исключительно на зрительное восприятие [2]. 

Она занимает основательные позиции среди других элементов продвижения: необходима при личном 

общении с партнерами во время встреч и совещаний; на различных симпозиумах и семинарах, когда 

нужно проинформировать о фирме или еѐ продукции достаточно большое количество людей. Кроме 

того, она хорошо сочетается с другими видами коммуникаций: прямой маркетинг, выставочно-

ярмарочная деятельность, BTL-мероприятия – просто немыслимы без распространения брендированной 

печатной продукции [3]. 

Рекламное издание – это издание, содержащее в привлекающей внимание форме сведения об 

изделиях, услугах или мероприятиях с целью создания спроса на них [4]. 

Полиграфическая реклама может быть имиджевой и товарно-информационной. Так, первая 

предназначена для создания положительного имиджа компании и опирается на эмоциональную 

составляющую. Товарно-иформационная полиграфическая реклама распространяется в местах продаж 

или в любых других (по месту жительства, работы потенциального покупателя), еѐ цель 

проинформировать покупателя о продукции компании, ее преимуществах [5]. 
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Рассмотрим виды рекламной полиграфической продукции, достоинства и недостатки каждого из 

них. 

Листовка – листовое издание с объемом от одной до четырех страниц [4]. Листовка может быть 

черно-белой, цветной или с использованием одного дополнительного цвета. Достоинства: листовки 

могут распространяться огромными тиражами, благодаря своей дешевизне и обеспечивать большой 

контакт с целевой аудиторией. Недостатки: они часто выбрасываются даже без поверхностного 

ознакомления. 

Брошюра – книжное издание объемом более четырех страниц, но не больше сорока восьми [4]. 

Достоинства: высокая информативность, они дольше хранятся у потребителей, нежели листовки или 

буклеты. 

Недостаток: дороговизна изготовления. Брошюры обычно печатаются ограниченным тиражом и не 

являются инструментом массового воздействия. 

Каталог – печатное издание, содержащее систематизированный перечень товаров и услуг [4]. 

Обычно сброшюровано или переплетено, иллюстрировано фотографиями предлагаемых товаров и 

услуг. Достоинства: высокая информативность, долгое время находится в руках у потребителя и 

зачастую изучается довольно тщательно, если покупка продукта требует предварительного решения. 

Недостатки: фотографии товаров в каталоге могут отличаться от реального вида товаров, таким образом, 

это может ввести покупателя в заблуждение. 

Буклет – издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым способом в 

два или более и сгибов [4]. Достоинства: требует разворачивания, что приводит к чтению, хоть и 

беглому. Универсальный вариант для рекламных акций любого уровня. Недостатки: буклеты 

имиджевого характера, как правило, очень недолго находятся в руках у клиента и быстро 

выбрасываются. 

Плакат – листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала 

установленного формата, отпечатанное с одной или с обеих сторон, предназначенное для 

экспонирования [4]. Достоинства: имеют довольно долгий период воздействия, не раздаются лично 

покупателю и, как правило, не удаляются им. Большой формат плаката в сочетание с удачно 

подобранным местом размещения неизменно будет привлекать взгляды людей. Недостатки: длительный 

срок службы можно так же трактовать, как недостаток – в определенный момент плакат просто 

перестанут замечать. 

Афиша – листовое издание, оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и 

предназначенное для расклейки [4]. Достоинства: привычное средство оповещение, может охватить 

большое количество людей. Недостатки: воздействуют на потребителя непродолжительное время, 

поэтому должны быть яркими и броскими. 

Карточки (визитные, клубные и дисконтные) – небольшие по размерам фрагменты бумаги, 

картона или пластика. Созданы для передачи адресных данных, фирменной идентификации, накопления 

или предоставления скидок. Достоинства: люди хранят такие экземпляры печатной рекламной 

продукции и пользуются ими на протяжении долгого времени. Недостатки: маленькая печатная площадь 

вынуждает размещать только самую необходимую информацию. 

Открытки и приглашения – карточные издания, отпечатанные с обеих или двух сторон [4]. 

Достоинства: хороший дизайн и качественное исполнение не позволяют сразу выбросить экземпляр 

приглашения. Недостатки: недостаточно «информационно и рекламно значимы» [6]. 

Таким образом, преимущества печатной рекламы очевидны: 

 потребитель лоялен к ней, она ненадоедлива; 

 в момент контакта с рекламой отсутствует конкурентная среда; 

 так как она содержит три блока: визуальный ряд, информационный блок и адресные данные – это 

оказывает достаточно сильное эмоциональное впечатления; 

 полиграфическая реклама бюджетный метод продвижения; 

 инновации в сфере полиграфии предлагают широчайший спектр материалов для изготовления и 

оформления полиграфической рекламы; 

 полиграфической рекламе доверяют. Подсознательно человек воспринимает информацию, 

размещенную на печатном носителе, как более достоверную; 

 контакт с рекламой не мимолетен, человек не «пропустит мимо глаз» телефон или адрес фирмы; 

 хорошо выполненная печатная реклама добавляет фирме «имиджевую составляющую».  

Эффективность рекламы – это еѐ способность воздействовать на целевую аудиторию так, как это 

задано производителем товаров и услуг. Эффективность рекламных средств характеризуется числом 

охваченных потребителей, яркостью и глубиной впечатлений от взаимодействия с рекламными 

средствами, количеством покупок, совершенных после проведения рекламной кампании.  
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Изучение источников показывает, что оценка эффективности рекламы может проводиться в три 

этапа [7].  

Далее рассмотрим критерии эффективности печатной рекламы.   

Дизайн макета должен быть привлекательным и запоминающимся, отвечать вкусовым 

предпочтения целевой аудитории, устанавливать эмоциональный контакт и заранее формировать 

положительное мнение о товаре/услуге. 

Длительность срока нахождения рекламного средства в руках клиента, очень важный критерий 

эффективности, который может быть достигнут посредством:  

 использования уникальных по тактильным качествам материалов; 

 креативного исполнения; 

 размещения внутри буклета информации, не связанной с компанией, но потенциально полезной для 

пользователя (карта, календарь и т.п.). 

Необходимое число контактов с целевой аудиторией (оптимальный тираж). Часто 

рекламодатели выпускают рекламу низким тиражом, тем самым пытаясь уменьшить риск неудачи. 

Согласно исследованиям, на каждую тысячу листовок (буклетов) может приходиться 5-

6 звонков/откликов в любом виде, и при меньшем тираже оценить эффективность становится трудно [8].   

Оптимальный способ распространения. Эффективность печатной рекламы зачастую зависит не 

только от ее качественных свойств, но и от того, как она достигает потенциального потребителя. 

Установлено, что наиболее популярными способами распространения печатной рекламы, являются: 

безадресная рассылка; прямой маркетинг; распространение в клиентских залах и по месту продажи; 

распространение на выставках; распространение совместно с печатными изданиями и документами [3].  

Выделяют экономическую и коммуникативную эффективность рекламы. Экономическая 

эффективность рекламы – определяется через соотношение между средствами,  вложенными на 

рекламу, и полученными от ее проведения. Основными данными для анализа экономической 

эффективности являются статистические и бухгалтерские данные об изменении доходов и продаж. 

Сравнению подвергаются два равных по продолжительности периода: когда товар/услуга подвергался 

активному рекламированию и предыдущий период вне рекламы.  

Коммуникативная эффективность рекламы устанавливает, вызывает ли реклама интерес у 

потенциального потребителя, пробуждает внимание к объекту рекламирования, подталкивает к 

совершению покупки. Она опирается на психологическое воздействие выразительных составляющих 

рекламы. Выразительные средства печатной рекламы: 

 Шрифт должен быть удобен для чтения, не перегружен в дизайне, в то же время, он должен 

поддерживать внимание читателя. Таким критериям удовлетворяют Century Schoolbook, Century 

Expanded, Georgia, Palatino [9]; 

 Рекламный образ представляет собой единство всех средств выразительности, направленных на 

продвижение товара или услуги. Шрифт, текст, оформление фотографиями и цветом должно быть 

подчинено одной идеи и создавать общую положительную ассоциацию с фирмой; 

 Рекламный текст. Печатная реклама в силу своих объемов не предназначена для написания 

больших пространных текстов: поэтому информацию нужно представлять лаконично и доходчиво [7]. 

Методы оценки коммуникативной эффективности рекламы можно условно разделить на 

количественные и качественные. Первые связаны с проведением опросов и получением численной 

оценки, отражающей состояние рынка, известность марки, успешность проведения рекламной 

кампании. Качественные исследования включают сбор оценку и анализ потребительских суждений и 

предпочтений и осуществляются в нестандартной форме. Позже качественные данные переводятся в 

количественную форму. Например, мнения потенциальных клиентов о том, понравилась ли им листовка 

или буклет, специалисты могут разделить на три категории: положительные, отрицательные, 

нейтральные – в таком виде данные более удобны для хранения. 

Выделяют следующие методы качественных исследований эффективности печатной рекламы 

[5;3]: 

 Наблюдение – метод получения информации, основанный на исследовании потребительского 

поведения, реакции различных групп населения на рекламу. Относительно печатной рекламы, метод 

состоит в выяснении, берут ли люди листовки у распространителя, читают ли или сразу выбрасывают и 

т.д.  

 Фокус-группа – метод основан на проведение групповых дискуссий членов целевой аудитории под 

руководством модератора.   

 Метод глубинного интервью предполагает личное общение интервьюера и представителя целевой 

аудитории. Респондент отвечает произвольно, тем самым раскрывает мотивы покупательского 

поведения и свое отношения к той или иной рекламе. 
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 В холл-тестах участвуют группа респондентов, которые должны оценить качество, 

привлекательность товаров или их упаковку.  

Обобщая представленную информацию, отметим, что каждый элемент системы продвижения 

выполняет специфические функции и обладает целым рядом преимуществ в одних моделях 

продвижения, а в других может оказаться нежизнеспособен. Печатная реклама, эффективность 

использования средств которой несомненна, является исключением, так как подходит для абсолютно 

любых методик продвижения и помогает в достижении всех существующих рекламных целей.  
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГА  

 

 В соответствии с российским нормативно-правовым документом, «розничная торговля – 

торговля товарами и оказание услуг покупателям для их личного, семейного, домашнего 

использования» [1]. Белорусское законодательство отмечает, что «розничная торговля – вид торговли    

товарами, предназначенными для личного, семейного, домашнего  потребления  и иного подобного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью» [2]. Аналогичное (белорусскому) 

определение содержится в законодательстве Республики Казахстан [3]. Одновременно, розничная 

торговля — предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами на основе договоров 

розничной купли—продажи [4]. 

Известно, что в сфере розничной торговли идет жесткая конкуренция. Постоянная борьба за 

клиента заставляет участников рынка концентрировать свои усилия на создании конкурентных 

преимуществ собственных магазинов. Как отмечает источник, «для того чтобы торговое предприятие 

отличалось индивидуальностью и привлекало внимание покупателя, необходимо с профессионализмом 

применять традиционные технологии влияния на потенциального клиента, а также постоянно улучшать 

такого рода навыки и искать новые пути к востребованности покупателями. Лидирующие представители 

розничной торговли немаловажной составляющей своего успеха считают внедрение технологий мер-

чандайзинга» [5]. 

Мерчандайзинг происходит от английского "merchandising"— искусство торговать. Изучение 

источников показывает, что существует множество понятий, определяющих значение мерчандайзинга 

(табл.1).  

Таким образом, отметим, что мерчандайзинг – подготовка товаров к розничной торговле. 

Необходимость его применения была выяснена после того, как было доказано, что 2/3 решений о 

покупке потребители принимают в торговом зале магазина [6].  
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Главная цель мерчандайзинга – увеличить объемы продаж, сохраняя и повышая удовлетворение 

покупателя от процесса совершения покупки. Эта цель достигается с помощью спланированного 

комплекса мероприятий, включающего в себя: определение необходимого количества товара в торговой 

точке, принцип его выкладки и размещение рекламных материалов. Кроме того, немаловажную 

значимость в продвижении продукта играет цветовое оформление, дополнительное освещение, 

приятный запах, музыка – все это показывает товар с лучшей стороны и создает приятную атмосферу, 

способствующую покупке. 

Таблица 1 – Обзор дефиниций понятия "мерчандайзинг"[7] 

Автор определения Трактовка определения 

Тейн Е. 

Мерчандайзинг — комплекс мероприятий, направленных на достижение 

максимальных оборотов и прибылей для торговой точки и еѐ владельца, при 

эффективном использовании торгового пространства. 

Оксфордский словарь 

бизнеса 

Мерчандайзинг — это сбытовая политика розничного торговца, продвижение 

и сбыт в своем магазине определенных товаров. 

Сагинова О.В. 

Мерчандайзинг – комплекс маркетинговых мероприятий, осуществляемых в 

торговых помещениях, и направленных на то, чтобы "подвести" покупателя к 

товару и создать благоприятную ситуацию, обеспечивающую максимальную 

вероятность совершения покупки. 

Вертегов В. Г. 

Мерчандайзинг — комплекс мероприятий, направленных на создание у 

потребителя предпочтения, позволяющего выбрать товар под конкретным 

брендом в торговой точке. 

Снегирева В.В. 

Мерчандайзинг – самостоятельный вид профессионально осуществляемой 

деятельности по управлению поведением покупателей, основанный на анализе 

распределения познавательных ресурсов человека. 

Ермолова О.А. 
Мерчандайзинг — часть процесса маркетинга, определяющая методику 

продажи товара в магазине. 

 

Задачи мерчандайзинга можно разделить на два блока: внешние и внутренние. К первому 

относятся: размещение торговых марок, организация эффективного запаса, продвижение и оформление 

товара. Второй блок: разработка и внедрение концепции мерчандайзинга, формирование структуры 

(подразделения) и обучение. Объектами мерчандайзинга являются: поведение покупателей, 

потребителей и посетителей магазина. Субъекты: специалисты и предприятия, которые изучают 

потребительское поведение, используют различные методы для влияния на их выбор.  

В большинстве изданий авторы выделяют следующие направления мерчандайзинга [7]: 

 Выкладка товаров или экспозиция. Продукт должен быть хорошо заметным потребителю, 

притягивать его внимание своим наличием на полке, иметь привлекательный дизайн.  

 Воздействие. Товар должен хорошо выглядеть и своим видом убеждать посетителя магазина сделать 

покупку. Известно, что в местах продаж 80% покупателей останавливаются возле рекламной 

выкладки, а 25% отдают свое предпочтение марке товара под влиянием выкладки.  

 Презентация цены. Большинство покупателей приобретают товар со скидками. Для них важно 

понимать пользу покупки.  

 Удобство. Продукция на полках должна располагаться таким образом, чтобы покупателю было 

удобно к ней подойти и взять еѐ в руки.  

Но необходимо помнить, что у мерчандайзинга есть ограничения, когда точно известно, что он 

не поможет: 

 Если магазин торгует исключительно дешевыми товарами либо товарами малоизвестных фирм, 

ориентируясь на экономическую обстановку и конъюнктуру местного рынка. Естественно, что если 

определяющим фактором покупки является цена, то другие инструменты могут не сработать;  

 Если товар малоизвестен на рынке;  

 Если товар очень дорогой. Чем выше стоимость товара, тем менее спонтанной будет покупка;  

 Если товар приобретается покупателем редко (бытовая техника, мебель, автомобили и т.п.); 

 Если требуется личный контакт продавца с каждым покупателем и консультативные продажи 

(например, сложная техника, машины, кухонная мебель и т.д.); 

 Если требуется демонстрация товара в действии (парфюмерия и косметика продаются наилучшим 

образом, когда покупательницы советуются с продавцом, пробуя тот или иной запах, подбирая 

цвет);  
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 Если ассортимент товаров одного типа слишком широк. Это может смутить покупателя, которому в 

данном случае будет проще отказаться от покупки, чем принять решение. Скорее ему потребуется 

совет и помощь продавца [8]. 

Резюмируя представленную информацию, отметим, что мерчандайзинг способствует 

продвижению новой продукции, в т.ч. с использованием особых приемов выкладки. Дает возможность 

увеличить число импульсивных покупок и времени пребывания посетителя в торговом зале, завоевать 

новых покупателей и удержать старых. С помощью средств мерчандайзинга у владельца магазина 

появляется возможность рассказать потребителю о свойствах продукта, создать конкурентное 

преимущество розничного торгового предприятия.   
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Вступ. Одним із факторів, що служить передумовою динамічного розвитку ринкової економіки є 

рівень освіченості та культурного розвитку населення країни. Даний рівень визначає якість 

продуктивних сил та ефективність суспільного виробництва. Проте масштабна трансформація 

економічної системи призвела до загострення проблем у сфері культури, а їх невирішеність – до 

негативних економічних та соціальних наслідків. 

В умовах сучасного господарювання та перехідного етапу на ринкову економіку, поруч із 

базовою мережею закладів галузі «Культура і мистецтво» виникає безліч недержавних культурних та 

мистецьких підприємств, як комерційних так і неприбуткових. Тим не менш, сфера культури і мистецтв 

залишається в зоні комерційних ризиків як для інвесторів так і для держави.  

На сьогоднішній день базова мережа закладів культури і мистецтв прямо пропорційно залежить 

від фінансування держави, що не можна назвати позитивним явищем. А в стані економічної та 

політичної дестабілізації, країна тим паче не має змоги в повному обсязі підтримувати розвиток 

культурної індустрії, що призводить до занепаду державного сектору в даній галузі. Тому, аналіз 

фінансування сфери культури і мистецтва, з метою подальшої розробки нових механізмів фінансування 

є досить актуальним питанням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний об`єм роботи за даною проблематикою було 

проведено ЮНЕСКО, який викладений в доповіді «Funding Culture, Managing the Risk». Дане питання 

розглядали також вчені різних галузей науки через багатство призм. Наприклад, саме державне 

регулювання фінансуванням закладів культури серед світових науковців досліджували – К. Георге, Н. 

Грант, Я. Корнаї, Ф. О`Коннор, Г.Плумер, В. Хендон. Аналіз механізмів  фінансування закладів 

культурної індустрії викладені у працях і вітчизняних дослідників: К. Доломанова, А. Крупки, С. 

Москаленка, І. Розпутенка, Т. Сіташа, Н. Фесенко, та багато інших науковців. 

Метою статті є аналіз поточного стану фінансування підприємств сфери культури і мистецтва, 

визначення тенденцій розвитку сфери культури і мистецтва в Україні. 
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Основні результати дослідження. Розвиток сфери культури та мистецтва в Україні за останні 

роки характеризувався дещо уповільненими темпами. Звісно, це є результатом багатьох негативних 

факторів, що відбулись в державі, проте, найголовнішою причиною є те, що розвиток даної галузі не є 

пріоритетним завданням державної політики [2, с. 177]. 

Починаючи з 2008 року бюджетне фінансування галузі культури і мистецтва зростало, хоча й 

залишалось скромним за європейськими мірками. Частка культури в загальних видатках Державного 

бюджету України протягом останніх років складала 0,5–1 %, із місцевих бюджетів виділялось менше 2 % 

[2, с. 178]. Основна маса видатків із бюджету складала оплату праці співробітників культури і 

мистецтва, яка на сьогоднішній день залишається гострою проблемою – незадовільний матеріальний 

рівень працівників культурної сфери та низький соціальний престиж їхньої праці. Так, за останніми 

статистичними даними середня заробітна плата працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів 

культури в 2014 році становила 2769 грн., тоді як середня заробітна плата у сфері фінансової та 

страхової діяльності становила 7020 грн. [3]. 

За офіційними даними у 2014 році на підприємствах в даній галузі відбулись вагомі скорочення 

штату співробітників. Статистичні дані свідчать – кількість театрів в Україні протягом 2012–2013 рр. 

становила 133 заклади, а у 2014 році вона скоротилась до 113 [6]. Натомість, працівники підприємств 

сфери культури і мистецтва в Німеччині (викладачі, журналісти, архітектори) отримують в середньому 

3000 Євро, а спеціалісти з вищою освітою – на 35 % більше [2, с. 178].  

Таблиця 1 

Дані зведеного бюджету у розрізі видатків на культуру і мистецтво 

Показник 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

План видатків Зведеного бюджету України на 

культуру і мистецтво, млн. 
1624,26 8961,67 9778,84 10194,74 

Факт видатків Зведеного бюджету України на 

культуру і мистецтво, млн. 
1513,2 8017.92 8444,14 8483,46 

Виконання видатків на культуру і мистецтво, 

% 
93 89 86 83 

Співвідношення плану видатків до 

попереднього року, % 
96,8* 552 109 104 

Співвідношення фактичних видатків до 

попереднього року, % 
… 553 105,3 100,4 

Співвідношення фактичних видатків на 

культуру і мистецтво до загального обсягу 

доходів Зведеного бюджету, % 

0,37 1,79 1,9 1,86 

Обсяг фактичних видатків на культуру і 

мистецтво в структурі загальних фактичних 

видатків, % 

4,53 1,62 1,69 1,62 

* – до плану 2015р. 

Джерело: складено на основі статистичної звітності ДКСУ [7]. 

 

При аналізі фінансування сфери культури і мистецтва спостерігаємо тенденцію до зростання 

суми планового показника, що звісно є позитивним явищем. Тим не менш, за 2012–2014 роки зростав 

тільки план видатків на культуру, а фактичні видатки залишались практично на тому ж рівні протягом 

трьох років – 8 444,14 млн. грн. в середньому. Відсоток виконання плану видатків впевнено прямує до 

нижчих відміток. Якщо у 2011 році план виконали на 93 %, то у 2014 році фактичні видатки на культуру 

і мистецтво склали 8483,46 млн. грн. – 83 % від плану. Так, при аналізі видатків у їх розрізі, галузь 

«Культура та мистецтво» з кожним роком складає все менший відсоток у структурі загальних видатків 

зведеного бюджету України. Це свідчить про недостатню вагомість в політиці держави даної галузі. 

Статистичні дані з табл. 2 відображають повну картину ситуації, що супроводжується негативною 

тенденцією до зниження видатків з державного бюджету України на галузь культури і мистецтва в 

цілому.  

У сучасних умовах за економічної та політичної нестабільності сфера культури і мистецтв 

опинилася у вкрай скрутному становищі. Зниження рівня фінансування з боку держави зумовлює пошук 

підприємствами соціокультурної сфери додаткових джерел фінансування, а прогалини у організації 

економічного механізму фінансування відбиваються в подальшому на результаті діяльності. Тому, 

галузь потребує законодавчих нововведень та нових форм фінансування в сфері культури та мистецтва. 

В першу чергу підприємства сфери культури і мистецтв потребують організації відповідного, який би 

адаптувався в умовах перехідної економіки, механізму фінансування. 



508 

Слід запроваджувати, поруч з уже існуючими, нові механізми фінансування культурних 

організацій і проектів, запропоновані товариством ЮНЕСКО [1, с. 18–22], що в умовах України 

визначає наступні кроки:  

– розвиток організаційно-економічних механізмів фінансування культурно-мистецьких проектів 

на конкурсних засадах (грантові програми), доступних для організацій культури незалежно від форм 

власності та від підпорядкування;  

– подальший розвиток продюсерської системи не лише в кінематографі, але й в інших 

підприємствах, закладах культури і мистецтв (у театрі (антреприза) та концертній справі); 

– введення нових довгострокових фінансово-економічних відносин «державно-приватне 

партнерство»; 

– удосконалення існуючої системи грантів. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження щодо фінансового стану підприємств сфери 

культури і мистецтва в розрізі видатків Державного бюджету за 2011–2014 роки, можна зробити 

висновки про сталу тенденцію до зниження фактичного рівня видатків на дану галузь. Факторами 

негативного впливу стали дестабілізація, як економічна так політична. Сформовані механізми 

фінансування втрачають свою актуальність в умовах переходу до ринкової економіки, а самі 

підприємства культури і мистецтв на сьогоднішній день функціонують за фінансовим принципом 

«залишку» та «хто допоможе». 

Галузь «Культура та мистецтво» потребує введення нових організаційно-правових реформ з боку 

регулювання держави та розробки актуальних організаційно-економічних механізмів фінансування, які 

будуть здатні ефективно діяти в умовах ринкової економіки. 
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ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Політична та економічна нестабільність спричинили кризові явища на вітчизняному ринку 

готельних послуг. Внаслідок анексії АР Крим та бойових дій у двох областях України невизначеним 

залишається функціонування понад 300 готелів, які у 2013 році надали послуги з розміщення 717,8 тис. 

осіб (15,9 % від загальної кількості споживачів готельних послуг). Суттєво знизився рівень туристичної 

та бізнес-атракції. Середня завантаженість підприємств готельного господарства не перевищувала 30 %. 

В умовах жорсткої боротьби за споживача активізація та актуалізація маркетингової діяльності на основі 

сучасних інструментів інтернет-маркетингу стає важливим фактором стимулювання розвитку 

готельного бізнесу. 

Світова практика гармонізації маркетингової діяльності до сучасних реалій демонструє, що нині 

увага маркетологів прикута до розвитку важливого інструменту інтернет-маркетингу - мобільного 

маркетингу, який виник як результат симбіозу мобільних технологій та Інтернету. Здешевлення 

мобільних пристроїв, удосконалення їх споживчих якостей, розвиток мобільного Інтернету операторами 

мобільного зв‘язку та процеси загальної інтернетизації суспільства обумовлюють підвищення вагомості 

цього інструменту у системі інтернет-маркетингу.  

 Згідно з аналітичними дослідженнями, кількість інтернет-користувачів, які здійснюють вхід до 

мережі Інтернет через мобільні пристрої, становить третину всієї вітчизняної інтернет-аудиторії. Ці ж 

показники у країнах Європи та США перевищують 40%. Прогнозується, що у найближчому 

майбутньому 50% бронювань у готельному бізнесі буде здійснюватися через мобільні пристрої. 

Динамічний генезис мобільного маркетингу унеможливлює створення сталих форм застосування 

мобільного маркетингу у готельному бізнесі. На сьогодні актуальним вважаємо використання елементів 

мобільного маркетингу, які представлено на рисунку. 

У зв‘язку з постійною модернізацією та розширенням технічної конфігурації мобільних 

пристроїв найбільш оптимальним є створення адаптивного дизайну сайту. Основною його перевагою, у 

порівнянні з мобільною версією сайту, можна назвати легку адаптацію до більшості мобільних пристрої 

незалежно від роздільної здатності екрану. Можливості мобільної версії сайту значно поступаються 

адаптивній верстці. 

Відносно новим підходом є розробка мобільно-орієнтованого сайту, відмінність якого порівняно 

з адаптивним дизайном та мобільною версією полягає у тому, що на етапі створення пріоритет надається 

функціональності та простоті з меншим акцентом на дизайн сайту для максимального спрощення 

адаптації до мобільних пристроїв. Для готельного бізнесу таку форму вважаємо не цілком прийнятною у 

зв‘язку зі значними об‘ємами  важливої інформації. Проте для готелів з незначним бюджетом на 

маркетинг такий підхід може бути застосований. 

 
Рис. Можливості використання мобільного маркетингу підприємствами готельного господарства 

(власна розробка) 

Іншим способом мобільної адаптації є створення додатків для мобільних пристроїв. При цьому 

варто враховувати, що мобільні інтернет-користувачі більш лояльно ставляться до мобільної версії 

сайту, ніж до мобільних додатків, оскільки не хочуть перевантажувати мобільні пристрої додатками, 
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якими рідко користуються. Тому, розроблення мобільних додатків окремими підприємствами 

готельного господарства викликає сумніви. На наш погляд, більш доречним такий вид мобільної 

адаптації є для готелів міжнародних та вітчизняних готельних операторів.  

Дискусійним питанням у науці та практиці є види і форми інтернет-реклами. Це пов‘язано з 

достатньо високою вартістю, зі збільшенням кількості програм для блокування реклами та «банерною 

сліпотою» у інтернет-користувачів. Головною перевагою мобільної реклами є вищий ступінь 

проникнення в увагу потенційних споживачів, оскільки рекламне оголошення на екрані мобільного 

пристрою заповнює весь екран.   

Розсилання інформаційних повідомлень різних типів на мобільні пристрої поступово втрачає 

свою актуальність у зв‘язку з трудомісткістю цього процесу. У готельному бізнесі застосування 

мобільних розсилань вважаємо доцільним як додатковий засів мобільного маркетингу, при 

неможливості охоплення аудиторії інструментами інтернет-маркетингу та з метою посилення політики 

брендингу та комунікацій з постійними споживачами готельних послуг.   

Таким чином, мобільний маркетинг набуває усе більшого значення у системі інтернет-

маркетингу. Прикро констатувати, однак вітчизняні підприємства готельного господарства 

використовують цей інструмент не повною мірою. Понад 80% готелів жодним чином не адаптують 

корпоративний сайт до мобільних пристроїв. Використання мобільної реклами також непритаманне 

українським підприємствам готельного господарства. Вважаємо, що акцентування уваги на такій 

діяльності на сьогодні стає не просто рушієм розвитку готельного господарства, а гострою 

необхідністю.   

 

Драчук Ю.З., д.е.н., професор,   

Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченко (м.Старобільськ) 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ІНДУСТРІЇ  ТУРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

В розвинених соціумах недоліки держави в управлінні будь-якою сферою соціально-

економічного життя з успіхом компенсує інтенсивна взаємодія державних органів з громадськими 

структурами. Це лідерство соціального підприємництва в різноманітних секторах економіки дає 

позитивний ефект. Модель підтримки соціальних підприємців наприклад в США, розширює спектр їх 

діяльності та наводить успішні приклади реалізації соціальних ідей, зокрема в галузі туризму. 

З точки зору соціально-економічної моделі, визначення соціального підприємництва можна 

звести до діяльності, спрямованої на повне нівелювання або часткове скорочення негативного ефекту 

ринкової економіки за допомого стійких фінансово результативних інноваційних бізнес-технологій [1].  

В США існують сильні традиції самоорганізації населення, тому і більшу частину соціальних 

проблем успішно вирішують підприємства третього сектора, отримуючи за це фінансування від цільової 

групи, населення, держави та донорів. Особливість американського шляху розвитку соціального 

підприємництва полягає в наявності розгалуженої і стійкої системи приватної підтримки у вигляді 

благодійних фондів [2].  

З досягнень у сфері підтримкм соціального підприємництва з боку Уряду США можна виділити 

тендерну діяльність з укладання контрактів з соціальними підприємствами на поставку товарів і послуг 

(приклад: Borzaga & Defourny, 2001). Федеральний уряд США дає нам приклад законодавства, яке 

створює попит на продукцію соціальних підприємств через виділення коштів на закупівлю товарів, у 

виробництві яких беруть участь 36 тисяч працівників майстерень для людей з обмеженими 

можливостями. Органи місцевої влади більш ніж у половині всіх штатів США проводять аналогічні 

програми цільових закупівель [2]. 

Аналіз даних з розвитку світових тенденцій соціального підприємництва, показує, що за останні 

десятиріччя прибуток некомерційних організацій збільшився на 219%, дотації з приватних джерел на 

197%, підтримка з боку держави – на 169%. Соціальні підприємства надають робочі місця більш ніж 9,4 

млн. громадян, фонд заробітної плати яких складає не менше 8,3% загального заробітного фонду країни 

(в США). Основною проблемою дослідницької діяльності та підготовки кваліфікованих кадрів в галузі 

соціального підприємництва фахівці з різних країн називають відсутність єдиної законодавчої бази. 

Поняття соціальне підприємництво в США відрізняється від визначення цього поняття в європейських і 

азіатських державах. До соціальних підприємств належить велика група організацій, так чи інакше 

пов'язаних з соціально спрямованою діяльністю. Соціальне підприємство бере на себе функцію 

безпосередньої роботи над вирішенням соціальних проблем і завдань за допомоги виробленої продукції, 

наданих послуг або надання робочих місць [2;4]. 

Вперше, курс соціального підприємництва був впроваджений у Гарвардській школі бізнесу в 

1989 році Григори Дізом. З того часу, провідні бізнес школи включили подібні курси до навчальних 
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програм. Наприклад, 25% випускників Стенфордської школи бізнесу, становлять власники дипломів з 

управління неприбутковим сектором. Високий інтерес академічного середовища США до соціального 

підприємництва стимулює його розвиток [2].  

В результаті наявний синергетичний ефект – провокуєме освітньою сферою США поширення 

вивчення тенденцій соціального підприємництва спричинило розвиток та підвищення рівня знань та 

навичок стосовно реалізації його засад в бізнес-просторі США.  

Соціальне підприємництво демонструє тенденції розвитку і підвищує сукупну економічну 

ефективність введенням в економічний оборот ресурсів, які раніше в такій якості не використовувалися. 

Це стосується невикористаних матеріальних і людських ресурсів – соціально виключені групи, відходи 

виробництва, довіра та солідарність людей, коли вони об'єднані загальною метою та інше. Ці тенденції 

поставили комерційні, некомерційні організації та державу перед необхідністю зміни своєї ролі в сфері 

соціального забезпечення і вирішення соціальних проблем.  

Один з самих вражаючих прикладів соціальної взаємодії – High Line Park, Нью-Йорк. У середині 

минулого століття надземна гілка метро High Line здавалася нововведенням і найбільш передовим 

досягненням прогресу, але її діяльність поступово загострювала екологічну ситуацію. Автоматизація 

промисловості сприяло закриттю залізниці. Поки адміністративні структури не могли визначити 

подальшу долю залізничної лінії, за справу взялася група місцевих жителів, що об'єдналися під ім'ям 

«Друзі Хай Лайн». «Друзі Хай Лайн» розробили один з перших прикладів урбанізації промзони, який 

досі залишається самим унікальним проектом в усьому світі. Концепція була представлена міській владі 

і в 2004 році, знайшла підтримку у мера Блумберга і фонду надали 50 мільйонів доларів на створення 

нового парку. Реконструйований квартал, протяжністю в 1,6 км, відтепер сусідить не з брудним 

фабриками, а з фешенебельними готелями і галереями. 9 входів в парк розроблені з урахуванням 

зручності для людей з обмеженими фізичними здібностями. 

Сьогодні парк High Line можна з упевненістю назвати прикладом «живої архітектури». Колись 

найбрудніший промисловий район перетворився на функціональний простір, якого потребує будь-який 

мегаполіс. Більше 4 міліонів туристів зі всього світу приїжджають подивитися на диво сучасної 

архітерктури і соціальної взаємодії [3]. 

Громадська ініціатива створила прекрасний туристичний об‘єкт, який має власні конкурентні 

переваги, а його життєдіяльність провокує розвиток бізнесу, інвестицій та інновацій в політичному та 

соціально-економічному житті території (містобудуванні та комунальному господарстві). 

Соціальне підприємництво дійсно створює додаткову цінність, являючись зростаючою 

тенденцією підприємницького розвитку в майбутньому, креаторами нових інноваційних шляхів у 

створенні конкурентних переваг та їх реалізації з користю для суспільства. Соціальні підприємці в галузі 

туризму довели життєздатність своїх ідей не тільки стійким комерційним,  але й соціальним ефектом, 

чого так жадає отримати сучасне суспільство в умовах ринкової економіки в трансформації будь-якого 

політичного ладу.  
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Модель ринкової економіки не має авторитету в процесі створення суспільних благ та 

соціальних послуг в сфері екології, розвитку рекреацій, нейтралізації історичного та культурного 

занепаду, соціального забезпечення безробітних, бездомних та громадян з обмеженими можливостями. 

Але самостійно ні третій сектор, ні державний не можуть  забезпечити розв‘язання цієї проблеми на 

благо суспільства. Модель  підтримки соціальних підприємців в соціально-економічному житті 

розвинених країн розширює спектр їх діяльності та наводить приклади успішної реалізації соціальних 

ідей, зокрема в галузі туризму [1]. 

Перспективи і можливості змін соціального становища за допомогою такого міксу активності, як 

підприємництво та громадська ініціатива, перетворюється  в широке впровадження соціального 

підприємництва при  рішенні соціально-економічних проблем. Використання принципів соціального 

підприємництва в бізнес-активності в різних галузях економіки приводить до утворення синергетичного 

ефекту у виді креативних рішень з наступним отриманням конкурентних переваг при  реалізації цих 

рішень в бізнес практиці. 

 До конкурентних переваг у створенні в просторі соціального підприємництва слід віднести: 

ефективне позиціонування (піар соціальної місії), синергію можливостей бізнесу з потребами покупців 

(ідея створення – виклик на соціальні потреби покупців), гнучку ринкову позиція компанії, інноваційну 

мобільність, особливі стратегічні компетенції (спеціальні навички роботи персоналу, позитивну 

репутацію в навколишньому середовищі, інтеграцію в різні типи бізнес-середовища, комерціалізацію 

соціальних потреб, використання добутків прикладної та академічної науки, формування партнерських 

відносин з контрагентами на основі формальних і неформальних стосунків (при відсутності відповідного 

законодавства). 

Соціальне підприємництво впроваджується   в західному, розвиненому індустріальному світі 

більш активніше,  крім того, припустимо, що проекти соціального підприємництва в країнах, що 

розвиваються, одержують світову популярність та  стають більш успішними завдяки підприємницьким 

зразкам, цінностям, культурі, економічній освіті, створеними в цих індустріальних країнах, де одною з 

яких (цінностей) є сучасні положення корпоративної соціальної відповідальності підприємництва. Для 

прикладу, в США більшу частину соціальних проблем успішно вирішують підприємства третього 

сектора, отримуючи при цьому  фінансування від цільової групи, населення, держави та донорів. 

Соціальні агенти в Європі появилися як результат недбалої соціальної політики з боку держави, вони  

звернули свій вплив до галузей соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти, екології, науки, 

культури. В азіатських державах крім перейнятого передового досвіду та форм соціального 

підприємництва існує ментальне забарвлення: вагому підтримку соціальному підприємництву 

привносять  також релігійні громади (для прикладу,  Буддийськими монахами при монастирях відкрито 

школи для кочових народів, організовано безоплатну медичну допомогу (в рамках програми 

«Гімалайський консенсус» в Тібеті на базі монастиря проведено медичні курси для місцевих громад та 

кожен день ця громада дарує незнайомій людині диво – проводяться очні операції з катаракти вартістю 

50 доларів – витрати бере на себе громада), організовують виробництва в межах існування активності 

населення та ресурсів і все це в непорушному зв‘язку з природою та культурною спадщиною). В цьому 

просторі багато соціальних підприємців в галузі туризму: на базі створеної активності діють туристичні 

об‘єкти – еко-отелі. В Африці 40 % якісних продуктів харчування для внутрішнього попиту 

виготовляється приватними господарствами на принципах соціального підприємництва з підтримкою 

історичних, екологічних та культурних надбань місцевих громад [2]. 

Доцільно й Україні йти шляхом визнання соціального підприємництва як ефективного засобу 

досягнення сталого розвитку суспільства та економіки. Можливо, і нам потрібно шукати їх серед 

науковців, підприємців, свідомих громадян, які працюють на благо суспільства і нашого майбутнього! 

Рядом досліджень стверджується, що малий та середній бізнес (загальні представники 

соціального підприємництва) має можливість участі в конкурентній боротьбі лише на регіональному 

рівні, усвідомлено минаючи небезпеки боротьби на міжнародному ринку. Таким чином, соціальні 

підприємці руйнують стереотипні ринкові умови, адже, для  прикладу: соціальні підприємства в галузі 

туризму, створені для нейтралізації регіонального занепаду, з часом набувають стійких конкурентних 

переваг в міжнародному бізнесі та демонструють приклади синергії комерційної та соціальної стратегії 

підприємництва.   

У світовій економіці основною формою політики протекціонізму в галузі туризму є утворення 

громадських асоціацій туристських фірм, агентств, туроператорів (UNWTO, FUAAV, IFTO, WATA), 

практикою яких наголошується:  громадські організації гнучкіше реагують на зміни ринкової 

кон‘юнктури, більш професійно та «душевніше» розбираються в тонкощах утворення та надання послуг. 

З урахуванням їх пропозицій і вимог формується і національна туристична політика країни. Світові 

туристські фірми і агенти виходять з того, що на світовому ринку вирішальне значення матиме стратегія 

розвитку туризму, заснована на активному кооперуванні партнерів з громадського та приватного 
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секторів. Тому цілком стратегічно вірним є розгляд можливостей розвитку галузі туризму на засадах 

соціального підприємництва. Соціальне  підприємництво в галузі туризму в світі наводить нові 

комбінації наявних ресурсів, для прикладу: туристичні сільські господарства для нейтралізації занепаду 

регіону, садиби зеленого туризму, які підтримують збереження рідкого виду тварин та інші [1]. Вагомий 

позитивний вплив соціального підприємництва визнано в індустрії туризму та в цілому соціально-

економічного розвитку суспільства. Особлива заслуга соціального  підприємництва в сфері туризму – 

здатність здійснювати «прорив» підприємницької енергії в межах її виникнення (на місцевому та 

регіональному рівні) і привертати  до цього увагу міжнародного товариства (як – High Line Park) і 

створювати  бажання хоча б побічно інвестувати розвиток нового туристичного продукту [3]. Кожний 

простір будь-якої держави має свій ексклюзивний регіональний туристичний продукт, а з допомоги 

стратегій соціального підприємництва він може стати конкурентноспроможним у світовому масштабі. 

Супутніми авторськими дослідженнями доводиться, що конкурентоздатний туристичний продукт наша 

держава має, і існують його власники на засадах соціального підприємництва (більше в галузі зеленого 

туризму) [2;4]. 

Можливо,  соціальне підприємництво і є тим вагомим чинником розвитку туристичного 

потенціалу нашої держави, а утворенням нового кластера туризму та соціального підприємництва в 

Україні посиляться  існуючі конкурентні переваги цієї галузі економіки, згенерується нова хвиля в 

підприємництві взагалі та зміцниться і забарвиться новими кольорами соціальної відповідальності 

існуюча бізнес-активність. 
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екрану. – Режим доступу:  http://www.mirkrasiv.ru/articles/hai-lain-the-high-line-vysokaja-linija-park-v-

manhyetene-na-vysote-10-metrov-nyu-iork-ssha.html. 4. Соціальне підприємництво як чинник розвитку 

національної галузі туризму / Дульцева І. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 

– 2014. – №2 (26). – С.26-29. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГОТЕЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ 

 

В сучасних умовах господарювання однією з конкурентних переваг для підприємств готельного 

господарства може бути досягнення 100% «індексу задоволеності клієнта» або безвідмовності 

сервісного обслуговування для широкого сегмента споживачів. Дані численних досліджень 

підтверджують, що один незадоволений клієнт призводить до втрати 300 потенційних клієнтів. 

Інноваційний розвиток економіки в умовах інформаційної насиченості (знань, виробничого 

досвіду, методів і технологій) і глобальності комунікаційних можливостей (доступність інформаційних 

джерел, запозичення інновацій, високотехнологічних виробництв, інтелектуальних продуктів) зумовлює 

принципові зміни в архітектурно-містобудівній сфері. 

Сучасна архітектура являє собою симбіоз передових технологій і свободу вираження 

архітектурної ідеї. Однією з головних відмінних рис останніх років є відмова від традиційних методів 

проектування і колишніх стилів в архітектурі.  

На необхідність пошуку інноваційних рішень архітектурно-містобудівних завдань справляють 

істотний вплив зростаючі вимоги до безпеки, енергоекономічності і екологічності об'єктів, до умов їх 

розміщення (наявність і доступність соціально-культурних центрів, розвиненість транспортної 

інфраструктури), до врахування взаємозв'язків з природно-ландшафтним середовищем, пам'ятками, до 

виразності вигляду архітектурних ансамблів. Успішне функціонування громадського об'єкта (будівлі, 

споруди) вимагає відповідного архітектурного рішення. Таким чином, інноваційний аспект проявляється 

і в інтегрованому підході до архітектурної діяльності, коли архітектор спрямовує роботу фахівців різних 

профілів для забезпечення розуміння всього комплексу взаємопов'язаних, але різнопрофільних питань, 

що впливають на вибір конструктивних рішень.  

Прикладом інноваційного архітектурного об'єкту є хмарочос в Дубаї (проект) – будівля зі 

змінною формою (рис. 1).  

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1r.pdf
http://www.mirkrasiv.ru/articles/hai-lain-the-high-line-vysokaja-linija-park-v-manhyetene-na-vysote-10-metrov-nyu-iork-ssha.html
http://www.mirkrasiv.ru/articles/hai-lain-the-high-line-vysokaja-linija-park-v-manhyetene-na-vysote-10-metrov-nyu-iork-ssha.html
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Рис. 1. Проект хмарочосу в Дубаї  

Кожен поверх обертається навколо своєї осі в залежності від погодних умов: напряму вітру, 

положення сонця на небосхилі і наявності опадів. У проміжки між поверхами вбудовані горизонтальні 

вітрові турбіни для виробництва електроенергії. Сонячна енергія буде надходити з допомогою 

фотоелементів, розміщених нагорі кожного з поверхів, 15% поверхні яких відкриті для сонячних 

променів в будь-який момент часу [1]. 

Інноваційною насиченістю володіють «креативні» будівлі і споруди, що викликають 

великий суспільний резонанс і відрізняються новизною форм, технологічних рішень, 

індивідуальністю. Прикладом таких споруд може бути готель Hyatt Capital Gate Abu Dhabi в 

Абу-Дабі, ОАЕ (рис. 2). 
Готель Hyatt Capital Gate Abu Dhabi виконаний у формі кривої вежі висотою 160 м (внесений в 

книгу рекордів Гіннеса як будівля, що має відхилення від вертикальної осі на 18 градусів). 

 
Рис. 2. Готель Hyatt Capital Gate Abu Dhabi в Абу-Дабі, ОАЕ 

Одним з варіантів розширення цільового ринку готельних комплексів може бути вихід на 

споживачів, абсолютно не охоплених певним сервісом або обмежених в ньому. До такого сегменту 

споживачів можна віднести людей з обмеженими можливостями або маломобільні групи населення.  

Відповідно до нормативних документів маломобільні групи населення включають людей, що 

відчувають труднощі при самостійному пересуванні, при одержанні послуги, необхідної інформації або 

при орієнтуванні в просторі. Отже, це люди з інвалідністю (до 12% населення країни), особи з 

тимчасовим порушенням здоров‘я (до 1,5%), люди похилого віку (понад 40%), вагітні жінки (біля 1%), 

діти дошкільного віку (більше 2 млн.), особи з дитячими колясками (біля 1%) [2].  

Особливого значення для розвитку соціальних інновацій у вітчизняному готельному бізнесі 

набуває дослідження практичного досвіду соціально-інноваційної діяльності провідних готельних 

підприємств світу, а саме:  

1. Парк-готель - пансіонат для літніх людей європейського рівня. На відміну від західних країн, 

держави, що утворилися на пострадянському просторі практично не в змозі забезпечити літнім людям, 

які потребують догляду, належний рівень утримання та обслуговування. Цю функцію взяли на себе 
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парк-готелі для літніх людей, що надають соціальні послуги європейського рівня, а саме: проживання, 

догляд і лікарська допомога [2]. 

2. Спортивно-реабілітаційний готельний комплекс в місті Москва (2 зірки) розробив проект 

спільно з Всеросійським товариством сліпих (ВТС) "Соціальний туризм для людей з вадами зору" [2].  

3. Соціальна відповідальність турецьких готелів, що спеціалізуються на медичному туризмі. 

Турецькі готелі Lykia Group почали співпрацювати з медичними установами. У туристів, що 

приїжджають в Анталію, тепер з'являється можливість не тільки відпочити в готелі Lykia, а й 

скористатись послугами стоматологів і косметологів.  

4. У мережі Тойоко Ін є готелі, в яких у всіх номерах можуть зупинитися клієнти, що 

використовують інвалідні візки.  

5. Готелі мережі Scandic піклуються про людей з особливими потребами. «Спроектовано для 

всіх, зручно для кожного» - девіз мережі Scandic. В усіх номерах для людей з особливими потребами 

передбачені додаткові пристосування.  

Інноваційність об'єкта архітектурної діяльності включає не тільки нові форми, нові архітектурні 

рішення, нове цільове призначення, але й виникаючі при цьому можливості, які дозволяють своєчасно і 

ефективно задовольняти потреби суспільства. 
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ПОБУДОВА «ЕКОЛОГІЧНИХ» СПОРУД ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В АРХІТЕКТУРІ ТА 

ДИЗАЙНІ 

Безперервний потік інновацій змінює попит споживачів та визначає принципові напрямки 

сучасної архітектури та дизайну. 

В даний час постійно зростаючий в усьому світі попит на екопродукт і стурбованість станом 

навколишнього середовища викликали появу поняття «екологічність» стосовно і до готельного бізнесу.  

Результати численних досліджень і опитувань показують, що мешканці розвинених країн 

схильні віддавати перевагу готелям, які проявляють турботу про довкілля та природні ресурси. 

Професіонали готельного ринку відносять прагнення до екологічності до основних світових тенденцій, 

які будуть особливо актуальні в сучасному світі. Існуюче поняття «зелене будівництво», містить у собі 

всілякі заходи, покликані зменшити шкоду, нанесену довкіллю при будівництві готелів. Основними 

завданнями «зеленого будівництва» є: збереження природного ландшафту, зниження енерговитрат на 

експлуатацію готелю, зведення до мінімуму використання речовин, що негативно впливають на здоров'я 

людей і стан навколишнього середовища, грамотна утилізація сміття і відходів і т.д.  

Основою для створення «екологічного» готелю є прагнення максимально використовувати 

природні ресурси і натуральні матеріали для того, щоб не забруднювати атмосферу. Однією з таких 

особливостей екологічних готелів є використання альтернативних джерел енергії. Найчастіше в якості 

таких виступає сонце (сонячні батареї), вітер, вода та інше. Сьогодні введення технологій, які 

допомагають зберегти ресурси і самостійно виробляти енергію, стає вже необхідністю. Основним 

компонентом будівель і споруд, побудованих за допомогою «зелених» технологій, є подвійне скління 

фасадів з вбудованою вентиляцією між стекол. При виконанні більш точних теплотехнічних розрахунків 

із застосуванням комп'ютерного моделювання визначається оптимальна схема для огороджувальних 

конструкцій, що дозволяє значно заощадити на подальшій експлуатації будівлі.  

Додатково такі будинки можуть бути оснащені спеціальними зовнішніми жалюзями, які здатні 

змінювати кут нахилу в залежності від часу доби і погодних умов. Це рішення дозволяє не тільки 

автоматично регулювати природне освітлення всередині будівель, але і скоротити витрати на 

електроенергію і кондиціонування приміщень.  

Дуже важливою метою «зелених» технологій є зниження негативного впливу різних факторів на 

здоров'я людини. Прикладом екологічних споруд є всесвітньовідомі хмарочоси, які відрізняються як 

http://archvuz.ru/2013_2/2
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незвичністю своєї архітектури і дизайну, так і оригінальністю технічних рішень, заснованих на 

використанні сучасних технологій, матеріалів, інженерних і науково-технічних досягнень (рис. 1, 2).  

Хмарочос «The Hearst Tower» (Вежа Херста) в Нью-Йорку є одним з найбільш екологічно 

чистих. Це перша будівля, яка отримала акредитацію LEED Gold. Відзначається, що 80% сталі, з якої 

був побудований хмарочос, вироблено з перероблених відходів. Внутрішні приміщення також зроблені з 

перероблених матеріалів. Трикутні форми на фасаді будівлі дозволили збільшити приплив сонячного 

світла в будівлю. Зібрана в спеціальний резервуар дощова вода йде на охолоджуючі системи, полив 

рослин і водяні скульптури в головному холі, забезпечуючи до 50 % внутрішнього споживання. 

Всесвітній Торговий Центр в Бахрейні – комплекс подвійних веж, в конструкції яких вбудовані 

повітряні мости з вітрогенераторами. Три 30-метрових пропелера розраховані на виробництво до 1100 

мегават на рік, що становить до 15 % необхідної енергії. Форма веж хмарочоса (у вигляді вітрил) 

дозволяє створювати прискорені потоки повітря для гігантських лопатей турбін. 

 

 

Рис. 1. Хмарочос «The Hearst Tower»  

(Вежа Херста) в Нью-Йорку 

Рис. 2. Всесвітній Торговий Центр в  

Бахрейне  

При цьому турбіни працюють максимально безшумно, для звукоізоляції використовуються 

спеціальні склопакети. Для управління всіма інженерними системами застосована технологія розумного 

будинку Clipsal C-Bus, що дозволяє автоматизувати і оптимізувати життєзабезпечення веж, створити 

власний комфорт. 

На рис. 3. зображено проект екологічного хмарочосу в Мумбаї. 

 

Рис. 3. Проект екохмарочосу Grove Towers в Мумбаї.  

В проекті екохмарочосу Grove Towers в Мумбаї з інноваційним фасадом передбачається 

мінімізація теплопритоків від сонячної радіації при максимальному збільшенні природної вентиляції. 

Вертикальні сади, розташовані на нижніх секціях веж-хмарочосів, будуть не тільки ефективно очищати 
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повітря безпосередньо навколо хмарочосів, але і дозволять знизити рівень вмісту вуглекислого газу в 

місті. 

На жаль, Україна відстає від провідних західних країн щодо впровадження енергоефективних 

технологій у будівництві. На даний момент в базі даних LEED (система, розроблена Американською 

радою по «зеленим» будівлям для вимірювання енергоефективності та екологічності будівель) 

зареєстровано тільки три українських проекти. При цьому жоден з них поки не пройшов сертифікацію. 

В Україні будівлі, побудовані за «зеленими» технологіями є, але поки це тільки поодинокі проекти. 

Серед таких проектів – енергоефективний готель «Ковчег» на горі Мегура у Буковинських Карпатах з 

автономною енергосистемою (енергія сонця та вітру), проект індивідуальних житлових Екодомів в селі 

Радиславка Рівненської області.  

Зрушення на шляху розвитку «екологічного» будівництва в Україні вже є. Так у 2011 році була 

зареєстрована Рада по зеленому будівництву (UaGBC). Серед пріоритетних напрямків можна відзначити 

впровадження міжнародних стандартів «екологічного» будівництва в Україні, внесення змін в 

українське законодавство з метою розвитку «зеленого» спрямування в будівельній галузі, сертифікації 

будівель відповідно до «екологічних» стандартів.  
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ШЛЯХИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГОТЕЛЯХ 

Проблеми енергозбереження на сьогоднішній день особливо гостро торкаються багатьох галузей 

народного господарства, зокрема, і в готельному господарстві. Зростаюча вартість теплопостачання 

пов‘язана із поступовим зменшенням об‘ємів енергоресурсів, зростаючою вартістю їх видобутку, а 

також з глобальними екологічними проблемами. Енергозбереження – це ефективне використання 

енергоресурсів за рахунок застосування інноваційних рішень, здійснених технічно, економічно 

обґрунтованих, прийнятних з екологічної та соціальної точок зору і таких, що не змінюють звичайного 

способу життя людини. Близько 40% енергії, яка використовується для готелів – це електрична енергія, 

60% надходить із природним газом і нафтопродуктами. Три чверті цієї енергії використовується для 

обігріву приміщень, нагрівання води, освітлення, кондиціювання і вентиляцію. 

На сьогоднішній день одна з найдорожчих енергій – це тепло, а технологій зниження витрат на ці 

та інші види енергії безліч. Для готелів комунальні платежі є однією з основних витратних статей. На 

забезпечення будівлі електрикою, водою, і теплом доводиться не менше 30-40% всіх експлуатаційних 

витрат, причому ця цифра збільшується, так як збільшуються тарифи на комунальні послуги в усіх 

регіонах країни. 

Вище перелічені чинники негативно впливають на рентабельність готельного бізнесу, що і 

підштовхує власників готелів до активного пошуку рішень направлених на економію енергоресурсів і 

реалізації їх на практиці. 

Питання енергозбереження та енергоефективності на сьогоднішній день є надзвичайно 

актуальним для України. З ними пов‘язаний цілий комплекс проблем – не тільки екологічних та 

економічних, але й політичних і соціальних. Саме тому підвищення енергоефективності економіки 

України є комплексним завданням, вирішення якого матиме багато важливих наслідків як для 

суспільства, так і для безпеки навколишнього середовища. Сучасна концепція переходу на 

ресурсозберігаючі технології мотивує деяких готельних операторів почати вкладати значні кошти в 

впровадження нових технологій, що скорочують витрати ресурсів. 

Фахівці виділяють три основні умови зниження енерговитрат в готелях: 

- приладовий облік ресурсів; 

- комплексне використання енергозберігаючого обладнання; 

- автоматизація управління всіх інженерних систем будівлі, включаючи опалення, 

холодопостачання, вентиляцію, кондиціювання, водопостачання тощо. 

Облік енергоресурсів є важливою умовою економії енергоресурсів, хоча самі прилади обліку не 

можуть розглядатися як енергозберігаюче обладнання. Але однієї тільки установки приладів обліку 

недостатньо для економії ресурсів. Так, наприклад, деякі готелі старої споруди мають застарілу схему 

http://archvuz.ru/2013_2/2
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теплопостачання, і це не дозволяє регулювати кількість тепла і робить марними будь-які заходи по 

зниженню тепловитрат. З цієї причини установку приладу обліку рекомендується супроводжувати 

заходами з модернізації застарілої системи опалення: оснащення готелю індивідуальним тепловим 

пунктом з контурами регулювання на рівні теплопостачання будівлі і на рівні роздачі тепла по зонам і 

видам споживачів (вентиляція, радіаторне опалення, теплі підлоги, гаряче водопостачання тощо), 

проведення балансування навантаження системи опалення по споживачам. Економія теплової енергії за 

рахунок вживання цих заходів становить не менше 30%. Навіть якщо готель оснащений сучасним 

енергозберігаючим обладнанням і має контури регулювання на рівні тепло- та холодоносія по зонам і 

видам споживачів, режими його роботи найчастіше виставляються вручну на локальних, не пов‘язаних 

між собою контролерах, що призводять до неузгодженої роботи всієї системи в цілому.  

Підтримка температури в номерах здійснюється за допомогою термостатів – приладів 

непідконтрольних диспетчеру інженерної служби готелю, що негативно позначається на економії 

енергоресурсів (тепло, холод) як в заселеному, так і в вільному номері. Розглянемо такий приклад: гість 

найчастіше для найшвидшого досягнення бажаної температури в номері встановлює крайні положення 

датчика термостата, зазвичай це температури +10 С і +30 С , при цьому сам може після цього 

перебувати поза номером, що призводить до нічим необґрунтованого «перегріву» або 

«переохолодження» номера. Після звільнення номера в обов‘язки службового персоналу входить 

установка термостата в економний режим, але простежити за цим не представляється можливим. Тобто, 

ефективність енергозбереження тут залежить від людського фактора – сумлінності співробітників 

готелю і свідомості гостя. В цьому випадку доцільно використовувати систему картка-ключ для 

автоматичного відключення електроенергії в номерах, коли гості виселяються із номерів, і запобігання 

непотрібного використання електрики. 

Відсутність можливості віддаленого контролю та диференційованого обліку не дозволяє 

відстежити правильність режимів роботи обладнання. Відповідно, обмежені можливості планування та 

оцінки ефективності енергозберігаючих заходів. Крім того, будь яка несправність в роботі інженерних 

систем може бути виявлена тільки при безпосередньому обході інженера або при надходженні скарг з 

боку постояльців. 

Вікна можуть викликати великі втрати тепла взимку, а літом поверхня скла може бути джерелом 

перегрівання. Установка теплової ізоляції вікна – це ключ до вирішення проблеми нагрівання і 

охолодження. Важливими аспектами, які потрібно враховувати, є тип засклення і тип рами. Для 

зниження втрат тепла і витрат на опалення немале значення має теплоізоляція будівлі готелю. В літній 

період добре продумані сонцезахисні пристрої допоможуть зберегти в будівлі прохолоду і комфорт, а 

також знизити витрати на кондиціювання приміщення.  

Підсумовуючі вище наведені причини великих втрат тепло- і електроенергії, можна виділити 

способи економії електроенергії: 

- максимальне використання денного світла (збільшення прозорості та площі вікон, встановлення 

додаткових вікон); 

- підвищення відбивної здатності поверхонь (використання інтер‘єрів в світлих тонах); 

- використання освітлювальних приладів тільки за потребою; 

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі; 

- перехід на світлодіодне освітлення; 

- застосування пристроїв керування освітленням (вимикачі з контрольним індикатором; вимикачі 

сенсорні, оснащені таймером, датчиком руху, датчиком присутності; вимикачі дистанційно керовані; 

диммери, призначені для приглушення або посилення інтенсивності освітлення); 

- оптимальне розміщення пристроїв електрообігріву для зниження часу і необхідної потужності їх 

використання; 

- використання пристроїв регулювання температури, в тому числі пристроїв автоматичного 

включення і відключення, зниження потужності в залежності від температури тимчасових таймерів; 

- заміна електрообігріву на обігрів з використанням теплових насосів; 

- щільність закриття вікон і дверей; 

- періодичне очищення фільтрів кондиціонерів; 

- налаштування режимів автоматичної підтримки оптимальної температури приміщення; 

- установка теплозберігаючих віконних систем і дверей; 

- зниження тепловтрат за рахунок використання теплозберігаючих і теплоізолюючих матеріалів при 

будівництві або модернізації, зовнішній обробці будівель. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ГОТЕЛІВ 

 

Визнання нагальності проблем екологізації на державному рівні підтверджено Законом України 

«Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» і 

ставить питання екологічної сертифікації закладів готельного господарства як складової 

народногосподарського комплексу країни. Екологічна сертифікація передбачає еко-маркування для 

туристичних закладів, що має за мету сприяти зменшенню тиску на природне середовище від 

експлуатації туристичних об‗єктів шляхом відзначення, популяризації та стимулювання розвитку 

корисних ініціатив і екологічно дружніх методів управління туристичною індустрією [1], а під 

екологічним готелем слід розуміти екологічно-сертифіковане житло, яке слідує меті поліпшення стану 

навколишнього середовища шляхом зведення до мінімуму власного негативного впливу на довкілля, і 

знаходиться в екологічно чистій місцевості [2].  

Основними критеріями, що визначають відповідність встановленим вимогам екологічності для 

закладів готельного господарства в світі, є система екологічно чистого опалення, використання власних 

очисних споруд стічних вод, проведення класифікації всіх відходів, використання електрики, що 

виробляється за допомогою безпечного для навколишнього середовища палива, для освітлення 

застосовування економічних ламп, для приготування їжі використання тільки екологічно чистих 

продуктів [3]. 

В останні роки відбулися серйозні зрушення в сфері екологічної сертифікації підприємств 

готельного господарства України. На готельний ринок вийшла міжнародна програма екологічної 

сертифікації готелів та курортів «Green Key» («Зелений Ключ»), яка є одним із 5 проектів міжнародної 

недержавної незалежної організації Foundation for Environmental Education (Міжнародної Організації з 

екологічної освіти). Однією з переваг еко-сертифікації «Зелений Ключ» є її непричетність до 

професійних або ділових структур, що гарантує готелю неупереджену та незалежну оцінку третьою 

стороною [4]. Першим в Україні еко-сертифікованим готелем за програмою «Green Key» став «Radisson 

Blu» у Києві.  

Акредитованим органом сертифікації продукції, що визначає відповідність екологічним 

критеріям на основі ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) «Екологічні маркування та декларації. Екологічне 

маркування І типу» є Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», завданням якої стало 

надання можливостей розвитку екологічно орієнтованим підприємствам на міжнародному ринку. 

Зрозуміло, будь-яка система сертифікації повинна бути адаптована для конкретного регіону, 

враховувати особливості його клімату, природних ресурсів та соціального середовища. Вартість 

проходження процедури сертифікації має бути доступною для малого й середнього бізнесу.  Поки лише 

в декількох країнах цю процедуру повністю фінансує держава, проте така практика, особливо відносно 

невеликих готелів або туроператорів, може принести дуже хороші дивіденди в майбутньому. Чим 

простішим, в тому числі фінансово, буде процес сертифікації, тим більше готелів захочуть бути 

екологічними, що дозволить отримати додаткові конкурентні переваги на туристичному ринку.  

За останні п‘ять років в світі з‘явилося багато нових програм екологічної сертифікації готелів, 

що свідчить про дієвість й реалізацію принципів сталого розвитку туризму. Отже, екологічні обмеження 

перетворилися на нові можливості розвитку для закладів готельного господарства, підгрунтям яких 

стала їхня соціальна відповідальність.  

Таким чином, необхідність підтримки діяльності та появи нових екологічних готелів в Україні 

зростає, що обумовлене: 

- освоєнням рекреаційних територій, придатних для розташування еко-готелів;  

- становленням та популяризацією виробництва екологічно сертифікованої будівельної 

продукції;  

- розробкою та ухваленням державою екологічної політики; 

- тенденціями масового туризму на принципах сталого розвитку; 

- екологічною грамотністю, культурою населення та зростанням вимог туристів до якості 

сервісу; 

- зростанням кількості навчальних закладів з підготовки фахівців у сфері гостинності;  

- наявністю наукових, науково-дослідних центрів, що спеціалізуються на розробці енерго-, 

водозберігаючих технологій, підготовці фахівців відповідної спеціалізації;  
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- становленням виробництва екологічно чистих продуктів харчування; наявністю широкого 

асортименту додаткових послуг;  

- послабленням податкового тиску у сфері гостинності.  

Екологічна сертифікація позитивно вплине на імідж готелю, підвищить його популярність на 

міжнародному туристичному ринку і стане потужним маркетинговим інструментом впливу на 

лояльність клієнтів.  
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОСТУПНОСТІ 

 

Рівність доступу є найважливішою умовою для розвитку інтегрованого суспільства. Концепція 

будівель, навколишнього середовища, продукції, систем комунікації та електронного обладнання має 

особливо важливе значення для полегшення участі і сприяє незалежності людей з інвалідністю у всіх 

аспектах життя. На шляху інтеграції до європейського та світового співтовариства Україна ратифікувала 

низку міжнародних правових актів, які здійснили певний вплив на формування національної державної 

політики і практики щодо забезпечення рівних можливостей для всіх громадян, впровадження 

принципів доступності в різні сфери життєдіяльності осіб з інвалідністю [1]. Одним із напрямів 

європейської інтеграції, який заслуговує уваги є «туризм без бар‘єрів», туризм для всіх, в тому числі для 

людей з обмеженими можливостями. Українські міста мають шанс стати схожими на європейські не 

тільки за рівнем забудови або кількістю готелів, а й за зручностями та рівнем комфорту для усіх 

споживачів, незалежно від їх фізичного або ментального стану, включаючи людей похилого віку та 

інвалідів [2]. Інтенсифікація розвитку даного сектора призводить до збільшення конкуренції. Відповідно 

для стабілізації своїх позицій на тлі зростаючої конкуренції готельним підприємствам необхідно 

максимально враховувати інноваційні тенденції при виборі конкурентних переваг. Однією з таких 

переваг може бути досягнення 100 % «індексу задоволеності клієнта» або безвідмовності сервісного 

обслуговування для широкого сегмента споживачів. Дані численних досліджень підтверджують, що 

один незадоволений клієнт призводить до втрати 300 потенційних клієнтів [3]. Сучасні тенденції 

світової соціалізації висувають нові вимоги до сервісного обслуговування. Більшість високорозвинених 

країн світу створюють сприятливі умови для життєдіяльності людей з інвалідністю, що призводить до 

активізації їх громадської і трудової діяльності, підвищенню достатку і потреб у різного роду сервісному 

обслуговуванні (у тому числі готельний, ресторанний сервіс, туристичні послуги). Враховуючи значне 

збільшення частки людей з інвалідністю в загальній структурі світового населення, вони є вагомим 

сегментом потенційних клієнтів, не охоплених різного роду сервісом через низький рівень доступності 

сервісного середовища. Однією зі світових інноваційних тенденцій у сучасному сервісному 

обслуговуванні, здатною вирішити проблему доступності сервісу для клієнтів з обмеженими 

можливостями, є впровадження «Концепції універсального дизайну». Універсальний дизайн або 

«дизайн для всіх» – концепція, що передбачає проектування продукції та середовища таким чином, щоб 

ними могли користуватися найбільш широке коло людей [4].  

В основі філософії універсального дизайну лежить ідея створення такого середовища, продуктів і 

послуг, які були б корисні всім, а не тільки людям з інвалідністю. У найбільш простому розумінні, 

універсальний дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться людина і який враховує 

потреби кожного і кожної. Люди, які не можуть повноцінно функціонувати та жити через фізичні та 

http://collectedpapers.com.ua/wpcontent/
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психічні вади, потребують особливої уваги. Їх потреби вимагають від готелю деяких затрат, не 

передбачених звичайними планами та архітектурно- планувальними рішеннями керівництва готелю. В 

цей самий час, такі люди, попри певні труднощі, які вони спричиняють готельним підприємствам, 

залишаються постійними споживачами готелів, сприяють розширенню клієнтської бази [5].  

Надання послуг людям з обмеженими можливостями в Україні повинне бути вирішено на двох 

рівнях: на рівні матеріально-технічної бази та архітектурно-планованих рішень; та на рівні 

психологічної підготовки персоналу підприємств готельної індустрії.  

Використання універсального дизайну дозволить готельним підприємствам та багатом іншим 

сервісним організаціям застосовувати в процесі обслуговування основні принципи та ідеї рівності і 

зручності для всіх клієнтів. Важливу роль в забезпеченні доступності сервісного середовища відіграє 

держава, як гарант забезпечення соціальних потреб своїх громадян. Не є виключенням і Україна, яка має 

ряд законодавчих та нормативних актів, що регулюють соціальну сферу в державі, а також певну 

соціальну інфраструктуру, яка забезпечує та сприяє подальшому розвитку соціальних процесів. Зокрема, 

в Україні ратифіковано ряд міжнародних правових актів в сфері захисту прав осіб з інвалідністю, що є 

обов‘язковими до виконання. Основні положення цих актів були трансформовані в національне 

законодавство.  

Література:  

1. Конвенція ООН про права інвалідів: Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 61/106, прийнята 

на шістдесят першій сесії ГА ООН 2006 року (Конвенцію ратифіковано Законом України № 1767-VI від 

16.12.2009). — Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71  

2. Універсаьний дизайн в готелях України. Режим доступу: 

http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-414/the-travelmarket-is-its-current-status-and-

forecasts-414/24285--  

3. Державне управління: удосконалення та розвиток. Режим доступу: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=561  

4. Навчальний посібник «Інвалідність та суспільство. Режим доступу: 

http://edu.helsinki.org.ua/sites/default/files/userfiles/posibnik_invalidnist_ta_suspilst v.pdf  

5. Доступність в готелях Scandic. Режим доступу: http://www.scandichotels.ru/Vsegda-v-

Scandic/Osobye-potrebnosti/Dostupnost-votelyakh/  

 

М.В. Словінська 

Національний університет харчових технологій 

Науковий керівник: А.В. Гавриш, к.т.н., доцент 

 

МОНОПРОДУКТОВА КОНЦЕПЦІЯ В РЕСТОРАНАХ 

Ресторан - це заклад ресторанного господарства з різноманітним асортиментом продукції 

власного виробництва і закупівельних товарів, високим рівнем обслуговування та комфорту в поєднанні 

з організацією відпочинку і дозвілля споживачів. 

Заклади ресторанного господарства в Україні поділяються на типи. Тип закладу визначається за 

сукупністю загальних характерних ознак торговельно-виробничої діяльності. Визначення типів закладів 

ресторанного господарства регламентується ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. 

Класифікація". Згідно з цим стандартом класифікація ресторанів за різними ознаками . 

Якщо розглядати класифікацію за видом страви, то  розрізняють спеціалізовані закусочні: 

галушечна, кулішна, дерунна, сосисочна, млинцева, пиріжкова, чебуречна, піцерія тощо. Проблема 

полягає в тому, що закусочна - це заклад  ресторанного господарства самообслуговування, де переважає 

асортимент гарячих і холодних закусок, страв нескладного приготування, призначений для швидкого 

обслуговування споживачів, а поняття - «моноресторану», ресторану з  вузьким асортиментом 

продукції, а саме з орієнтацією на 1 страву власного виробництва чи страви з 1 основного продукту, 

високим рівнем обслуговування та комфорту в поєднанні з організацією відпочинку і дозвілля 

споживачів в державному стандарті просто не існує, хоча є ряд успішних проектів такого типу у 

закордонній та вітчизняній практиці. 

Гастрономічний тренд сучасності - моноконцептуальні ресторани, тобто ті заклади, меню яких 

вибудовується навколо однієї страви або інгредієнта. Це можуть бути гриби, мідії, бісквіти, мітболи, 

стейки, картопля фрі та інші. 

Історії більшості ресторанів такого типу починаються з пересувних закусочних, які працюють в 

туристичних місцях міста, на ярмарках чи фестивалях. Прості меню приносять користь не тільки 

відвідувачам, але і власникам, дозволяючи їм значно зменшити витрати на утримання великого штату 

кухарів та офіціантів і зосередитися на якості продуктів. Крім того, шеф-повар моноресторану може 

створювати все нові і нові, оригінальні рецепти з обов'язковим використанням основного інгредієнта, на 

http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-414/the-travelmarket-is-its-current-status-and-forecasts-414/24285--
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якому спеціалізується ресторан. У світі нескінченного вибору моноресторани - це відмінна можливість 

не витрачати час на гортання меню, більше схожого на книжковий том. 

Ресторани, в яких сміливо можна замовити лише одну страву: «Burger & Lobster» (Лондон, 

бургери і лобстери); «Säräpirtti Kippurasarvi» (Фінляндія, сяря - баранина, тушкована з картоплею в 

дерев‘яному стовбурі ); «Arancini Brothers» (Лондон, смажені рисові кульки); «Café des spores» 

(Брюссель, страви з грибами від закуски до десерту); «Eggs & Co» (Париж, яйця); «l'Entrecote» (Бордо, 

антрекот); Cha Ca La Vong (Ханой, смажене філе касаткового сома); «Lawry's the Prime Rib» (Лос-

Анджелес, прайм ріб); «Kyushu Jyangara Ramen Akihabara» (Токіо, суп «Ромен»); «Chez rotisseur» 

(Марракеш, запечена голова барана); «Quanjude» (Пекін, качка) та інші. 

Прекрасно, коли в місті безмежних можливостей нарешті можна вибирати свої кухню і 

улюблену страву. Багато ресторанів світу, які роками, а то й десятиліттями спеціалізуються на 

приготуванні однієї-єдиної страви. І, здавалося б, при подібної концепції, приречені на провал, вони 

продовжують процвітати десятки років.  

Секрет, на перший погляд, утопічного проекту, криється у тому, що, ймовірно, в Європі та США 

спрацьовує механізм, відточений на межі можливостей, "грамотна" реалізація проекту на всіх його 

"життєвих" стадіях, що забезпечує такому закладу феноменальну популярність. Шанувальники подібної 

фішки, уражені в саме серце славою певного продукту або секрету його приготування, шикуються у 

величезні черги заради однієї страви. 

Подібний тип ресторанів "одного рецепту" користується стійким феноменальним, а часом і 

"сліпим" фанатичним попитом, і деякі заклади, які можна перерахувати по пальцях, процвітають, 

переходячи від покоління до покоління. 

Можливо реалізувати подібну ідею і в Україні. За останні роки значно підвищилася культура 

споживання іжі, поступово закінчується ера меню з безліччю страв, де українська кухня представлена 

разом з грузинськими стравами і суші на закуску. Ресторатори починають розуміти, що одна кухня не 

може готувати настільки різні страви однаково якісно.  

На ринку з‘являються ресторани з монопродуктом, наприклад,  такі як «Базилік на 

Дерибасівській» в місті Одеса. В цьому закладі відвідувачам пропонують відчути базилік в несподіваних 

поєднаннях, навіть у заварних тістечках. 

Щоб моноконцепція запрацювала, рестораторам, які планують запустити подібний проект, 

необхідно відповісти на таке питання: « Чи буде обрана страва чи продукт користуватися попитом в 

рамках "особливого" українського менталітету?». Сьогодні особливо важливою є і собівартість 

основного продукту, його доступність. Рецептура має бути проста, бажано старовинна, з легендою, 

унікальними рисами, технологія приготування якої супроводжувалося б мистецькими діями віртуозів-

кухарів. Для такої концепції дрібниць не існує, але вона, без сумніву,  має право на існування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ В ТУРОПЕРЕЙТИНГУ 

 

Інформаційні потоки забезпечують зв‘язки між виробниками і споживачами туристичних послуг, 

причому вони йдуть не тільки у вигляді потоків даних, але виступають також у формі послуг і платежів. 

Про зростання застосування інформаційних технологій говорить той факт, що туризм входить до 

п‘ятірки, а за деякими даними вже в трійку галузей з найбільшою часткою реалізації товарів і послуг 

через Інтернет [1]. Існує безліч інструментів і систем, здатних допомогти туристичним компаніям 

рекламувати свої послуги в мережі Інтернет, залучати та інформувати потенційних клієнтів про 

майбутні та поточні туристичні продукти. Крім традиційних способів оплати, пропонуються і нові, що 

дозволяють використовуючи сучасні платіжні системи, значно прискорювати процес придбання 

турпродуктів.  
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Одним із таких компонентів у роботі туроператорів та турагентів є бронювання турпослуг з 

використанням глобальних систем бронювання (GDS). 

Найбільш відомими комп‘ютерними системами резервування (бронювання) на міжнародному 

ринку туризму є системи Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan. Разом ці системи нараховують приблизно 

500 тисяч терміналів, які встановлені в туристичних агентствах усього світу. Найбільшою популярністю 

бронювання послуг через мережу Інтернет користуються: 

1) авіаквитки - їх бронювання входить в трійку найпопулярніших покупок через глобальну 

мережу. При бронюванні авіаквитків відвідувач сайту вводить початковий і кінцевий пункт 

авіаперельоту і його дату, в результаті отримує інформацію про всі авіарейси, які підходять під заданий 

опис. Виходячи із цієї інформації приймається рішення про бронювання; 

2) готелі - при бронюванні в будь-якій системі відвідувачу надається опис готелю і тарифи на 

послуги. Наступним етапом є форма бронювання номеру готелю; 

3) автомобілі - є одним із популярних напрямків бронювання через Інтернет, яке на Україні 

практично не розвинене; 

4) тури - набули широкого розповсюдження як туристична послуга, яку можливо забронювати 

через мережу. При чому, останнім часом клієнти мають можливість самостійно сформувати тур за своїм 

смаком і напрямом через Інтернет: вибрати час, готель, спосіб проїзду, варіант харчування та інше. 

Більшість учасників туристичного ринку надають переваги технології он-лайн бронювання, яка 

ґрунтується на моментальному відображенні реальної інформації про наявність місць за поточними 

тарифами з можливістю їхнього резервування. За попередніми підрахунками витрати ініціативних 

туроператорів – консолідаторів в Україні на утримання системи on-line – бронювання складають близько 

2% від вартості послуг, що реалізовуються. За умови продажу турів на рекреацію, розваги і 

оздоровлення, це приблизно 3,3 млн. дол. США щорічно, які витрачено на розроблення, підтримку, 

наповнення і обслуговування системи інформаційної підтримки. Новими напрямами використання 

інформаційних технологій для туризму є: запровадження мобільного Інтернету, електронних каталогів 

пропозицій, поширення on-line-бронювання не лише в роботі з рітейловими агентствами, а й 

безпосередньо з клієнтами. 

Переваги впровадження он-лайн системи для кожного учасника процесу: 

– для клієнтів: а) моментальне отримання матеріального підтвердження бронювання; б) швидке 

оформлення путівки; можливість одержати повну інформацію про свою заявку в будь-який момент часу 

за телефоном або через Інтернет; в) можливість отримувати повідомлення про зміну стану своєї заявки 

на e-mail або за sms;  

– для туроператора: а) скорочення витрат на виконання великого обсягу рутинної роботи 

(формування списків, перевірка оплат, запитів до іноземного партнера тощо); б) збільшення продажів: 

вивільнення менеджерів для роботи з індивідуальними турами; в) аналітика: повна прозорість продажів, 

можливість простежити будь-яку заявку в системі (як оброблену, так і відхилену); г) поліпшення якості 

обслуговування клієнтів: швидка обробка заявок клієнтів. 

В практичній діяльності більшість сайтів туристичних фірм підтримують функцію бронювання 

тільки в режимі off-line (по запиту). Тобто, такі основні переваги Інтернету, як швидкість спілкування, 

отримання, надання і оновлення інформації не реалізуються, що зводить роль Інтернету як оперативного 

варіанту бронювання до нуля. Світовий досвід свідчить, що для будь-якої туристичної фірми фактором, 

що визначає успіх її діяльності на туристичному ринку, є час обслуговування клієнтів. Виграє той, хто 

має можливість надати клієнтові весь комплекс послуг у режимі он-лайн. Адже від того, чи зуміє 

туроператор підтвердити заявку агента в присутності клієнта, залежить все подальше відношення 

клієнта до агента і послуг, які він надає. 
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ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Инвестиции играют существенную роль в функционировании государства. Тенденции изменения 

объема инвестиций оказывают огромное влияние на объем общественного производства и занятости 

населения. Инвесторы стараются выбрать те страны, в которых политические и экономические условия 

наиболее благоприятны. Для этого используются многие методы, включая обзор информации согласно 
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международным данным о состоянии инвестиционного климата и легкости ведения бизнеса. Но при 

этом стоит определить, целесообразно ли использовать международные обзоры, которые не всегда 

отображают реальную ситуацию в стране ввиду специфичности выбираемых показателей при 

исследовании. Поэтому инвестор может либо довериться информации, представленной в данных 

обзорах, либо найти иной способ, позволяющий определить действительную ситуацию. 

Альтернативным способом может являться исследование развитости индустрии гостеприимства. 

Индустрия гостеприимства является важным объектом регулирования государства. Следует 

отметить, что на сегодняшний момент очень остро стоит вопрос деятельности в сфере туризма в силу 

того, что это прямой способ пополнения бюджета страны и привлечения иностранных инвестиций. 

Поэтому для Беларуси очень важно не уступать в конкурентной борьбе за туристов, ведь чем больше 

иностранных граждан посещает страну, тем больше денег поступает в бюджет страны, что ведет к 

богатству общества в целом. Богатое общество обладает высокой покупательной способностью и для 

инвестора будет выгодно вложить капитал в ту страну, где он сможет не только сбыть свой товар, но и 

расширить свое влияние на регион в целом, что откроет новые пути для инвестирования и расширения 

бизнеса. Для того, чтобы активно развивался туризм, страна должна иметь богатую и самобытную 

культуру, и Республика Беларусь обладает всеми нужными для этого характеристиками. 

Культурное наследие Республики Беларусь известно во всем мире. На территории страны 

расположено множество важных исторических памятников и городов в количестве, превышающем 4 

тысячи единиц. Стоит упомянуть и местный фольклор, и традиционное творчество. С каждым годом 

государство прилагает всевозможные усилия для поддержания и охраны культурных 

достопримечательностей. Руководство страны прекрасно осознает, что чем больше туристов посетит 

страну, тем больший вес Беларусь будет иметь на международной арене. 

На сегодняшний момент туризм является одним из наиболее быстро развивающихся сфер в 

стране. В Республике Беларусь видна тенденция к росту суммы туристической деятельности в ВВП 

страны.  

Основной объем туристов (больше половины) приходится на город Минск, который в 2013 году 

посетило порядка 85000 человек, за ним располагается Брестская с количеством туристов в количестве 

21400 человек и Витебская область в количестве 18400 за аналогичный период. Если просмотреть 

количество инвестиций в объекты страны за 2013 год, то видна прямая зависимость: в места где 

концентрация туристов больше, то количество иностранных инвестиций поступает в большей степени, 

нежели в города, куда приток туристов не так велик. Единственным исключением является Гомельская 

область куда при объеме всего в 1500 туристов за 2013 год количество иностранных инвестиций было на 

третьем месте после Минска и Минской области. Объяснением данному факту служит то, что 

изначально там располагалось большое количество организаций с иностранным капиталом (более 40 

предприятий) [1]. 

Что касается инвестиций в сельское хозяйство, то можно рассмотреть связь инвестиций и 

агротуризма. Агротуризм представляет собой достаточно новую сторону туризма – отдых в сельской 

местности от городской суеты. Это позволяет туристам лучше познакомиться с культурным наследием 

страны и охватывает людей с различными уровнями дохода. Возможность инвестирования в агротуризм 

даѐт потенциальному инвестору льготы для ведения бизнеса в стране. При всем этом агротуризм как 

ниша для ведения бизнеса еще не до конца освоена. 

 В 2014 г. белорусские места отдыха, задействованные в сфере агротуризма посетили 319 тыс. 

туристов, что на 17,3% больше, чем в 2013 году. Граждане Республики Беларусь в общем числе 

агроэкотуристов составили 86,9%. Особым спросом данный видом отдыха пользуется у граждан России, 

Украины, Польши, Литвы и Германии. Развитые туристические возможности с данными странами будут 

способствовать еще большему сотрудничеству между странами на международном уровне [1].  

Привлечение иностранных инвестиций будет способствовать развитию сельского хозяйства и 

притоку туристов и предоставит возможность сельскому населению открыть свой бизнес, тем самым 

повысив их доход и дать возможность данным хозяйствам самим стать инвесторами в ближайшем 

будущем. 

Таким образом, сделать вывод о том, что существует достаточно сильная взаимосвязь между 

инвестиционным климатом и индустрией гостеприимства в Республике Беларусь. Государство делает 

все необходимое как для привлечения иностранных инвестиций, так и развития туризма. Это одни из 

наиболее приоритетных сфер развития экономики страны. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Подбор персонала — это система целенаправленных действий по привлечению на работу 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных 

организацией [1, с. 24]. 

Большинство руководителей туристических предприятий в Республике Беларусь при отборе 

персонала полагаются на свою интуицию и жизненный опыт. Тем, у кого хорошо развито интуитивное 

мышление, это помогает. Cубъективно-пристрастный взгляд руководителя, использующего только такие 

ресурсы, может привести к негативным последствиям. Незаменимыми в этом отношении могут стать 

специально разработанные и многократно апробированные на практике методы диагностики. 

К психодиагностическим методам, которые наиболее часто используются при профотборе, 

относятся биографический метод, наблюдение, интервью, тестирование, экспертный опрос.  

Биографический метод в профотборе — метод исследования личности, групп людей, 

базирующийся на анализе их профессионального пути, профессиональных биографий. Источником 

информации могут быть разнообразные документы, резюме, опросники, интервью, тесты, спонтанные и 

спровоцированные автобиографии, свидетельства очевидцев (опрос сослуживцев), изучение продуктов 

деятельности [2, с.114-116]. 

Резюме, написанное кандидатом, следует читать очень внимательно и критически. Оно может 

сориентировать в принятии решения о встрече. 

 Оформление и содержание резюме несут определенную информацию о человеке, которую 

опытный специалист по персоналу может прочитать «между строк». 

Особой важностью в Республике Беларусь при подборе персонала обладают рекомендательные 

письма и характеристики, которые в них указывает кандидат.  

Рекомендательные письма, как правило, выдаются по запросу работников, поэтому большинство 

из них заполнены исключительно одобрительными отзывами о покидающем организацию работнике. К 

информации, которая в рекомендательных письмах содержит только положительные качества 

работника, нужно относиться разборчиво и весьма критично.  

Следующим методом отбора кандидатов, применяемым на белорусских туристических 

предприятиях, является собеседование. 

Собеседование в кадровой работе — метод отбора кандидатов со способностями и установками, 

необходимыми для занятия той или иной должности, состоящий в очной встрече работодателя с 

кандидатом. В ходе собеседования выясняется степень заинтересованности кандидата в конкретной 

деятельности и его потенциал для работы в вакантной должности.  

Собеседование включает три условные части: вступительную, основную и заключительную. 

Вступительная часть нацелена на создание атмосферы доверительности и взаимопонимания, поэтому 

собеседование обычно начинается с темы, интересующей обе стороны. Главная задача основной части 

собеседования — получить информацию, чтобы оценить качества кандидата, требуемые для данной 

должности, и принять решение. В заключении отмечается предварительный результат и разъясняется 

кандидату его дальнейшие действия по устройству на работу.  

Еще одним важным методом отбора персонала являются проективные тесты, которые построены 

на интерпретации ответов личности на внешне нейтральные вопросы и реакций на ситуации, 

допускающие множественность толкований при восприятии их испытуемым.  

Среди проективных методик наиболее популярен тест Роршаха. В нем испытуемому 

предъявляются для интерпретации картинки с абстрактными изображениями (напоминающими 

чернильные кляксы). На основании того, что увидит испытуемый в этих кляксах, диагностируются его 

скрытые установки, побуждения, свойства характера. 

Тест Люшера позволяет исследовать личность работника путем анализа его субъективных 

предпочтений при выборе цветовых стимулов. В оригинале стимульный материал представляют 73 

карточки различного цвета. Важен порядок выбора цветов: первые выбранные цвета выражают явные 

цели деятельности личности и способы их достижения, последние — подавленные, вытесненные 

стремления. 

Тест Майнера позволяет прогнозировать управленческий и творческий потенциал менеджеров. 

Этот тест состоит из 40 незаконченных предложений, которые тестируемый должен дописать 
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самостоятельно. По нему можно судить о различных аспектах мотивации менеджерской деятельности 

[1, с. 45-50]. 

Лучшим методом окончательного отбора претендентов считается последовательное исключение 

из списка худших кандидатов, пока не останется небольшое число наиболее подходящих по основным 

требованиям, с которыми и проводится дальнейшая работа.  

В основе подбора персонала на туристических предприятиях Республики Беларусь лежит 

процесс планирования человеческих ресурсов – определение когда, где, сколько и какой квалификации 

сотрудников потребуется предприятию. 

На основе сопоставления плана человеческих ресурсов с персоналом, занятым на предприятии, 

определяются вакантные должности, которые предстоит заполнить. Если вакансии существуют, 

начинается процесс набора персонала, состоящий из нескольких стадий – детализации требований к 

вакантному рабочему месту и к кандидату на его занятие, подбора кандидатов, отбора кандидатов и, 

собственно, приема на работу.  

Обладая информацией о стратегии предприятия, ее структуре, основных направлениях 

деятельности и приемлемой организационной культуре, служба персонала начинает поиск и отбор 

необходимых работников. 

Первичный отбор начинается с анализа списка и документов кандидатов. Его цель — отсеять 

тех, кто не обладает минимальным набором характеристик, необходимых для занятия вакантной 

должности. 

В результате анализа документов принимается решение о целесообразности личной встречи с 

претендентом. Приглашение на нее предварительно делается по телефону, но обязательно 

подтверждается письменно.  

Результаты ознакомительного собеседования с кандидатами на туристических предприятиях 

Республики Беларусь обычно позволяют отсеять сразу же до 80 – 90% этих лиц, а для оставшихся 

выбрать наиболее подходящие способы дальнейшей проверки и изучения психологических и 

профессиональных качеств. 

Туристическим предприятиям Республики Беларусь можно порекомендовать разрабатывать свои 

инструменты отбора – анкеты и тесты, адаптированные под специфику бизнеса. Специализированные 

методы набора персонала в туризме дают возможность охарактеризовать углубленные составные части 

личности. 

Тестирование является достаточно надежным способом проверки. Оно предназначается как для 

отбора лучших кандидатов, так и для отсева слабых. Преимущества тестирования заключаются в оценке 

современного состояния кандидата с учетом особенностей организации и его будущей деятельности. 

Одним из условий эффективности кадрового менеджмента на туристических предприятиях 

Республики Беларусь является наличие менеджера по подбору персонала, поэтому на предприятиях, где 

отсутствует такой специалист, следует ввести данную должность. 

Менеджеры по подбору персонала занимаются вопросами подбора, подготовки и адаптации 

сотрудников, рассчитывают показатели эффективности и ключевые критерии каждой должности, также 

занимаются оценкой, аттестацией сотрудников, помогают отслеживать профессиональный уровень 

своих сотрудников. 

Таким образом, предложенные рекомендацию по использованию современных методов подбора 

персонала позволят значительно повысить эффективность кадрового менеджмента туристических 

предприятий в Республике Беларусь, а также в целом улучшить результаты их деятельности. 
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Событийный туризм является одним из новых и перспективных направлений туризма, связанных 

с поступлением инвестиций в экономику. Его развитие должно способствовать решению вопроса 

формирования имиджа Республики. Событийный туризм в Беларуси – способ привлечения большего 

числа туристов в различные регионы страны. Обширность территории Пинского района, наличие 
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значительного туристско-рекреационного потенциала, лесных и болотных массивов являются основными 

факторами развития туризма.  

Статистические данные свидетельствуют, что численность туристов, организованно выезжавших 

за рубеж, как и раньше, преобладает над численностью посетивших нашу страну. В 2014 году на каждого 

прибывшего иностранного туриста приходилось пятеро белорусских граждан, выезжавших из республики. 

В то же время наблюдается положительная тенденция: численность организованных туристов, прибывших 

в страну в 2014 году, составила 137, 4 тыс. человек, что на 0,5% больше, чем в 2013 году [1]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения, увеличения объѐмов 

сбыта туристического рынка Беларуси, путѐм привлечения целевых аудиторий потребителей чем-то 

новым. Событийный туризм является инновационным направлением, способным увеличить 

туристический поток.  

Целью данной работы является исследование проблем и перспектив развития событийного 

туризма в Пинском районе. Для достижения указанной цели следует оценить туристско-рекреационный 

потенциал района, выявить проблемные вопросы развития событийного туризма в районе, определить 

объективные перспективы развития событийного туризма. 

Проведенный анализ туристско-рекреационного потенциала района показывает высокую 

насыщенность природно-рекреационными ресурсами и средние значения историко-культурного, а так же 

фольклорно-этнографического потенциала территории. В качестве факторов, сдерживающих и 

затрудняющих развитие событийного туризма в районе, следует отметить: 1) слаборазвитую туристскую 

инфраструктуру; 2) невысокие показатели интенсивности туристских потоков; 3) риски связанные с 

событийным видом туризма (финансовые, погодные, сезонные). В определѐнной степени усложняет 

развитие событийного туризма правовой режим и спектр услуг, предоставляемых природоохранными 

организациями [2, с. 57]. 

Пинский район относится к  районам с высоким потенциалом для развития событийного туризма. 

Особо привлекательными для туристов являются фестивали средневековой культуры, реконструкции 

исторических событий,  события фольклорно-этнографического характера, международные спортивные 

матчи и турниры. Событийный туризм направлен так же на использование природного наследия: 

экологические туры; фестивали этнокультурных, кулинарных традиций; региональные экологические 

праздники; экскурсионные, природоохранные и иные мероприятия [3, с.126]. 

Одним из последних разработанных событий, реализуемых в Беларуси, является I открытый 

этнографический фестиваль «Nochka-fest», вблизи деревни ЛюбельПоль Пинского района, Брестской 

области. Целью этого интерактивного проекта являлось порождение и поддержка интереса к данному 

мероприятию, к белорусской культуре, традициям, местности.  

Для дальнейшего развития событийного туризма региона, предлагается использовать 

экологическую тематику. По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на конец 

2014 года число субъектов агроэкотуризма в стране составило 2037 ( на 156 субъектов больше, чем в 

2013 году), в том числе в Брестской области – 296, можно сделать вывод о том, что экотуризм является 

востребованным и имеет возможности для своего развития. 

При проведении опроса, который показал, какие события наиболее привлекают туристов, были 

опрошены 3000 человек разного возраста. Результаты опроса представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Спрос на события 

Продуктовые   2% (60 голосов) 

Семейные   14% (420 голосов) 

Музыкальные   21% (630 голосов) 

Природные   20% (600 голосов) 

Этнографические   10% (300 голосов) 

Исторические   16% (480 голосов) 

Соревнования   1% (30 голос) 

Активные   4% (120 голоса) 

Ярмарки   3% (90 голоса) 

На агроусадьбах   9% (270 голосов) 
Источник: собственная разработка 

Из этого опроса следует, что туристы находят более интересными музыкальные, природные и 

исторические события. Менее интересны соревнования, ярмарки и продуктовые события. Однако стоит 

учитывать, что другие виды туризма могут быть менее привлекательными только потому, что они не 

имею большого распространения в стране. Варианты такого туризма могут быть представлены 
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экологическими турами, которые познакомят гостей с сезонными, либо редкими явлениями природы, 

будут приурочены какому-то определѐнному событию, такому как, например, показ сезонных миграций 

птиц.  

Региональные экологические праздники и фестивали (Первый фестиваль экопродукции 

«Клевер», г.Минск; «Жураўлі і журавіны Міѐрскага краю», Миорский район; Экологический фестиваль 

«Споровские сенокосы», Берѐзовский район; «СОВиный фестиваль», Пружанский район; Травяной 

фестиваль «Синий василѐк», Берѐзовский район) ставшие одной из форм событийных туров, всѐ чаще 

находят свой сегмент туристического рынка и становятся наиболее популярными, проводимыми 

ежегодно [4]. 

Для привлечения туристов в исследуемый регион стоит затронуть тему болот, ведь это 

упущенные возможности туризма Полесья. Необходимо учитывать, что они завоевали себе имя «лѐгкие 

Европы», поскольку гораздо больше, чем леса дают кислорода, на чѐм можно акцентировать внимание 

при создании события. Стоит рассматривать и Республиканский ландшафтный заказник «Простырь», а 

так же находящуюся на его территории уникальную деревню Кудричи, которые обладают большим 

потенциалом для развития туризма региона. Территория в качестве уникального и эталонного 

ключевого участка входит в Государственную сеть мониторинга луговой и лугово-болотной 

растительности, а с 2002 г. включена в Государственный реестр пунктов мониторинга Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Целесообразно использовать уже 

существующую традицию разработок экологических троп, фестивалей и праздников. 

Поддержанию развития данного вида туризма способствуют инициатива «Событийная 

Беларусь» общественного объединения «Гильдия маркетологов», осуществляемая в рамках проекта 

USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемое ПРООН. 

Таким образом, создавая событие,  мы привлекаем туристов к уникальному водно-болотному 

комплексу, к самобытности и культуре Полесья. Возрастает социальное значение экологической темы, 

при проведении туристических мероприятий. Тем самым создаѐтся привлекательный и положительный 

имидж, как для непосредственной территории проведения мероприятия, так и для региона в целом, 

путѐм повышения его туристической аттрактивности. Событийный туризм будет способствовать не 

только формированию имиджа Беларуси и, в частности, отдельного региона, но и раскрытию 

потенциала местности, сохранению уникальных природных объектов, привлечению населения к 

проблемам экологии. 
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ГОСТИННОСТІ 

Ефективне функціонування і розвиток підприємств індустрії гостинності в умовах ринкових 

відносин визначається стратегічною позицією і дозволяє підприємству виживати в конкурентній 

боротьбі в довгостроковій перспективі.        У зв'язку із зростанням ділової активності на ринку 

готельного господарства, інноваційне управління стає одним з найважливіших факторів, що визначають 

успіх діяльності підприємств індустрії гостинності в ринковому середовищі, його фінансову стабільність 

і конкурентоспроможність. Тому, в умовах жорсткої конкуренції та мінливої ринкової ситуації 

підприємства повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ компанії, але і 

формувати інноваційну стратегію, яка враховує сучасні напрямки розвитку науки і техніки і дозволяє 

мобільно реагувати на зміни зовнішнього середовища. 
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Перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств детально охарактеризовані у відомих 

наукових працях Г. Гольдштейна, Ф. Удалова та інших вчених [1, с. 26; 2, с. 18]. Дослідження щодо 

суб'єктів ринку туристичних послуг, індустрії гостинності представлені такими вченими, як: Л. Бортник, 

І. Зорін, О. Любіцева [3, с. 105; 4, с. 4; 5, с. 11]. Більшість вчених підкреслюють, що інноваційна 

діяльність спрямована на практичне використання наукового, науково-технічного результату та 

інтелектуального потенціалу з метою отримання нового продукту або поліпшення продукції, що 

випускається підприємством, способу його виробництва і задоволення потреб суспільства в 

конкурентоспроможності здатних товарах і послугах, вдосконалення соціального обслуговування та т. д. 

[1-5]. 

 Однак кожна сфера діяльності має свої специфічні властивості, які впливають на можливість 

розвитку інноваційної діяльності підприємств галузі.  В індустрії гостинності, до якої відносяться готелі, 

аналогічні засоби розміщення та інші підприємства, що приймають туристів, які надають послуги з 

харчування, інші додаткові послуги (відпочинок, культурні заходи і т д.).     Пропонується 

інновації розглядати за такими групами:  

а) продуктові (створення і вдосконалення нових продуктів (послуг), розширення асортименту 

основних і додаткових послуг);  

б)організаційно-технологічні (впровадження нових організаційних інновацій (кооперація, 

франчайзинг, нові форми управління та співробітництва), застосування нових інформаційних технологій 

у всіх операційних системах (починаючи з бронювання і закінчуючи розміщенням клієнта, а також 

додаткові інформаційні послуги), маркетингові рішення);  

в) технічні інновації (втілення сучасних технічних рішень, використання нового обладнання, 

транспорту і т п.), які сприяють отриманню суб'єктами індустрії гостинності як економічного, так і 

соціального ефекту, зміцнюють імідж організацій.  

Враховуючи відмінність в культурному розвитку, національних традиціях, особливостях 

природно-кліматичних зон та інших факторів, слід виділити пріоритетні напрямки співробітництва між 

регіонами, і країнами в рамках туристичних сегментів:  

- координація дій членів туристичних сегментів ( по різних видах туризму, споживачам, регіонам 

та ін ознаками) в галузях економіки, науки, екології, культури та освіти;  

- розробка проектів транскордонного співробітництва, створення нових транспортних коридорів,  

- погодження екологічної політики щодо основних природних ресурсів, 

 - узгодження питань у сфері трудової міграції між регіонами, 

 - реалізація спільних інноваційно-інвестиційних проектів і т. п.  

Важливо зазначити, що питома вага надходжень від діяльності підприємств сфери гостинності в 

2014 в Українії склав до 5,9% (у т. Ч. 2,5% від туризму, щорічне зростання частки ВВП від туризму 

становить у середньому 5,1%) . (. У 2013 році прийнято близько 12 млн осіб, в 2014 році 15млн.)  

Враховуючи, що потоки туристичної діяльності України поступово зростають, урядом України було 

розроблено ряд програм  щодо розвитоку культури і туризму 2013-2020 роки. Метою даних програми є: 

підвищення якості та доступності послуг у сфері внутрішнього та міжнародного туризму, створення 

сприятливих умов для сталого розвитку сфер культури і туризму. Згідно з данх програм, прогнозується 

зростання кількості іноземних туристів в 2020 році до20 млн, а також номерного фонду - на 1000 тис. 

об'єктів, чисельність зайнятих в індустрії гостинності зросте більш до 1,2 млн. робочих місць (394 тис. 

робочих місць безпосередньо в туризмі) . На сучасному етапі глобальними тенденціями інноваційного 

розвитку готельного господарства є: розвиток спеціалізованих готельних міжнародних ланцюгів, 

автоматизація підприємств, створення малих готелів та інших. Однак одним із завдань залишається 

вдосконалення рівня обслуговування гостей і комплексу послуг, наданих різними компаніями в даній 

сфері.  

 Таким чином, для інноваційного розвитку вітчизняних підприємств індустрії гостинності 

вважаємо за необхідне формування інноваційних стратегій з урахуванням глобальних інноваційних змін, 

особливостей туристичного сегмента і систем управління конкретних підприємств . 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ В ЕВРАЗЭС 

 

В статье рассмотрены основные изменения, произошедшие в нормативно-правовом механизме 

таможенных отношений сразу же после образования Таможенного союза ЕврАзЭС. Проанализирована 

структура "союзного" таможенного законодательства, выявлены взаимосвязи ее элементов - 

международных договоров, регулирующих отношения в Таможенном союзе, решений 

наднационального регулятора - Евразийской экономической комиссии. Установлено взаимодействие 

между международным, наднациональным и национальным уровнями нормативно-правового 

регулирования таможенных отношений. 

Участие Российской Федерации в интеграционных процессах на постсоветском пространстве 

было и остается важным вектором внешнеторговой политики Российской Федерации, находившим свое 

закрепление в ее законодательстве. Так, в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. N 157-ФЗ "О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности" закреплялось (ст. 5): "В целях 

интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику Российская Федерация в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права участвует в 

международных договорах о таможенных союзах и зонах свободной торговли, основанных на 

установлении единой таможенной территории без применения мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования торговли между странами - участницами этих союзов и странами - участницами 

деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли. При этом у стран - участниц таможенных 

союзов устанавливается единый таможенный тариф в отношении торговли с третьими странами, а у 

стран - участниц деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли, сохраняются 

национальные таможенные тарифы в торговле с третьими странами". 

О неизменности курса Российской Федерации на всемерное содействие развитию 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве свидетельствует "проинтеграционная" 

позиция Президента РФ, нашедшая отражение в его посланиях к Федеральному Собранию РФ. 

Наделенный Конституцией РФ полномочиями по определению основных направлений 

внутренней и внешней политики Российской Федерации глава государства последовательно выступает 

за активизацию интеграционных процессов в пространстве СНГ: "Особым и приоритетным 

направлением нашей внешней политики, конечно, остается пространство СНГ и действующие на нем 

структуры - ЕврАзЭС, ОДКБ. Мы уже сформировали Таможенный союз и создаем Единое 

экономическое пространство в рамках ЕврАзЭС, апробируем при этом современные интеграционные 

схемы и концепции эффективной экономической кооперации. В конечном счете, мы должны 

действовать в направлении формирования Единого экономического пространства - от Арктики до 

Тихого океана, на всей территории Евразии". 

В Послании Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 г. Президент РФ отмечает, в 

частности, первые результаты функционирования Таможенного союза ЕврАзЭС, работающие на цели 

модернизации Российского государства: "В результате снятия барьеров для взаимной торговли рынок 

беспрепятственного сбыта российской продукции, по самым скромным оценкам экспертов, расширен на 

20 процентов. Объем торговли в рамках Таможенного союза уже увеличился на треть. На рынках его 

стран-участниц формируется общая конкурентная среда, создаются новые рабочие места. Эффективнее 

используется транзитный потенциал. У предпринимателей появляются лучшие условия для выхода на 

международные рынки". 

В посланиях Президента РФ представлена дорожная карта евразийской интеграции: от 

Таможенного союза - к Единому экономическому пространству России, Беларуси и Казахстана, в 

котором к свободному движению товаров добавляется свободное движение услуг, капиталов и рабочей 

силы, и, наконец, к 2015 г. - к созданию Евразийского экономического союза. В Послании Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 12 декабря 2012 г. глава государства еще раз подтвердил: "Мы будем 

идти по пути тесной интеграции. Тому примером Таможенный союз, Единое экономическое 

пространство России, Казахстана и Белоруссии. Это все уже работает, работает эффективно. Мы 

consultantplus://offline/ref=C3911FA37177B37D4563AB1C38EE0D0E7431E09BCCE90BE293F1A9F4F096ECADE5A6A201E92EC3H013F
consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53CCD0B66E7B91657584968E3D8FEDDC96D8O62DF
consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53CCD0B66E7B91667F80948C63D8EF8DC3D668234D1149AC048458668C5B38O523F
consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53CCD0B66E7B91667E8B9A8C6BD8EF8DC3D668234D1149AC048458668C5A39O522F
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приступили к созданию Евразийского экономического союза и, конечно, будем идти по этому пути и 

решим эту задачу" . 

Очевидно, что столь амбициозные цели по развитию интеграционных процессов в формате 

ЕврАзЭС не могут быть достигнуты без радикального обновления ряда отраслей российского 

законодательства, в первую очередь таможенного законодательства и законодательства о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

С созданием в 2010 г. Таможенного союза ЕврАзЭС в составе Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации и принятием Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - 

Таможенный кодекс) утратил силу Таможенный кодекс Российской Федерации и сформировалась 

сложная законодательная система таможенного регулирования, включающая два уровня: таможенное 

законодательство Таможенного союза и национальное законодательство о таможенном деле государства 

- члена Таможенного союза. 

Таможенное законодательство Таможенного союза представляет собой свод общеобязательных 

для всех государств - членов Таможенного союза правовых норм, регулирующих отношения, 

укладывающиеся в понятие таможенного регулирования. 

Таким образом, пространственными пределами действия таможенного законодательства 

является единая таможенная территория Таможенного союза, которую согласно ст. 2 Таможенного 

кодекса составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а 

также находящиеся за пределами территорий государств - членов Таможенного союза искусственные 

острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства - члены 

Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. 

Предметом таможенного законодательства является совокупность общественных отношений, 

объединенных в ст. 1 Таможенного кодекса понятием "таможенное регулирование в Таможенном 

союзе". 

Через понятие таможенного регулирования в Таможенном союзе определяется объект правового 

регулирования таможенных отношений, содержание самого Таможенного кодекса и иных актов 

таможенного законодательства. 

Отношения, регулируемые на уровне Таможенного союза, связаны с: 

- перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, т.е. с ввозом товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз товаров с этой территории; 

- перевозкой товаров по единой таможенной территории Таможенного союза под таможенным 

контролем; 

- временным хранением, под которым понимается хранение иностранных товаров под 

таможенным контролем в местах временного хранения до их выпуска таможенным органом в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой либо до совершения иных действий, 

предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, без уплаты таможенных 

пошлин и налогов; 

- таможенным декларированием, т.е. заявлением декларантом таможенному органу сведений о 

товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска 

товаров; 

- выпуском товаров - действием таможенных органов, разрешающим заинтересованным лицам 

использовать товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии 

с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подпадающих под таможенные 

процедуры; 

- использованием товаров в соответствии с таможенными процедурами; 

- проведением таможенного контроля, т.е. осуществлением таможенными органами 

совокупности мер, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательств государств - членов 

Таможенного союза; 

- уплатой таможенных платежей (ввозная и вывозная таможенная пошлина, налог на 

добавленную стоимость и акциз, взимаемые с товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза, таможенные сборы); 

- властными отношениями между таможенными органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и распоряжения товарами, перемещаемыми через таможенную границу 

Таможенного союза. 

Понятие таможенного регулирования в Таможенном союзе учитывает факт распределения 

отдельных аспектов таможенного дела между наднациональным уровнем регулирования (уровень 

Таможенного союза ЕврАзЭС) и национальным уровнем (уровень таможенного регулирования 

государства - члена Таможенного союза). 
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В Таможенном кодексе (п. 2 ст. 1) закреплен один из важнейших принципов таможенного права 

Таможенного союза ЕврАзЭС, установивший соотношение между наднациональным и национальным 

уровнями таможенного регулирования. 

Вывод: Таким образом, нормативно-правовой механизм регулирования таможенных отношений, 

сформировавшийся после создания Таможенного союза ЕврАзЭС, существенным образом отличается от 

ранее существовавшего таможенного законодательства Российской Федерации. 

Принципиальное отличие состоит в том, что отныне механизм нормативно-правового 

регулирования таможенных отношений включает две взаимодействующие и соподчиненные 

подсистемы - таможенное законодательство Таможенного союза и национальные законодательства о 

таможенном деле государств-членов. 

Таможенное законодательство Таможенного союза обладает по отношению к национальному 

законодательству о таможенном деле приоритетной юридической силой и распространяет свое действие 

на всю единую таможенную территорию Таможенного союза. 
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МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Успешная реализации экономической политики, являющейся основой реформирования 

Российской Федерации на современном этапе, предполагает наличие четкой, непротиворечивой 

нормативной правовой основы. Зачастую успехи и неудачи в сфере экономики зависят не только от 

рациональности и научной обоснованности избранной экономической модели, но и от того, может ли 

правовая система государства внедрить и развить необходимые формы регулирования новых 

экономических отношений. 

Система законодательства как общность элементов в их взаимосвязях и взаимодействиях 

является внешней формой права и служит нормативной основной правовой системы современного 

государства. Система законодательства Российской Федерации обусловлена состоянием общественных 

(экономических, политических, идеологических) отношений и в самом общем виде может быть 

представлена как целостное строение источников в Российской Федерации действующих правовых 

норм, которое выражается в единстве, согласованности, дифференциации нормативных правовых актов 

и нормативных договоров. Модернизация системы законодательства Российской Федерации - одно из 

условий успешного экономического развития страны. Сегодня законодательное регулирование 

охватывает все сферы общественной жизни. Однако, как показала практика, само по себе увеличение 

удельного веса законов в системе актов, на что изначально было ориентировано правотворчество, еще 

не позволяет характеризовать закон как главный и реальный социальный регулятор. Активно 

проводимый в нашей стране в последние годы мониторинг законодательства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации показывал две тенденции: с одной стороны, содержание нормативных 

правовых актов не соответствует обстоятельствам быстро меняющейся жизни. С другой стороны, 

попытки обеспечить разветвленность, глубину нормативного регулировании приводят к хаотичному 

нарастание числа нормативных правовых актов, как законов, так и подзаконных нормативных актов, при 

этом нормативные правовые акты едва принятые обрастают сразу большим количеством поправок, 

изменений и дополнений. 

Термин «модернизация» (англ. modern – обновленный, современный) чрезвычайно популярен и 

consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53CCD0B66E7B91667D839B8563D8EF8DC3D668234D1149AC048458668E5C34O528F
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часто употребляется во всех сферах и слоях общества, в том числе в федеральных законах, в 

подзаконных актах, в международных соглашениях. 

Проблемам развития и модернизации правового регулирования экономических отношений в 

последнее время стало уделяться внимание, как на общетеоретическом, так и отраслевом 

уровнях.Несомненно, модернизация в любом развивающемся обществе и государстве на любых стадиях 

их развития всегда будет актуальной и востребованной, так как модернизация является способом их 

эволюции в новых реалиях государственной деятельности и правовой системы, развития всех 

юридических понятий, правовых институтов публичной власти, законодательства, законотворчества и 

подзаконного нормотворчества. 

Понятие «модернизация законодательства» следует связывать, главным образом, с процессом 

изменений определенных характеристик системы законодательства, проводимого в строго 

определенных условиях, процедурах, пределах, которые при этом не носят характера революционных, 

коренных преобразований. Но при этом следует констатировать, что любая модернизация есть 

поэтапный эволюционный процесс, радикальность и глубина которого напрямую зависят от 

устанавливаемых задач и целей преобразования. 

Сложность заключается и в том, что процессы модернизации в современном обществе имеют 

глобализационную природу. Они тесно взаимосвязаны и переплетены с процессами инновационного 

развития мирового сообщества. И в этом случае на процессы модернизации законодательства влияют 

процессы глобализации, особенно это касается экономических вопросов. Глобализация диктует 

модернизацию моделей социальной организации, к которым относятся, прежде всего, национальные 

государства. Государственная власть в национальном государстве шаг за шагом теряет возможность 

эффективно использовать такие традиционные правовые рычаги макроэкономического регулирования. 

Несоответствие вызовов глобальной экономики и полномочий принятия решений в форме нормативных 

актов органов государственной власти национальных государств приводит к тому, что контроль над 

основными ресурсами и экономическими процессами переходит к международным институтам или 

надгосударственным организациям. 

Таким образом, одной из актуальных задач модернизации законодательств является учет 

стратегии финансово-экономического развития государственного суверенитета. Сближение 

национальных правовых систем в условиях глобализации - это уже не вопрос, а сложившаяся практика. 

Экономика отдельной страны не может развиваться вне контекста мировой экономической системы. 

Несмотря на возможные политические, религиозные, идеологические расхождения между 

государствами, экономические интересы предопределяют как внешнюю, так и внутреннюю правовую 

политику государств. 

Государства на основе международных договоренностей, становящихся действующими нормами 

международного права, продолжают сохранять особенности национального правового регулирования 

экономических отношений. Причем особенности системы законодательства различных государств 

значительно более глубокие, чем те, которые принято обозначать, рассматривая правовую систему 

отдельного государства как относящуюся к романо-германской или англо-американской правовой 

семье. 

Кроме того, что процессы модернизации законодательства в современных экономических 

мировых условиях тесно переплетаются с процессами и задачами инновационного развития России. С 

модернизацией государственно-правовой жизни связана инновационная деятельность, то есть 

совершенствование государства, общества и экономики, отвечающее современным требованиям. То 

есть, когда говорят об «инновации в праве», то следует иметь в виду выработку и применение каких-

либо полезных новых знаний в правовой жизнедеятельности человека, их практическую реализацию с 

возможностью воспроизводства и тиражирования. Именно признак новизны в понимании инновации 

соответствует по значению понятию «модернизация» и характеризует какие-либо преобразования. 

Параметры инновационного развития России на долгосрочную перспективу сформулированы в 

Программе инновационного развития до 2020 года. Решение поставленных в ней задач будет 

способствовать созданию экономики, основанной на интеллектуальном превосходстве и производстве 

уникальных знаний. 

Вместе с тем, инновационный вектор развития Россия не исключает того, что сырьевой сектор 

экономики сохранит свою значимость. Успехи технологического развития не ограничивают задачи 

совершенствования методов использования богатых сырьевых ресурсов. Модернизация 

законодательства Российской Федерации должна учитывать важность сочетания этих векторов 

экономического развития, их взаимодополняемость, причем реформирование системы 

недропользования в России связано с решением не только экономических и правовых проблем, но и 

социальных. 

Таким образом, модернизация законодательства представляет собой целенаправленный процесс 
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изменения, совершенствования всей системы форм (источников) права в Российской Федерации в 

соответствии с глобализационными процессами и новейшими требованиями развития современного 

российского общества, поскольку вполне логично определять любой рационально-целенаправленный 

процесс изменения, совершенствования, обновления в правовой сфере общества термином 

«модернизация». Сегодня, когда отсутствуют причины для экстенсивного законотворчества, есть 

возможность говорить о новом этапе современного развития законодательства - о его модернизации, 

которая, однако, не является коренным его пересмотром, но и не ограничивается его текущим 

совершенствованием. Модернизацию отличают масштаб и способ решения задач. Поэтому 

модернизация законодательства требует не только новых законов, но и новых подходов к решению 

стоящих перед государством и обществом проблем в современных экономических условиях. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Брак и семья относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ослабевает с момента их 

возникновения и до наших дней, что объясняется их многогранностью и значимостью в жизни людей. 

Брак и семья являются объектом изучения различных наук: философии, социологии, права, медицины, 

психологии и др. С учетом их направленности и специфики изучаются разные стороны, признаки, 

свойства данных социальных феноменов. Для юридических наук представляют интерес те стороны 

жизнедеятельности семьи, которые могут быть подвергнуты правовому регулированию. В данной статье 

рассмотрены основные аспекты понятий брака и развода в Республике Беларусь и других странах, а 

также проведен анализ статистических данных, непосредственно затрагивающих данный вопрос. 

В различных странах существует свои определения брачного союза. Например, в Республике 

Беларусь брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные 

права и обязанности. 

Законодательство РФ не содержит легального определения брака, поэтому для того, чтобы понять 

суть брака, приходится обращаться к теории семейного права. Брак – это свободный равноправный союз 

мужчины и женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом, 

имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами взаимные личные и имущественные 

права и обязанности. 

К примеру в  Федеративной Республике Германии понятие брак - это основанное естественным, 

корпоративным правом и признанное религиозными доктринами, законом, объединение двух людей.  

На сегодняшний день существует и понятие однополые браки, которые регистрируются в 20 

странах мира, большей части Великобритании и в нескольких штатах Мексики. Впервые однополые 

браки были введены в 2001 году в Нидерландах. 

Однополые браки в России и Республике Беларусь официально не признаются, а любые другие 

формы союзов для однополых пар законодательством не предусмотрены. Тем не менее, время от 

времени однополыми парами предпринимаются попытки заключения браков, отказы в приѐме заявлений 

ЗАГСами обжалуются в судах различных инстанций. В Германии немецкий закон о зарегистрированных 

гражданских партнѐрствах (нем. Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft, LPartG) предоставляет 

возможность двум совершеннолетним лицам одного пола зарегистрировать гражданское партнѐрство. В 

настоящий момент такое партнѐрство является единственным возможным легальным способом 

регистрации однополых семей в стране. Таким образом,  правовой статус однополых гражданских 

партнѐрств в Германии уже практически полностью соответствует гетеросексуальному браку.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сегодня во всех развитых странах мира семья как социальный институт переживает далеко не 

лучшие времена. Причин такого положения дел очень много: экономические, нравственные, 

религиозные, но все они приводят к одному результату — количество разводов растет просто 

угрожающими темпами.  

Проблема разводов существовала далеко не всегда, например, в дореволюционный период в связи 

с тем складом жизни, который вела большая часть населения, разводы были редкостью. Во-

первых, занятие натуральным хозяйством служило своеобразным препятствием, ведь женщина не могла 

сама выполнять всю работу, да и мужчине помощь была не лишней, а работа на земле была 

единственным доходом, поэтому уходить от своей второй половины было не выгодно. Во-

вторых, вопросом разводов занималась церковь, которая очень негативно относилась к разводам. 

В СССР появился другой сдерживающий фактор — партия. Люди, состоящие в партиях, боялись 

осуждения со стороны своих коллег, кроме того существовала возможность исключения из партии из-за 

развода. В Советском Союзе вся личная жизнь была на виду и под контролем, это сводило число 

разводов к минимуму. 

Вопрос о браках и разводах является волнующим, в связи с чем он подвергается постоянному 

мониторингу. Проанализируем количество заключенных и расторгнутых браков на примере Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Федеративной Республики Германии (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительный анализ количества заключенных браков и разводов в Республике 

Беларусь, Российской Федерации и Федеративной Республики Германии за 2010-2014 гг. 

Год Республика Беларусь Российская Федерация ФРГ 

Зарег. 

браков 

Кол-во 

разво-

дов 

Темп 

роста, % 

Зарег. 

браков 

Кол-во 

разводов 

Темп роста, 

% 

Зарег. 

браков 

Кол-во 

разводов 

Темп 

роста, % 

Бр. Раз

. 

Бр. Раз. Бр. Раз

. 

2010 76 978 36 655 - - 1215066 639321 - - 382 047 187 027 - - 

2011 86 785 38 584 113 105 1316011 669376 108 96 377 816 187 640 99 100 

2012 76 245 39 034 88 101 1213598 644101 92 96 387 423 179 147 103 96 

2013 87 127 36 105 114 93 1225501 667971 101 104 373 655 169 833 96 95 

2014 83 942 34 864 96 96 1225985 693730 100 104 385 952 166 199 103 98 

Примечание – источник: [собственная разработка] 

 

Согласно проведенному исследованию анализируемого периода: 

1. В Республике Беларусь произошло сокращение как заключенных браков, так и 

количества разводов. К концу 2014 года темпы роста браков и разводов находятся на одном уровне. 

2. В Российской Федерации произошло сокращение количества заключенных браков, а 

число бракоразводных процессов увеличилось. Последние два года темпы роста браков и разводов 

оставались неизменны. 

3. В Федеративной Республике Германии увеличилось количество заключенных браков, а 

количество разводов сократилось. Данная динамика является положительной и в сравнении с 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией, что позволяет нам говорить о том, что данная страна 

на более высоком уровне проводит политику сохранения и защиты брачных уз.  

Основной целью государственной семейной политики в Республике Беларусь является повышение 

престижа семьи. Однако динамика на данный момент не соответствует данной политике, т.к. количество 

браков и разводов находится на одном уровне. 

В настоящее время наблюдается «революция полов», если ранее женщина полностью 

зависела от мужчины и не могла расторгнуть брак по собственной воле, то сейчас на ровне с 

мужчиной, женщина имеет право начать бракоразводный процесс, имея на то весомые 

причины. Расторжение брака стало обыденным решением  во многих семьях, независимо от 

обстоятельств, поэтому данная тема столь актуальна на данный момент в современном 

обществе.  

Для численной оценки бракоразводного процесса повсеместно используется так 

называемый коэффициент разводов, который определяется как число разводов за год, 

приходящихся на каждую тысячу человек. По результатам проведенного исследования среди 

различных стран мира, Беларусь занимает 2-ое место, коэффициент здесь достигает значения в 

68%, Российская Федерация уступает по данному показателю и находится на 4-ом месте этого 

рейтинга, а коэффициент разводов равен 51%. Данные тенденции являются отрицательными, 
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это свидетельствует о том, что значение семейных уз и брака за последние годы все больше 

теряет свою силу, а сам брак стал просто формальной процедурой или необходимостью для 

удовлетворения личных целей граждан. Все это подтверждает тот факт, что качество семейной 

жизни резко стало ухудшаться, а традиционная семья как ценность утрачивает свое значение. 

При таком отношении самих граждан к браку, данная тенденция не удивительно усиливается, 

что проявится и в дальнейшем. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ В МЕХАНИЗМЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

Проблема, касающаяся пределов и содержания государственного регулирования в сфере 

экономики, в том числе в сфере антимонопольной деятельности, становится все более актуальной для 

стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Без обеспечения оптимизации 

ограниченного и строго регламентированного законом государственного регулирования в сфере 

экономики невозможно дальнейшее прогрессивное развитие данных государств и всего 

интеграционного объединения в целом.  

Осуществление качественного государственного регулирования в сфере экономики и 

предпринимательской деятельности влечет объективную заинтересованность в постоянном 

совершенствовании нормативных правовых актов. 

Правовое регулирование монополистической деятельности должно обеспечивать 

непосредственное осуществление государственно-властного воздействия на общественные отношения в 

этой сфере. В связи с этим, представляется целесообразным исследование правовых норм, средств 

правового регулирования монополистической деятельности вместе с общественными отношениями, для 

урегулирования которых они закреплены. 

Среди ученых, как юристов, так и экономистов до сих пор отсутствует единое мнение о 

степени и пределах государственного воздействия на экономику и предпринимательскую деятельность, 

в том числе и на монополистическую деятельность. В юридической науке не выработаны единые 

подходы к выделению видов, способов, форм, методов и средств государственного регулирования в этой 

сфере. Кроме того, в теории продолжается обсуждение вопроса о соотношении терминов 

«государственное регулирование» и «государственное управление».  

Понятие «правовой режим» все более утверждается в области юридической науки. Оно 

успешно применяется учеными во многих отраслях права для обозначения комплекса правовых средств, 

используемых для регулирования общественных отношений в той или иной сфере. Для каждой отрасли 

характерен свой специфический режим регулирования, в котором и концентрируется юридическое 

своеобразие отрасли. 

Правовой режим, с одной стороны, объединяет разнообразный юридический инструментарий, 

заставляя его работать на единых правовых началах, а с другой — обеспечивает его дифференциацию, 

создавая различные условия реализации прав и обязанностей субъектов в зависимости от целей и задач, 

времени и места совершения деятельности, обстановки, которая складывается под влиянием факторов 

внешней среды [1, с. 479].  

К режимным правовым средствам обычно относят нормативные предписания, акты реализации 

прав и обязанностей субъектов, правоприменительные акты, меры поощрения и принуждения, 

юридические санкции, методы и приемы административной деятельности. От целей и задач 

регулирования зависит, какими именно правовыми средствами будет обладать тот или иной правовой 

режим. Общая правовая направленность регулирования носит ограничительный или стимулирующий 

характер. В случае обеспечения предотвращения противоправных действий в основе юридического 

инструментария правового режима будут лежать правовые ограничения, запреты, меры пресечения, 

санкции. Если же с помощью правового режима необходимо стимулировать развитие какой-либо 

деятельности, то используются правовые стимулы — дозволения, льготы, поощрения. К правовым 

средствам, образующим правовой режим, относятся также правовые принципы и положения, 

определяющие функционально-целевое предназначение режима. 

Одной из основных задач антимонопольного законодательства является определение правового 

режима регулирования ответственности за монопольные действия и нарушения правил честной 

конкуренции. 
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Механизм правового регулирования, по мнению В.В. Лазарева, представляет собой систему 

правовых средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование общественных 

отношений [2, с. 369]. С точки зрения структуры механизм правового регулирования - это сложная 

система, имеющая свои элементы, каждый из которых выполняет свои регулятивные функции, 

воздействует на поведение людей и общественные отношения свои способом. 

Структурно-логическая схема механизма антимонопольного регулирования кратко может быть 

представлена в виде общепринятой формулы регуляционного механизма: субъект — цель — средство — 

форма — метод — объект. Остановимся на конкретизации данных элементов. 

В качестве субъекта в механизме антимонопольного регулирования выступает государство, 

которое в силу своих властных полномочий призвано охранять конкурентные отношения на рынке и 

способствовать их формированию и развитию, а, значит, создавать для этого благоприятные условия, в 

том числе и ограничивая монополистическую деятельность, не допуская и прекращая антиконкурентные 

соглашения между хозяйствующими субъектами.  

Анализ экономической ситуации в странах – членах ЕАЭС показывает, что монополистические 

группировки пытаются и порой успешно завоевывать властные позиции и обретать государственные 

привилегии. 

Антимонопольное регулирование государство рассматривает как свою функцию, в ходе 

исполнения которой оно разрабатывает концепцию своей антимонопольной политики. Функция 

антимонопольного регулирования позволяет государству не зависеть от экономической власти крупного 

капитала. 

Указанная функция и составляет цель регуляционного антимонопольного механизма: 

регулировать конкурентные отношения на рынке, координировать соотношения между силами 

конкуренции и монополии, доводя их до уровня, гарантирующего эффективное функционирование 

конкурентно-рыночного механизма. Иными словами, целью антимонопольного механизма является 

защита конкуренции, с одной стороны, и ограничение экономической власти монополистических 

группировок, с другой. 

Средством регуляционного антимонопольного механизма являются власть, финансы и 

информация. Власть выражается в том, чтобы иметь возможность и право быть законодателем и 

исполнять контролирующие функции. Этим и занимается государство и представляющие его 

антимонопольные органы. В качестве финансов выступают государственные инвестиции, льготы, 

фонды поддержки. Информация появляется в процессе анализа конкурентной среды и осуществления 

прогнозов относительно ее формирования и развития. 

Форма организации антимонопольного регулирования как институциональная форма 

базируется на системе национального права и на институтах, в обязанность которых входит разработка 

и проведение в жизнь антимонопольной политики государства (законодательная деятельность, 

установление правил конкуренции, контроль над соблюдением законодательства). Таким образом 

происходит вмешательство государства в процессы монополизации и развитие конкуренции. 

Методом регуляционного антимонопольного механизма являются программирование и 

стимулирование процессов демонополизации и развития конкуренции (экономическое воздействие), 

антимонопольные ограничения, пресечение недобросовестной конкуренции, контроль над 

концентрацией (административное воздействие). 

В качестве объекта регуляционного антимонопольного механизма выступает конкурентная 

среда (структура рынка, механизм функционирования рынка, поведение субъектов рынка). 

Таким образом, воздействие государства на поведение хозяйствующих субъектов в условиях 

рынка осуществляется как с помощью специальных юридических средств, так и посредством сочетания 

различных комбинаций юридических средств с неюридическими. Следует при этом отметить, что 

правовое регулирование монополистических и конкурентных отношений не сводится только к их 

государственному регулированию, а государственное регулирование не всегда и не во всем 

осуществляется с помощью правовых средств. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В тексте Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [1, с. 3] однозначно сформулировано указание как на состоявшийся факт 

информация о практически свершившемся в условиях сегодняшней России переходе к рыночной 

экономике.  

Однако, не смотря на провозглашение рыночного развития экономики в качестве приоритета, 

одним из серьезных препятствий, появляющимся в деятельности по развитию и совершенствованию 

общественных отношений, связанных с подобной рыночной экономикой, можно назвать монополизм. 

Можно долго спорить о том, какой монополизм (естественный или не являющийся таковым) 

свойственен современной российской экономике [2, с.203]. Проблемный характер явлений 

монополистической деятельности в условиях современной российской экономической ситуации 

находится в  своеобразном, сформированном национальным законодателем, правовом пространстве.  

Хотя Россия и вступила официально с 2012 года в Всемирную торговую организацию [3, с. 1], 

тем не менее, государством устанавливаются довольно серьезные ограничения, влияющие на практику 

государственных закупок. Например, в рамках так называемого «антикризисного плана» Правительства 

Российской Федерации, «заказчик должен отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке 

лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – 

членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в определении поставщика 

подано не менее двух заявок, которые удовлетворяют требованиям документации о закупке и содержат 

предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются 

государства – члены Евразийского экономического союза» [4, с. 2]; [5, с. 1]. Учитывая значительное 

количество иностранной продукции лекарственного характера, востребованного сегодня на 

фармацевтическом российском сегменте рынка, принятое решение имеет весьма показательное значение 

как для целого ряда крупных хозяйствующих субъектов, так и для значительного числа рядовых 

представителей российского электората.  

Похожая ситуация сложилась и в плоскости поставок в Россию из целого ряда стран продуктов 

питания. В данной плоскости установлены также весьма серьезные административные ограничения. В 

частности, применяется запрет на поставку продуктов питания иностранного производства с территории 

США и целого ряда государств, входящих в ЕС [6, с. 1]. 

С точки зрения конкурентной практики, сложившейся на территории множества государств 

мира, тяготеющих к свободной торговле, практика принятия подобных административных ограничений 

предполагает, как минимум, как собственно экономический, и правовой, так и политический анализ 

принятого решения. Интерес в указанном аспекте вызывает и практика использования в специальной и 

учебной экономической литературе, издаваемой в современных условиях, понятия «санкции» вне 

аспекта собственно международных экономических отношений [7, с. 42]. По причине ограниченности 

объема настоящей работы оставим за ее пределами политическую компоненту принятых указанных 

выше решений, установивших такие административные ограничения. Это, несомненно, актуально для, 

как минимум, наших дальнейших научных изысканий. Хотя, не стоит и исключать и возможность 

возникновения научной полемики, связанной с обсуждением сложившейся ситуации.  

Интерес в сложившейся неоднозначной ситуации представляет анализ содержания понятия 

«форс-мажор», определяющего непреодолимую силу. Сегодня актуальным способен оказаться его 

анализ, предпринятый в аспекте международного частного права. Как правило, международные 

контракты (договора о поставках) содержат оговорку об избранном коммерческом арбитраже, 

компетентном рассматривать соответствующие спорные вопросы. Не всегда при подобном пути 

рассмотрения международных коммерческих споров доминирующим при принятии арбитром решения 

оказывается содержимое нормы российского национального законодательства, актуального по 

состоянию на сегодняшний день. Кроме того, при заключении подобных международных договоров, как 

правило, хозяйствующие субъекты (стороны) и определяют содержание оговорки, вносимой в текст 

такого договора, о структуре возможных случаев «форс-мажора». В связи с изложенным, интерес как 

российских, так и иностранных ученых могут привлечь и дальнейший анализ действительного 

содержания понятия «форс-мажора» в современном международном праве. Имеющиеся публикации, 

авторы которых анализировали соответствующие теоретические аспекты, содержат множество 

открытых для научного творчества пространств [8, с. 5].  
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При исключении из понятия «форс-мажора» принятия национального правового акта с 

ограничение поставок по международным контрактам, реализованным третейским судьей в процессе 

рассмотрения конкретного спора, возможным становится наступление серьезных неблагоприятных 

последствий для многих (в том числе и) российских хозяйствующих субъектов. Тем самым весьма 

вероятным оказывается обратное воздействие санкций [7, с. 42], непосредственно на контрагентов из 

объявившего их государства.   
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время государственное предпринимательство играет важную роль в экономике 

страны, поскольку государство выступает активным участником рыночных отношений. Как бы там ни 

было, государство всегда, во все времена и во всех странах оказывало важное влияние на 

функционирование экономики, и вследствие этого, на развитие общества в целом. Таким образом 

государственное регулирование является важной частью функционирования экономики и, поэтому, 

заслуживает самого пристального внимания. 

Государственное предпринимательство – один из методов прямого вмешательства государства в 

экономику. Данная форма регулирования обеспечивает поддержку малорентабельных предприятий 

отраслей хозяйства, которые жизненно важны для производства. Это прежде всего отрасли 

экономической инфраструктуры (энергетика, транспорт, связь). Государственное предпринимательство 

является одной из форм вмешательства государства в экономику. Также оно образует особый вид 

предпринимательской деятельности, которая осуществляется в рамках государственного сектора и 

связана с участием государственных предприятий в производстве и сбыте товаров и услуг. При этом 

государство выступает самостоятельным субъектом хозяйствования, реализуя определенные 

общенациональные цели: структурную перестройку производства; смягчение отраслевых и 

территориальных пропорций; стимулирование научно-технического прогресса, повышение 

эффективности экономики. Следует также отметить, что государственное предпринимательство в 

первую очередь должно развивается в тех областях, которые не имеют интерес у частных 

предпринимателей. Это связано с тем, что государственные предприятия по сравнению с частными 

являются менее эффективными. Несмотря на то, что государственные предприятия наделены большими 

правами и ответственностью, они всегда отстают от частных в хозяйственной самостоятельности. 

 Государственное предпринимательство в отличии от частных фирм имеет внутреннее присущие 

макроэкономические цели, по своей экономической природе является неотъемлемым элементом 

экономической политики государства, который еще важно умело и целесообразно использовать в 

рыночных преобразованиях экономики.                                         

В ходе истории вместе со сменой экономических теорий изменялось отношение к роли 

государственного влияния на экономику, соответственно и к роли государственного 

предпринимательства, как одного из методов регулирования экономики.  Есть две крайние точки зрения 

на этот счѐт: от полного невмешательства государства в экономику (классическая школа), до активной 

регуляции экономики и социальной сферы государством, из-за неспособности рынка обеспечить 

социально-экономическую стабильность общества (кейнсианство).  

После получения независимости в 1990 г. формирование государственного предпринимательства 

в Республики Беларусь происходило в условиях приватизационных процессов. Предпринимались шаги 

по формированию законодательной базы рыночной экономики. Главной целью разгосударствления и 

приватизации было повышение эффективности производства и создание конкурентной среды, 

активизация инвестиционной и инновационной деятельности, привлечение иностранных инвестиций. В 

процессе приватизации – с 1991 по 2008 год – в республике реформировано свыше четырех тысяч 

объектов государственной собственности. На базе реформированных государственных предприятий 

создано около двух тысяч открытых акционерных обществ, а свыше 1400 государственных объектов 

продано по конкурсу и на аукционе. 

На 1 января 2015 года в Республике Беларусь было зарегистрировано 145 106 юридических лиц. 

Из них в государственной собственности находились 16 618 организации. В том числе, сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство насчитывало 501 организаций, промышленность- 556 предприятия, 

строительство 262, торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования-

134, прочие организации 15 165, в частной – 122 036. В том числе, сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство насчитывало 4 309 организаций, промышленность –16 148 предприятия, строительство – 10 

977, торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – 43 446, 

прочие организации 47 156[1]. 
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Таким образом, доля частного предпринимательства в Республике Беларусь значительно больше, 

чем государственных предприятий, и с каждым годом наблюдается тенденция их увеличения. Что 

касается занятых на государственных организациях, то их число в настоящее время также снизилось по 

сравнению с числом занятых в организациях с частной собственностью, это напрямую связано с 

уменьшением организаций государственной собственности. 

Количество работников на государственных предприятиях на первое полугодие 2015 года по 

сравнению с тем же периодом 2014 года уменьшилось на 21,3 тысяч человек. Также уменьшается 

количество занятых на государственных организациях и в течение 2015 года. Так, на I квартал данного 

года это число составляло 1567,7 тысяч человек, на I полугодие 1564,2, а на 9 месяцев – 1560,5 тысяч 

человек. Также наблюдается в 2015 году снижение доли занятых в частных организациях, несмотря на 

то, что их количество в стране увеличивается по сравнению с государственными предприятиями, число 

работников за 9 месяцев 2015 составило 1494,2 тысяч человек, данное количество снизилось на 21,5 

тысячу человек по сравнению с I кварталом. Таким образом, можно говорить о том, что количество 

заняты по республике уменьшается, как на государственных предприятия, так и на частных, но все же, 

по данным 2015 года, число работников на частных организациях снижается в большей мере[2]. 

Предпринимательская деятельность является важной частью экономики, поэтому важно 

принимать какие-либо меры для развития и поддержания этой серы деятельности. Именно с этой целью 

разрабатываются программы государственной поддержки. Данные программы составляются, как 

правило, на три года, а также при их разработке учитываются прогнозы и программы социально-

экономического развития Республики Беларусь. Могут разрабатываться также региональные 

программы, в этом случае тоже учитываются прогнозы и программы социально-экономического 

развития соответствующей административно-территориальной единицы. 

Поддержку предпринимательства осуществлѐят: Департамент по предпринимательству, 
Министерство экономики, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства, Центры 

занятости населения, оказывающие содействие безработным в организации предпринимательской 

деятельности, общественные организации – различные союзы, ассоциации, объединения 

предпринимателей, Областные территориальные комитеты предпринимательства и инвестиций. 

Для решения проблем повышения эффективности работы государственных предприятий, 

необходимо провести комплексные изменения методов функционирования, что называется 

реструктуризацией, а именно: радикального изменения своей структуры и функций в форме слияния и 

приобретения, разделения и выделения, преобразования (этот процесс называют реорганизацией). 

Разгосударствление и приватизация государственной собственности – одно из важнейших условий 

структурной перестройки экономики и привлечения инвестиций в производственный комплекс 

республики. В Беларуси преобладает реорганизация государственных унитарных предприятий в ОАО. 
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РИСКИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время и малому бизнесу, и большим предприятиям достаточно сложно планировать 

свою деятельность на 2016 г. - то и дело поставщики поднимают цены на сырье, арендодатели - 

стоимость аренды, курс рубля по отношению к иностранным валютам падает. 

Российскому бизнесу действовать в подобных условиях крайне сложно. На фоне кризисных 

явлений в экономике и падения цены на нефть рубль продолжит ослабление: Для бизнеса это обернется 

сразу несколькими рисками. 

Снижение рубля продолжает отрицательно сказываться на темпах роста экономики. Чтобы 

компенсировать падение нефтегазовых доходов и пополнить бюджет, власти вынуждены проводить 

масштабные кампании по приватизации и повышать налоговую нагрузку. Следовательно, первым 

риском выступает повышение налога. Сейчас девальвация рубля помогла бюджету преодолеть дефицит. 

В перспективе этот эффект будет исчерпан, а единственным инструментом стабилизации станет 
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налоговая политика. Первыми вырастут налоги для малого и среднего бизнеса, поскольку они, в отличие 

от крупного, не имеют развитого лобби. 

Падающий рубль снижает благосостояние граждан, понижая их покупательскую способность. За 

счет падения рубля заработные платы россиян снизились, реальные доходы упали. При этом динамика 

показателей розничной торговли товарами и предоставления услуг населению свидетельствует, что в тех 

сферах, где работают предприятия малого и среднего бизнеса, спрос падает. Этовыступает еще одним 

риском «опущенного» курса для малого и среднего бизнеса. 

Поскольку значительная доля товара, обращаемого на рынке, - это импортная продукция, стоит 

ожидать роста издержек для малого бизнеса. Ослабление рубля приведет к уменьшению располагаемого 

оборотного капитала. Для собственного выживания бизнесу придется закладывать риски колебания 

валют в стоимость товаров и услуг. Впрочем, не везде это происходит именно так. Особенно это 

касается пищевой отрасли. Учитывая возросшие затраты на сырье, компании переключились на 

поставки из других стран мира, но зачастую качество поставляемого сырья оказывается ниже ввозимого 

ранее. В результате обычный покупатель лишается выбора между товаром хорошего качества и более 

дешевым с более низким качеством. 

На этом фоне достаточно сложно строить прогнозы, поэтому существует несколько советов. 

Поскольку в 2015 г. нельзя, в общем, говорить о повышении спроса, то компаниям необходимо 

спланировать на 2016 г. его снижение и подготовиться к этому. Кроме того, возможно разработать план 

развития сопутствующих товаров и услуг, предоставления скидок, поиска новых рынков сбыта. Это 

позволит сократить общие потери от падения спроса. 

В связи с введением санкций не все компании могут продолжить сотрудничество с прежними 

поставщиками. Например, сегодня на рынке весомое место заняли вместо украинских белорусские 

товары. Вместо европейских товаров многие компании сотрудничают с азиатскими поставщиками, 

которые за последнее время улучшили качество продукции и при этом сохранили традиционно 

небольшие цены.  

Очень важно в условиях сокращения спроса и роста расходов, связанных с объективными 

причинами, предусмотреть снижение расходов. Часто компании начинают пересмотр расходов с 

сокращения персонала, однако на практике существует множество других расходов 

непроизводственного характера, например расходы на корпоративный Новый год, выплату премий, 

предоставление кредитов сотрудникам. Кроме того, следует пересмотреть те расходы, которые являются 

фактически спонтанными в деятельности компании, - на командировки, на обучение, представительские 

расходы, а также расходы на консультации. Важно ограничить экономически необоснованные расходы. 

Финансирование российских компаний также во многом зависит от курсов валюты. Дело в том, 

что многие банки получали кредиты за рубежом и под процент выдавали их в России. В связи с 

введением санкций против российских банков, в том числе, таких как ВТБ, Сбербанк, и общей 

негативной тенденцией роста инфляции и падения рубля ставки по кредитам также заметно выросли. 

Поэтому некоторым компаниям целесообразно вообще отказаться от кредитования, те же, кто не может 

отказаться от кредитов, должны пересмотреть свою кредитную политику, например, уменьшить объем 

кредитования с целью увеличения финансовой устойчивости. 

Для кого-то кризис - время для закрытия бизнеса, а для кого-то - время новых возможностей. 

Поэтому кто-то планирует продажу своего бизнеса, а кто-то покупку. С одной стороны, расширение 

зоны влияния в кризис имеет положительные тенденции, поскольку, например, с налоговой точки 

зрения есть возможность перенести убытки на будущее и тем самым сэкономить на налогах. В 

налоговых законах многих стран есть правило о возможности переноса убытков на будущее: за счет 

прошлых убытков можно в течение нескольких лет уменьшать свою текущую налогооблагаемую 

прибыль. 

Однако, с другой стороны, приобретение компаний с большими убытками сопряжено и с 

большим риском, поскольку такой бизнес может снизить устойчивость компании и привести ее к 

кризисным явлениям и даже к банкротству. 

В заключение необходимо отметить, что в связи с ростом курса валюты компаниям и 

индивидуальным предпринимателям важно пересмотреть свою работу, в противном случае для них 

вероятны значительные риски. Однако следует учитывать, что кризис - это время возможностей. 

Поэтому надо искать эти возможности, сокращать издержки, повышать эффективность и понимать, что 

экономика никогда и нигде не будет стабильной. 
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Импортозамещение является составляющей экономической политики страны, грамотная 

реализация которой позволит не только сократить импорт, одновременно высвобождая валютные 

средства и выравнивая важнейшие экономические показатели, но и с помощью механизмов 

стимулирования национального производителя выйти на внешние рынки с конкурентоспособной 

продукцией. 

Развитие экспортных возможностей белорусских предприятий в современных условиях 

хозяйствования является, несомненно, одним из приоритетных направлений деятельности, поскольку 

именно производство экспортной продукции и ее успешная реализация позволит отечественным 

товаропроизводителям выйти на качественно новый уровень функционирования.  

 В настоящее время доля импорта в себестоимости промышленной продукции довольно высока. 

В связи с этим развитие импортозамещения становится особенно актуальным, поскольку именно оно 

позволит избежать напряженности, возникающей вследствие необходимости использования при 

изготовлении промышленной продукции импортных изделий, компонентов и услуг, в то время как 

отечественные предприятия не получают потенциальные заказы на изготовление продукции, 

необходимые для выхода из кризисной ситуации. 

Исследование возможностей поступательного движения экономики страны в сторону 

вытеснения отдельных видов импортной продукции и гармоничного его замещения отечественными 

аналогами является крайне актуальным вопросом для современной белорусской экономической науки. 

Проблема возможности и экономической целесообразности замещения импортной продукции 

отечественными аналогами многоаспектна и включает в себя уровень качества, который в состоянии 

обеспечить отечественные предприятия, сложности с нахождением рынков сбыта, необходимость 

защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции и др. 

 Цель исследования – изучение проблемы импортозамещения в экономики Республики Беларусь 

и разработка мер по замещению импорта экспортом. 

  Национальная академия наук Беларуси в соответствии с поручениями руководства страны 

сформировала системный подход к организации работы по импортозамещению и наращиванию экс-

порта, выработала предложения по увеличению вклада науки в повышение экспортного потенциала и 

наращивания производства импортозамещающей продукции. 

            В прошлой пятилетке ученые НАН разработали схему работ по замещению импортируемых в 

страну товаров на 2005-2010 годы. Однако реализация программы импортозамещения на 2006—2010 гг. 

так и не смогла принести ощутимого эффекта экономике. В частности, не удалось сократить 

потребление товаров критического импорта, составляющих более 50 % из общего объема всего 

поступающего в Республику Беларусь импорта (это, прежде всего, энергетические товары 

(углеводородное сырье), металлы, химическое сырье, цитрусовые, морепродукты и т.д.)[1,c. 21]. 

         Ключевые задачи, которые ставились перед белорусской программой импортозамещения, не 

выполнены. Вместо снижения импорта произошел его рост, а импортозамещающие производства оказа-

лись несостоятельными без использования импортного сырья. При этом на реализацию программы 

импортозамещения были направлены немалые бюджетные средства. 

Главной задачей на текущую пятилетку была поставлена выход на положительное сальдо 

внешней торговли товарами и услугами. В числе приоритетов социально-экономического на текущее 

пятилетие определѐн более чем двукратный рост экспорта товаров и услуг. 

Оценим реализацию программ импортозамещения в текущей пятилетке, и так  по данным 

Национального комитета статистики Республики Беларусь в Республике Беларусь видна положительная 

динамика роста экспорта в стране. 

 Уже с 2011 года по сравнению с 2010 годам мы можем наблюдать рост экспорта на 16,1 млрд. 

долларов США. Снижения  сальдо внешнеторгового оборота на 5,2 млрд долларов США.      По 

методологии платежного баланса объем внешней торговли товарами за январь-сентябрь 2015 г. составил 

42, 7 млрд долл. США, в том числе экспорт – 42,6  млрд долл. США, импорт – 22, 1 млрд. долл. США. 

Стоимостной объем экспорта республики по сравнению с январем-сентябрѐм 2014 г. из расчета в 

текущих ценах увеличился на 52,7 % или на 14,7 млрд. долл. США, импорта – на 35,4%, или на 7,8 млрд. 

долл. США [2].  
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Значительную роль в росте экспорта страны сыграл рост стоимости экспорта продовольственных 

товаров и так за  2005 – 2014 гг. стоимость  увеличилась в 4,2 раза, импорта – в 2,7 раза, а дефицит 

внешней торговли сократился; благодаря росту экспорта с 2010 г. сальдо внешней торговли стало 

положительным и имеет тенденцию к росту.  

Реализация программ импортозамещения способствовало увеличению удельного веса 

продовольствия в экспорте страны и снижению удельного веса в импорте. Благодаря росту экспорта с 

2010 г. сальдо внешней торговли по рассматриваемой группе товаров стало положительным [3, с. 73]. 

Сальдо внешнеторгового баланса служит важным индикатором экономической безопасности 

страны. Отрицательное сальдо внешней торговли свидетельствует о неспособности государства 

оплачивать свой импорт за счѐт экспорта, что может быть обусловлено низкой конкурнтоспособностью  

отечественных товаров на рынках других стран. 

Таким образом реализации программ политики импортозамещения в Республике Беларусь в 

текущей пятилетке дала более успешные результаты, чем в прошлых пятилетках. Достаточная 

проработка импортозамещающих проектов на стадии из планирования и подготовки с точки зрения 

окупаемости затрат и конкурентоспособности осваиваемой продукции способствовала росту экспорта 

Эффективное проведение импортозамещающей политики продовольствия должно основываться 

на следующих подходах: 

 стратегия наращивания – механизм, ориентированный на долгосрочную перспективу и 

предполагающий постепенное наращивание объемов выпуска новой продукции преимущественно на 

основе отечественного научно-технического и производственно-технологического потенциала; 

 стратегия заимствования – освоение на начальном этапе производства товаров, 

производившихся ранее в технологически развитых странах, а в дальнейшем при развитии собственного 

научно-технического и промышленного потенциала ее совершенствование и переход к полному циклу 

производства; 

 стратегия переноса – преимущественное использование зарубежного научно-

технического и производственно-технологического потенциала для организации производства новой 

продукции путем закупки лицензий на высокоэффективные высокие технологии. 

При производстве качественной современной продукции будет развиваться 

конкурентоспособность и востребованность, следовательно, можно просчитывать количество 

создаваемого продукта, который будет продан. Отсюда, объемы производства и решается вопрос о 

целесообразности производства товара. Востребованный, качественный, современный (лучше идущий 

на шаг впереди) продукт может стимулировать экспорт и сдерживать импорт таково же продукта 

производства других стран. Немаловажно стоимость продукта т.к. отсюда вытекает объем продаж и 

востребованность.  
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ОЦЕНКА РАБОТЫ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОДНА ИЗ 

РЕШАЮЩИХ ПРОБЛЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«НИИЭВМСЕРВИС» 

 

На промышленных предприятиях Республики Беларусь службы управления персоналом только 

начинают создаваться. Однако, из-за отсутствия на рынке труда специалистов с профессиональным 

образованием в этой области, эти службы не выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и 

обеспечению нормальных условий его работы. Важнейшие в их числе: социально-психологическая 

диагностика; информационное обеспечение системы кадрового управления; оценка и подбор кандидатов 

на вакантные должности; анализ кадрового потенциала и потребности в персонале; маркетинг кадров; 

планирование и контроль деловой карьеры; профессиональная и социально-психологическая адаптация 

работников; управление трудовой мотивацией; правовые вопросы трудовых отношений.  
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В качестве предмета исследования изучается организация работы службы управления 

персоналом ООО «НИИЭВМсервис». Основная сфера деятельности ООО «НИИЭВМсервис» - 

техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, а также разработка, поставка, 

внедрение и техническое обслуживание как собственного, так и заимствованного программного 

обеспечения с целью создания законченных решений для автоматизированных систем управления 

различной степени сложности для различных предприятий Республики Беларусь и стран СНГ. 

В настоящее время работа службы управления персоналом начитает качественно изменяться. 

Увеличившаяся текучесть кадров заставляет руководство уделять больше внимания к подбору 

персонала, и сохранению имеющихся квалифицированных специалистов. 

Кадровый учет ведется с использованием устаревшего программного обеспечения. Реквизитный 

состав хранимой информации не позволяет в полной мере удовлетворять потребности специалиста по 

управлению персоналом. Часть информации хранится в бумажном виде, что сводит на нет все попытки 

ее обработки анализа. 

Учет рабочего времени на предприятии ведется в бумажном виде. Составление табелей, подсчет 

и контроль отработанного времени ведется вручную, что занимает большую часть рабочего времени 

табельщиков и зачастую приводит к механическим ошибкам. Такая система также, не позволяет 

проводить какие-либо исследования по использованию рабочего времени (например, проследить 

динамику потерь рабочего времени от болезней сотрудников или командировок). 

Предлагаемая структура системы: 

- ведение штатного расписания;  

- ввод документов (приказов, распоряжений) о персонале;  

- учет кадров;  

- учет рабочего времени;  

- формирование отчетности; 

- запросная подсистема (предназначены для автоматизации анализа наличия и использования 

трудовых ресурсов, предоставления руководству актуальной и достоверной информации для принятия 

управленческих решений). 

Основная цель разработки и внедрения предложенной системы – увеличение 

производительности труда специалистов службы управления персоналом за счет уменьшения времени 

на ввод необходимой информации и ее поиск. Как результат – сокращение одного табельщика, что 

позволит ввести должность специалиста по управлению персоналом. 

Оценка эффективности использования рабочего времени сотрудников послужит основой для 

внедрения мероприятий, позволяющих оптимизировать использование рабочего времени, снизить его 

потери, повысить качество и эффективность труда, позволит более точно планировать время реализации 

проектов, избегать срывов сроков их реализации. 

Проведя анализ рабочего времени в одном из подразделений, был вычислен «Коэффициент 

мусорного времени», равный 3:5. Это означает, что три часа из восьми, разработчики тратят на 

непроизводственные нужды. Сведя к минимуму мусорное время, удалось достигнуть коэффициента 

1,5:6,5 уменьшив тем самым в два раза потери рабочего времени, что положительно сказалось на сроках 

выполнения работ.  

Распространив подобную методику на все подразделения, можно получить существенный 

экономический эффект. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 

направлений деятельности организации и считается основным критерием ее экономического успеха, 

даже впереди совершенствования технического процесса (по значимости). Можно иметь отличную 

технологию, но при этом неквалифицированном персонале работа будет загублена. Таким образом, 

ключевой составляющей бизнеса является управление кадрами, технология управления персоналом. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В СИСТЕМЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Термин «современное сельское хозяйство» используется для описания широкой хозяйственно-

экономической практики, реализуемой в странах с развитым аграрно-экономическим сектором. 

Характерными признаками такого сектора является использование самых инновационных методов и 

технологий производства сельскохозяйственной продукции в целях создания максимального объѐма 
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продовольствия, топлива и волокон при одновременном минимальном воздействии этого производства 

на окружающую среду.  

Повсеместное распространение признаков современного сельского хозяйства важно, прежде 

всего, потому, что к 2050 году население мира, как ожидается, вырастет до почти девяти миллиардов 

человек, в то время как обеспеченность населения пашней продолжает снижаться. Именно поэтому 

Комитет ООН по продовольствию и сельскохозяйственной организации прогнозирует, что глобальное 

производство продовольствия должно удвоиться к 2050 году, причем 70%  дополнительной потребности 

в еде в мире может и должно быть произведено только с помощью инновационных 

сельскохозяйственных технологий. Вследствие чего были разработаны варианты долгосрочных 

прогнозов развития мирового сельского хозяйства для развитых, развивающихся, наименее развитых 

стран и всего мира на период до 2050 г. В качестве предпосылок для данного прогноза были выдвинуты 

3 гипотезы. 

Первая. Посевные площади под главными сельскохозяйственными культурами (пшеница, 

кукуруза, рис) не будут сокращаться, а будут даже увеличиваться. Это один из главных уроков, который 

должны вынести все страны в результате продовольственного кризиса в 2007-2009 гг. В противном 

случае многие страны и человечество в целом обрекают себя на постоянное повторение такого рода 

кризисов. 

Вторая. Во всех странах всѐ больше ресурсов будет тратиться на внедрение достижений научно-

технического прогресса в сельское хозяйство, что позволит увеличить эффективность использования 

ресурсов, прежде всего земли и воды. 

Третья. В большинстве стран будет сохраняться тенденция использования сельскохозяйственных 

ресурсов, прежде всего для продовольственных целей. Согласно данному прогнозу, в производстве и 

потреблении пшеницы будут проявляться следующие тенденции (таблица 1). 

Таблица 1-Прогноз мирового производства и потребления пшеницы  

Показатели Единицы 

измерения 

2008 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г. 2050 г. к 

2008г. 

ВЕСЬ МИР 

Уборочные площади млн.га 226 223 225 227 232 1,03 

Производство млн.т 680 663 734 806 948 1,39 

Потребление, всего 

-продовольствие 

-корма 

-на другие цели 

млн.т 649 663 731 802 944 1,45 

млн.т 456 472 517 564 657 1,43 

млн.т 126 125 133 143 163 1,29 

млн.т 60 60 65 70 80 1,33 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 

Уборочные площади млн.га 125 121 122 122 123 0,98 

Производство млн.т 388 355 395 435 515 1,33 

Потребление, всего 

-продовольствие 

-корма 

-на другие цели 

млн.т 

 млн.т  

млн.т 

млн.т 

277 

140 

105 

28 

278 

141 

102 

28 

300 

147 

107 

30 

325 

152 

114 

32 

374 

163 

129 

37 

1,35 

1,16 

1,23 

1,28 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Уборочные площади млн.га 100 101 103 105 109 1,09 

Производство млн.т 291 307 339 371 432 1,48 

Потребление, всего 

-продовольствие 

-корма 

-на другие цели 

млн.т 

млн.т  

млн.т 

млн.т 

371 

319 

21 

31 

385 

330 

22 

32 

430 

370 

25 

34 

477 

411 

28 

37 

570 

493 

33 

42 

1,53 

1,54 

1,57 

1,3 

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 

Уборочные площади млн.га 4,1 4,2 4,7 5,1 5,8 1,41 

Производство млн.т 6,7 8 11 13,6 18,8 2,79 

Потребление, всего 

-продовольствие 

-корма 

-на другие цели 

млн.т 

 млн.т 

млн.т 

 млн.т 

18,5 

17,1 

0,17 

1,217 

19,4 

180 

0,19 

1,217 

24 

22,5 

0,25 

1,218 

28,7 

27,2 

0,32 

1,218 

38,2 

36,5 

0,45 

1,219 

2,06 

2,13 

2,61 

1,00 

Производство пшеницы прогнозируется к 2020 г. в объеме 734 млн т (прирост 8% к 2008 г.), а в 

2050 году – 950 млн т, (прирост 40% к уровню 2008 г.) За тот же период, по прогнозам ООН, население 

увеличится примерно на 30-35%. Следовательно, среднедушевая обеспеченность зерном в пшеничном 

сегменте может несколько возрасти. 
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Несмотря на то, что интенсивные научные исследования и надежные инвестиции в современном 

сельском хозяйстве за последние 50 лет помогли удвоить производство продовольствия при 

сравнительно небольшом приросте общей площади сельскохозяйственных угодий, «не все неотложные 

проблемы, например, возрождение сельского хозяйства удастся полностью решить к 2025 году: уж 

очень глубоки раны, нанесенные этой отраслью в течение последних двух столетий».  

Поэтому активное внедрение новых технологий должно позволить фермерам использовать 

инновации, что приведет к повышению производительности труда и к более высоким показателям их 

экономической деятельности. Следует признать, что во второй половине ХХ века экономическая 

категория известная сегодня как, «современное сельское хозяйство» было очень успешным в 

удовлетворении растущего спроса на продовольствие и соответствуя темпам прироста численности 

населения в мире. 

Доходность таких первичных культур, как рис и пшеница, резко возросла, цены на продукты 

питания снизились, хотя темпы роста урожайности в целом отставали от роста населения.  

Однако подлинную революцию в агроэкономическом росте совершило применение новейших 

методов экономической организации сельскохозяйственной системы – интеграции и кооперации 

сельскохозяйственных производств. Это объясняется тем, что современные региональные 

сельскохозяйственные системы были разработаны как компромиссная реализация двух 

взаимосвязанных, но не совпадающих, целей: для гарантированного получения максимально-высоких 

урожаев и для гарантированного получения максимально-экономической выгоды.  

В литературе подчеркивается, что «в ведущих европейских странах интеграция и кооперация 

производства сельскохозяйственной продукции на региональном и межрегиональном уровне 

последовательно осуществляется с 60-х годов прошлого столетия. Опыт использования процессов 

вертикальной и горизонтальной интеграции в АПК подтверждает, что эти процессы позволяют 

существенно повысить эффективность производства сельскохозяйственной продукции». Кроме того, 

«одной из тенденций развития АПК является стремление самих предприятий к поиску новых форм 

интеграции, попытки непосредственно через инициативу снизу сформировать различные кооперативные 

формы сотрудничества и партнерства». 

Таким образом можно сделать вывод: при росте населения количество производимой пшеницы к 

2050 г. будет соответствовать ее потреблению. Вследствие применения инновационных технологий 

производительность сельскохозяйственного труда будет  увеличиваться, что будет влиять на увеличение 

производства пшеницы. Необходимо отметить, что применение новейших методов экономической 

организации сельскохозяйственной системы – интеграции и кооперации сельскохозяйственных 

производств - приводит к существенному повышению эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 

УДК 338.1 

Косова Т.Д., д.е.н., професор 

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя 

Стеблянко І.О., к.е.н., доцент  

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ  

 

ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЯК ВИКЛИК 

ГЛОБАЛЬНІЙ ФІНАНСОВІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Глобальну фінансову нестабільність в загальному вигляді інтерпретують як результат 

суперечливої взаємодії національних, регіональних та глобальних тенденцій у фінансовій сфері, 

насамперед фінансової лібералізації, глобальної фінансової інтеграції, валютних та фінансових 

дисбалансів, інтенсифікації глобального руху капіталу, перенагромадження фінансової ліквідності в 

глобальній економіці [1]. Глобальна фінансова нестабільність виявляється у переплетінні фінансових та 

валютних дисбалансів, значних та реверсивних коливаннях валютних курсів та фінансових індикаторів 

на міжнародних ринках, збільшенні ризиків операцій на міжнародних валютних та фінансових ринках, 

зменшенні кореляції факторів та параметрів світових фінансових ринків, різкій та суперечливій зміні 

динаміки фінансових показників, відсутності явно виражених тенденцій (циклічних, динамічних та 

структурних). 

Глобальна фінансова нестабільність, проявом якої стали кризові явища останніх трьох 

десятиліть, приводить до висновку, що класичні методи державного регулювання втрачають свою 

дієвість. У результаті поглиблення глобалізаційних процесів посилюється "крихкість" (тяжіння до 

фінансової нестабільності), що, у свою чергу, призводить до постійної турбулентності на всіх рівнях 

економічних систем. Виникнення фінансової нестабільності стало передбачуваним наслідком декількох 
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десятиліть поступового зниження регуляторного тиску в найбільш розвинених державах. Кризові явища, 

які все ще мають місце, яскраво продемонстрували необхідність впровадження єдиних світових 

стандартів, які б забезпечили можливість застосування універсальних методів завчасного прогнозування 

та попередження виникнення екстремумів турбулентності ще на локальному рівні. Визначення ознак 

фінансової стабільності забезпечує основу для формування нової методології регулювання національних 

економік, інтеграційних утворень та світової економіки в цілому [2, c. 97]. 

Парадигмою, здатною протистояти глобальній фінансовій нестабільності, є сталий розвиток, 

який має ряд синонімів - зрівноважений, стійкий, збалансований. Нова парадигма розвитку суспільства, 

що отримала назву «сталий розвиток» (sustainable development), була розроблена за результатами аналізу 

причин катастрофічної деградації оточуючого природного середовища в масштабах біосфери та пошуку 

шляхів подолання загроз довкіллю та здоров‘ю людини. Сталий розвиток визначається як форма 

взаємодії суспільства і природи, при якій забезпечується виживання людства та збереження 

навколишнього середовища, нинішні покоління забезпечують свої життєві потреби, не позбавляючи 

майбутні покоління можливості також задовольняти власні потреби. 

Про сталий розвиток можна говорити лише тоді, коли економічне зростання, матеріальне 

виробництво та споживання, інші види суспільної діяльності відбуваються в межах, визначених 

здатністю екологічних систем до відновлення [3, c. 31]. Концептуальними засадами стійкого розвитку 

передусім передбачається екологізація економіки, гуманізація, запровадження певної системи 

принципових підходів до питань суспільної діяльності. Модель сталого, стійкого розвитку, як і будь-яка 

соціальна модель, є системою інтегрованих компонентів, їх суттєвих відносин і зв‘язків, що 

відображають основний зміст процесів збалансованого соціально-економічного та екологічного 

розвитку. 

Згідно з визначенням сутності поняття сталий розвиток суспільства, воно спрямоване на 

задоволення потреб сучасного покоління без шкоди майбутнім генераціям людей. Вихідними умовами 

сталого розвитку можна визнати забезпечення: економічного розвитку, що підтримується на основі 

радикально- 

модифікованої ринкової системи;  природно-екологічної стійкості на базі теорії біотичної регуляції 

навколишнього середовища; тісної міжнародної співпраці та кооперації для досягнення цілей стійкого 

розвитку; стійкого соціального розвитку на основі принципу справедливості;  екологізації суспільної 

свідомості, що ґрунтується на використанні системи освіти та засобів масової інформації. У всіх 

вихідних умовах сталого розвитку йдеться про перехід від стихійності до керованості. 

Генеральна Асамблея ООН заснувала в 1992 р. Комісію зі сталого розвитку, за підсумками 

роботи якої згодом були прийняті важливі рішення. На 11-й сесії ООН у м. Нью-Йорк (2003 р.) було 

прийнято тематичну програму заходів для забезпечення сталого розвитку на період до 2017 р. 

Невід‘ємною частиною концепції стійкого розвитку є система індикаторів, розроблена Комісією ООН зі 

сталого розвитку. В 1996 р. Комісією були опубліковані індикатори СР. Індикатори СР - з одного боку, 

відображають соціальні, економічні і екологічні параметри у єдиному комплексі; з іншого – їх розвиток 

розглядається через зміну станів, кожен з який характеризується визначеною сталістю і здатністю до 

змін. Комісія пропонує 134 індикатори СР, які розділені на наступні основні групи: 

1. Група соціальних індикаторів: боротьба з бідністю; демографічна динаміка і стан; поліпшення 

освіти, поінформованості і виховання суспільства; захист і поліпшення здоров'я людей; поліпшення 

розвитку поселень. 

2. Група економічних індикаторів: міжнародна кооперація для прискорення сталого розвитку і 

пов'язана з цим місцева політика; зміна характеристик споживання; фінансові ресурси і механізми; 

передача екологічно чистих технологій, співробітництво і створення потенціалу. 

3. Група екологічних індикаторів: збереження якості водяних ресурсів і забезпеченість ними; 

захист морів і прибережних територій; комплексний підхід до планування і раціонального використання 

земельних ресурсів; раціональне управління вразливими екосистемами, боротьба з опустелюванням і 

посухами; сприяння веденню сталого сільського господарства і розвитку сільських районів; боротьба за 

збереження лісів; збереження біологічної розмаїтості; екологічно безпечне використання біотехнологій; 

захист атмосфери; екологічно безпечне управління твердими відходами і стічними водами, токсичними 

хімікатами, небезпечними і радіоактивними відходами. 

4. Група інституціональних індикаторів: облік питань екології і розвитку в плануванні і 

управлінні для сталого розвитку; національні механізми і міжнародне співробітництво для створення 

потенціалу в країнах, що розвиваються; міжнародний інституціональний порядок; міжнародні правові 

механізми; інформація для прийняття рішень; посилення ролі основних груп населення. 

Україна офіційно підтримала ряд міжнародних рішень щодо сталого розвитку, таких як 

«Повістка дня на XXI століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992), Декларація Тисячоліття ООН (2000), 

Йоханессбурзька декларація та План реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку 
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(Йоганнесбург, 2002 рік), «Майбутнє, якого ми прагнемо» (Ріо-де-Жанейро, 2012). На початку 2015 року 

Україна отримала загальнонаціональний план практичного впровадження ідей сталого розвитку у життя 

у вигляді Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", яка визначає мету, вектори руху, дорожню карту, 

першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, 

політико-правових умов становлення та розвитку України. Подальшим кроком нашої країни має стати 

імплементація у чинному законодавстві положень міжнародних документів і угод у сфері сталого 

розвитку. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

 

У сучасному світі міграція капіталу суттєво впливає на економічний розвиток країн. Впродовж 

останнього десятиліття іноземні інвестиції були вагомим джерелом накопичення капіталу і сприяли 

розвитку багатьох країн, особливо тих країн, що розвиваються. Проте, як справедливо зазначає головний 

економіст Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Ганс Тіммер, ―зростання міжнародних 

потоків капіталу сприяє піднесенню економіки в більшості країн, що розвиваються, але такий потік 

ресурсів загрожує певними ризиками і може загрожувати відродженню економіки в середньостроковій 

перспективі, особливо у випадку неочікуваного підвищення курсів валют чи виникнення ―бульбашок‖ 

цін на активи‖ [1]. 

З 2009 р. іноземні інвестори вклали колосальну суму коштів (1,7 трлн дол США) в шість країн 

Латинської Америки, фінансові ринки яких інтегровані з рештою світу – Бразилію, Колумбію, Мексику, 

Перу, Уругвай та Чилі. Тільки на купівлю іноземцями облігацій, акцій та інших цінних паперів 

витрачено близько 640 млрд дол США. Ці припливи капіталу були значно більшими, ніж в середньому 

за минуле десятиліття, навіть відносно до ВВП, а портфельні інвестиції в такому масштабі не 

спостерігались з початку 1990-х років [2]. 

Такі значні припливи капіталу в Латинську Америку, що спостерігаються останнім часом, 

відображають світову тенденцію руху капіталу із розвинутих країн в країни з ринком, що формується. 

Багато країн з розвинутою економікою з початку світової фінансової кризи залишаються в зоні низьких 

темпів росту і близьких до нуля відсоткових ставок, що змушує інвесторів шукати можливості в інших 

частинах світу. 

Приплив іноземних інвестицій має свої переваги. Іноземні кредити можуть надати країнами-

реципієнтам необхідне фінансування для інвестицій чи дозволити їм зберігати гладшу траєкторію 

споживання, ніж це було б можливо без них. Нещодавні значні припливи капіталу дозволили урядам і 

компаніям країн Латинської Америки знизити свій відсотковий тягар шляхом випуску облігацій під 

нижчі відсотки та з довшими термінами погашення. 

Значні припливи капіталу мають також потенційні недоліки. Науковці стверджують, що 

нещодавні припливи можуть змінитися широкомасштабними руйнівними відпливами. Потоки на 

латиноамериканські ринки облігацій і акцій часто коливалися (в основному залежали від настроїв 

інвесторів). Причинами відпливу капіталу слугували підвищення відсоткових ставок в країнах з 

розвинутою економікою, підвищення ризиків на світових фінансових ринках або погані економічні 

новини всередині країни, з ринком, що формується. 

На сьогоднішній день існують побоювання щодо можливих факторів відпливу капіталу з країн 

Латинської Америки (очікується підвищення відсоткових ставок у США, присутні значні геополітичні 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5/2015
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ризики а також невизначеність перспектив регіону внаслідок нещодавнього обвалу цін на біржові товари 

і суттєвого уповільнення темпів економічного росту). 

Окрім цього відчувається і сумний історичний досвід. Впродовж 1980-х, 1990-х та на початку 

2000-х років Латинська Америка пережила декілька економічних і фінансових криз, породжених 

раптовою зупинкою припливу капіталу. Яскравим прикладом є мексиканська ―текілова‖ криза 1994-

1995 рр., коли курс песо різко впав, спостерігався економічний спад, після того, як період стійкого 

припливу капіталу несподівано змінився його втечею. Кількома роками пізніше Бразилія (1998-1999 р.) 

та Аргентина (2001 р.) пережили аналогічні валютні кризи. Така ситуація посилює хвилювання щодо 

масштабних коливань потоків капіталу. 

Разом з тим, варто зазначити, що регіон пройшов значний шлях з 1990-х років. Всі інтегровані у 

світові фінансові ринки країни нині мають режим плаваючого валютного курсу, що демонструє явний 

розрив з минулою історією прив‘язки валютного курсу, яка зазнавала краху в періоди відпливу капіталу. 

На сьогоднішній день, якщо іноземний капітал втікає з цих країн, існує можливість девальвації 

національних валют. Зауважимо, що хоча гнучкі валютні курси і скоротили потребу у інтервенціях на 

валютних ринках, резервні запаси центральних банків значно зросли за останні 10-15 років. Практично в 

усіх інтегрованих у світові фінансові ринки країнах сьогодні резерви є достатніми, щоб покрити більш, 

ніж один рік обслуговування зовнішнього боргу. Запаси такого розміру (резервні авуари тільки в 

Бразилії та Мексиці близько 550 млрд дол США) гарантують здатність центральних банків при 

необхідності здійснювати інтервенції для згладжування коливань валютного курсу без швидкого 

спустошення резервів [2]. 

Проте, для зміцнення свої стійкості країни Латинської Америки здійснили ще декілька заходів, 

одним з яких стала дедоларизація державного боргу. Ще в 2000-му році уряди країн регіону випускали 

значну частину своїх боргових зобов‘язань в доларах США, щоб залучити інвесторів (оскільки інвестори 

не ризикували б купувати боргові зобов‘язання, номіновані в національних валютах, репутація яких була 

заплямована періодами високої інфляції). Разом з тим, зобов‘язання урядів в іноземній валюті могли 

пагубно впливати на державний бюджет в тих випадках, коли долар США різко зміцнювався, оскільки 

вартість виплати такого боргу швидко зростала. Щоб запобігати такій ситуації надалі, центральні банки 

країн Латинської Америки наполегливо працюють над впровадженням таких режимів монетарної 

політики, які б заслуговували довіри і дозволяли утримувати інфляцію на низькому рівні. Мірою 

зростання довіри зі сторони інвесторів уряди отримують можливість випуску зростаючої кількості 

облігацій номінованих в національній валюті. Такі облігації дозволяють перекласти валютний ризик з 

урядів країн Латинської Америки на іноземних інвесторів. 

Слід зазначити, що відплив капіталу все ще може ускладнювати життя урядам країн Латинської 

Америки незважаючи на те, що значно менше державного боргу номіновано в доларах США. Причиною 

цього послужили успіхи урядів в залученні іноземців до покупки облігацій. В Мексиці сьогодні майже 

40 відсотками державних облігацій в національній валюті володіють нерезиденти в порівнянні з 20 

відсотками у 2010-му році. 

Іноземці також придбали значні об‘єми внутрішніх облігацій Колумбії, оскільки минулого року 

була підвищена їхня вага в деяких глобальних контрольних індексах. Враховуючи значну частку 

іноземних авуарів на деяких ринках облігацій країн Латинської Америки на даний момент, кон‘юнктура 

на цих ринках може бути вкрай нестабільною, а відсоткові ставки різко зростатимуть, якщо іноземні 

інвестори одночасно намагатимуться втекти з ринку. Це підкреслює важливість створення глибоких 

ринків з диверсифікованою базою інвесторів. 

Важливо розуміти, що країни з відкритими ринками капіталу (коли інвестори практично без 

обмежень можуть переміщувати свої фінансові засоби і в країну, і за її межі) не можуть бути повністю 

застраховані від епізодичних масштабних відпливів капіталу. Як було видно в розпал світової 

фінансової кризи, існують випадки, коли іноземні інвестори скорочують розмір своїх вкладень, 

практично не роблячи різниці між країнами. Проте в більшості випадків все ж фундаментальні 

показники економіки мають значення. 

Зокрема, країни, з міцними сальдо бюджету і рахунком зовнішніх операцій, низькою інфляцією 

та надійною банківською системою зазвичай краще справляються з ситуацією, коли ринки діють 

вибірково, як це спостерігалося в середині 2013 року, коли Федеральна резервна система США 

натякнула на можливість поступового згортання своєї широкомасштабної програми покупки облігацій. 

Інвестори захвилювались, що завершення програми призведе до підвищення відсоткових ставок в США 

і зробить інвестиції в країни з ринками, що формуються менш привабливими. 

В свою чергу, інколи легше подолати періодичні труднощі, пов‘язані з відпливом капіталу тоді, 

коли гнучкі валютні курси сприяють проведенню коригування. Для цього потрібно, щоб внутрішні 

баланси були доволі міцними і могли витримувати зниження курсу національної валюти. Відповідно 

директивні органи повинні тримати ситуацію під контролем, не допускаючи надмірного нагромадження 
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відкритих валютних позицій приватними компаніями (але і в цьому випадку необхідно володіти 

достатніми офіційними резервами). 

Таким чином, обґрунтована макроекономічна політика і пильність щодо ризиків для балансів 

повинні допомогти директивним органам країн Латинської Америки уникнути незручностей через 

відплив капіталів. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ И СПОСОБЫ ЕГО 

 

Главную роль в формировании и развитии экономики  любой страны играет национальное 

богатство. Национальное богатство — важнейший показатель мощи национальной экономики, 

эффективности функционирования экономической системы, благосостояния населения. Проблема 

национального богатства сегодня должна выноситься  государством на самый высокий уровень, так как, 

чем больше национальное богатство страны, тем сильнее экономический потенциал и тем больше 

возможностей для обеспечения оптимального  уровня жизни населения.  

Национальное богатство – это общая категория, объективно свойственная всем экономическим 

системам. Это необходимое условие поддержания и расширения общественного производства и 

потребления на основе произведения необходимых для этого запасов – средств и предметов труда и 

потребления, а также трудовых навыков в развитии личного фактора производства.  

Природные ресурсы являются естественной базой развития экономики страны, поэтому 

важным моментом является раскрытие сущности и экономическая оценка природно-ресурсного 

потенциала. Конкурентоспособность, повышение национального богатства, эффективность 

деятельности, а так же снижение таких отрицательных показателей  как безработица, преступность на 

уровне государства, халатность, безответственность и прочее на уровне предприятия, безусловно, 

напрямую зависят от качества рабочей силы. Пути улучшения потребления основных средств: рост 

выпуска продукции преумножается за счет увеличения среднегодового технологического 

установленного оборудования и увеличения среднечасовой его выработки. 

Необходимо отметить, что высокий общеобразовательный уровень населения и 

сложившаяся эффективная система подготовки квалифицированных кадров являются одним из 

важнейших конкурентных преимуществ Республики Беларусь. Для максимального потребления этого 

преимущества необходимо совершенствовать демографическую ситуацию, совершенствовать структуру 

занятости населения, увеличивать производительность труда. 

Республика Беларусь непосредственно обладает совокупностью благоприятных факторов и 

условий, которые содействуют еѐ переходу и устойчивому развитию, это: 

1. выгодное экономико-географическое положение; 

2. развитая система транспортных коммуникаций и производственная инфраструктура в 

целом; 

3. значительные земельные, водные и лесные ресурсы, наличие ряда полезных ископаемых; 

4. значительный научно-технический потенциал. 

Была разработана  программа, важнейшие параметры которой утверждены Указом Президента РБ 

от ноября 2010 года, социально-экономического развития Республики на 2011-2015 гг. Программа 

направлена на устойчивое повышение уровня и качества жизни населения на основе роста денежных 

доходов, развития системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. На 

данный момент, планируется обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной платы на основе 

роста ВВП, производственного труда и улучшения качества параметров экономики. 

Основной и главной целью социально-экономической политики Республики Беларусь выступает 

дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного 
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использования человеческого потенциала, техническое перевооружение и совершенствование структуры 

экономики, роста еѐ конкурентоспособности. 

Для достижения этой цели необходимо рассмотреть и решить следующие задачи: 

 создать благоприятные условия и возможности для интеллектуального и физического 

развития человека; 

 обеспечить рост реальных денежных доходов населения и снижение уровня безработицы; 

 улучшать демографическую ситуацию; 

 осуществить переход на инновационный путь развития экономики на основе 

стимулирования разработки и реализации эффективных инновационных и инвестиционных проектов; 

 опережающими темпами развивать сферу услуг, прежде всего образование, 

здравоохранение; 

 значительно повысить эффективность агропромышленного комплекса; 

 обеспечить национальную безопасность страны. 

Ввиду всего этого, можно ратифицировать, что уровень национального богатства в Республике 

Беларусь имеет положительную тенденцию роста, вдобавок направления социально-экономического 

развития нашего государства на 2011-2015 гг., которые были приняты Советом Министров и 

утверждѐнные Президентом, также содействуют его увеличению. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Как известно, в неоклассической экономической теории «центром притяжения» выступает 

рациональное поведение потребителя. Человек признается рациональным, когда он не преследует 

противоречивые цели, и использует пригодные средства для достижения своих целей [1, с.227]. Однако 

«рациональный человек» становится «экономическим» лишь тогда, когда он максимизирует полезность 

при ограниченных ресурсах. По М. Веберу такое поведение называется целерациональным [2, с.628]. 

Согласно теории неоинституционализма, максимизация полезности может быть достигнута лишь при 

нулевых трансакционных издержках. [3, с.108].  

Трансакционные издержки возникают на рынке (рыночные трансакционные издержки), внутри 

фирмы (управленческие трансакционные издержки) и при использовании механизма государственного 

регулирования (политические трансакционные издержки).   

Известные экономисты Д. Норт и Р.Томас писали, что институты – детерминирующие факторы, 

обуславливают развитие экономического процесса, а изменения цен – источники самих 

институциональных изменений. Согласно же эволюционной теории Алчияна конкуренция меняет 

неэффективные институты. Но на практике мы наблюдаем неспособность конкуренции выдавливать 

такого рода неэффективные институты.  

Институты выступают не только как ограничения, но и дают возможность развиваться 

экономическим агентам в рамках обозначенных ограничений. Организации создаются с целью 

использования предоставленных институтами возможностей, т.е. организации возникают на основе 

стимулов, заложенных в институтах.  

Под организациями в данном случае понимают государственные органы, политические партии, 

общественные организации, коммерческие и некоммерческие организации и т.д. Институты определяют, 

как возникновение, так и развитие организаций. Однако сами организации также влияют на 

институциональные изменения. Организации учреждаются для решения определенных задач и 

достижения предначертанных целей, поскольку как раз существующий набор ограничений создает 

условия для соответствующей деятельности.  Одновременно двигаясь к цели, сами организации 

становятся основными агентами институциональных изменений.  

Основная функция институтов в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем 

установления устойчивой структуры взаимоотношений между индивидами. Устойчивость институтов 
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относительна, т.к.  под воздействием побудительных мотивов индивидов институты претерпевают 

изменения.  

В случае несовпадения потребностей организаций и возможностей, предоставляемых 

институтами, организации направят свои усилия на изменение институтов.  

Однако есть факторы и сдерживающие институциональные изменения. Это, в первую очередь, 

сращивание на основе побудительных мотивов самих институтов и организаций. Институциональные 

изменения протекают сложно, поскольку они зависят от многих параметров - изменений в формальных 

и неформальных правилах, а также в средствах и методах обеспечения соблюдения институциональных 

ограничений. Следует также отметить, что процесс институциональных изменений носит непрерывный, 

пошаговый характер. Объясняется это укорененностью неформальных правил в обществе [4, с. 23]. 

Неформальные институты (обычаи, традиции) менее восприимчивы к изменениям, в то время как 

формальные подвержены резким сменам.  Новые законы можно принять за сутки, но для их выполнения 

требуется много времени и усилий. Когда формальные правила со временем соблюдаются без 

механизма принуждения, они становятся в разряд неформальных, т.е. привычками. Изменение 

привычек, традиций – процесс долгий. 

В России во всех субъектах действуют федеральные законы, нормы и правила, а региональные 

формальные институты также не должны противоречить общероссийским нормам. Однако по уровню 

социально-экономического развития регионы резко различаются между собой. Разумеется, объяснить 

можно стартовыми различиями в развитии производительных сил, природно-ресурсными факторами. Но 

этого недостаточно. Существенное влияние на социально-экономическое развитие региона оказывает 

институциональная среда того или иного региона.  

На формирование институциональной среды региона влияют следующие факторы: 

 институциональная среда федерального уровня; 

 институциональная деятельность региональных властей; 

 институциональная среда соседних регионов; 

 привычки, национальные обычаи, религиозные нормы; 

 механизм контроля и обеспечения выполнения формальных институтов (законов, норм, 

правил и т.д.); 

 количество и характеристика организаций (экономических агентов, организованных 

социальных групп, индивидов). 

Важнейшими институциональными отношениями выступают отношения собственности. О 

преступных схемах приватизации бывшей общенародной собственности написано немало. Пересмотр 

результатов приватизации грозит гражданской войной. Явившие на смену государственной 

собственности правовые формы хозяйствования, определяемые федеральными нормами, пока не 

оправдали надежд.  

Предпринимательская деятельность тяготеет к тому, чтобы иметь более четкую иерархическую 

организацию управления предприятием, при этом снизить бремя ответственности. В этом случае 

хозяйственные общества выступают, как более востребованной организационно-правовой формой.            

Напротив, товарищества, как объединение лиц, получило наименьшее распространение в 

предпринимательской среде. Поскольку они предусматривают полную ответственность. Юридические 

лица в Дагестане практически не регистрировались в такой форме, как товарищества. 

Наиболее оптимальная форма для малого и среднего бизнеса – ООО. Это связано с простотой его 

учреждения и прекращения деятельности при выходе из состава учредителей, эффективностью и 

оперативностью менеджмента. ООО часто объявляются банкротами и легче уходят от обязательств 

перед бюджетом и кредиторами. Многие предприниматели одновременно регистрируются и форме 

ООО, и в форме ИП. Через ИП проводятся наличные расчеты, а для безналичных расчетов используется 

ООО. Если запретить регистрацию ООО с одним учредителем, больше их половины автоматически 

будут преобразованы в ИП.  

Популярность ООО высока по той причине, что ответственность участника ООО ограничена 

только той суммой вклада, которую он вложил. На него не распространяется ни субсидиарная, ни какая 

иная ответственность. Распределение прибыли происходит пропорционально тому вкладу, который 

имеет его участник. Минимальный уставной капитал ООО – 10 тысяч рублей, максимального предела – 

нет. Законом ограничен состав участников 50 лицами, как физическими, так и юридическими. Если их 

становится более, то такое ООО обязано преобразоваться в ОАО, где состав участников не ограничен. 

Однако это мертворожденная норма. Проблема не столько в росте числа участников ООО, сколько в 

организации их одним участником.  

Самой стойкой организационно-правовой формой из всех существующих является акционерное 

общество, потому что выйти оттуда невозможно. Законом установлено несколько случаев, когда 
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акционер имеет право предъявить требование о выкупе обществом имеющихся у него акций. 

Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества лишь в пределах стоимости, принадлежащих им акций. Парадоксально, но закон допускает 

открытые акционерные общества, состоящие лишь из одного участника. Так, успешная на рынке 

безалкогольной продукции компания ОАО «Денеб» 100% принадлежит ЗАО «ДАКО», а ОАО 

«Дагнефтепродукт» принадлежит ООО «Дагестаннефтепродукт».  В чем же суть акционирования или 

открытости? Такого рода ОАО в Дагестане много, а их истинными хозяевами являются влиятельные 

кланы в республике.  

Крупные промышленные предприятия после приватизации, получив статус акционерных 

обществ, также не старались развивать производство. Руководители старого формата, привыкшие 

просить фонды ресурсов, работать в условиях гарантированного снабжения и сбыта продукции, не 

сориентировались в условиях рынка. Это тот случай, когда неформальные институты – привычки берут 

верх над новыми формальными институтами – законами рынка. Но и побудительных мотивов у 

директората заводов работать по-новому порою отсутствуют. Главной ценностью промышленных 

предприятий выступает не изношенное оборудование со своей старой технологией, а территория, 

зачастую находящая, в центре города. Легче всего обанкротить завод, скрывать прибыль, платить по 

акциям в виде дивидендов копейки, чтобы отсеять лишних акционеров, затем за бесценок прибрать к 

рукам и продать земельные участки для жилищного или коммерческого строительства.  

Построенная еще в 1900 г текстильная фабрика «Каспийская мануфактура», преобразованная в 

советское время в прядильно-ткацкую фабрику им. III Интернационала в среднем за год производила до 

10 млн. кв. м неотделанной хлопчатобумажной бязи (суровья) и до 2 тыс. т хлопчатобумажной пряжи. 

На месте старой фабрики ныне элитные коттеджи и торговые павильоны. Такая же участь постигла 

многих флагманов промышленной индустрии республики: машиностроительный завод им. М. Гаджиева, 

завод «Металлист», завод «Авиаагрегат» и пр. Институциональная среда определила вектор в сторону 

распределения существующих ресурсов, а не развития производства. 

Есть в республике и предприятия, которые входят в российские холдинги. К примеру, около 70% 

акций ОАО «Дагнефть» принадлежат НК «Роснефть». «Дагнефть» не вправе самостоятельно добывать 

лишнюю тонну нефти и официально добыча нефти из года в год сокращается. Но велик соблазн 

добывать нефть «неофициально» из недр или нефтепровода.    

На институциональную среду региона влияют не только федеральные институты – конституция, 

кодексы, законы и нормы, но и степень соблюдения этих институтов, механизм ответственности и 

контроля за выполнением этих норм.  

Бюджет республики является на 80% дотационным. Региональные власти годами были 

обеспокоены получением бюджетных средств из центра и озабочены дележом «бюджетного пирога» 

между министерствами и муниципальными образованиями. Распределительные отношения 

сопровождали коррупцией, откатами и взятками. Региональные нормативные акты, регулирующие 

хозяйственную деятельность, призванные дополнить институциональную среду федерального уровня в 

основном работали в интересах чиновников, распределяющих ресурсы.  

Основная масса населения понимает, что следует полагаться только на свои силы.  Лишь 

исключительно за счет частной инициативы и активности граждан развивается малый бизнес и 

индивидуальное предпринимательство в Дагестане.   

На начало 2015 г. в Республике Дагестан количество малых предприятий составило 919 ед.  Если 

оценить по мировым стандартам, должно быть одно малое предприятия на 30-50 человек населения. Это 

значит, что в нашей республике их должно быть 8—10 тысяч, а фактически их почти в 10 раз меньше.  

Сумма налогов, поступивших от субъектов малого и среднего бизнеса в консолидированный 

бюджет Республики Дагестан, составила в 2011 году — 2141,03 млн. рублей, в 2013 году 2505,3 млн. 

рублей, в 2014 году – 2008,3 млн. рублей. Причем анализ структуры налоговых поступлений показывает, 

что без учета налога на доходы физических лиц с учетом инфляции прирост по другим видам налога 

либо не велик, либо снижается.  

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства Правительства 

Республики Дагестан оказана финансовая поддержка в виде предоставления грантов молодежи от 14 до 

30 лет.  В результате конкурсного отбора признаны победителями 474 претендентов на предоставление 

грантов в размере от 150 до 300 тыс. руб.  за счет средств республиканского бюджета РД на общую 

сумму 28 млн. руб. и из федерального бюджета - 100млн. руб.  Получив существенную поддержку от 

государства на открытие собственного дела, победители грантов смогут создать более 800 новых 

рабочих мест.  

Вместе с тем, развитие малого предпринимательства сталкивается с рядом трудностей, 

связанных как с недостатками в структуре экономики, так и с отсутствием системной поддержки малого 

бизнеса со стороны государственных органов, гласности и прозрачности в этом деле. 
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Неразумная фискальная политика государства также может привести к снижению деловой 

активности предпринимателей. С начала этого года вступил в силу закон (ФЗ-243 от 03.12.2012), 

который вносит изменения в законодательство об обязательном пенсионом страховании. В два раза 

повысились фиксированные обязательные страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. 

В 2012 году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составляли: в 

Пенсионный фонд РФ (ПФ) - 14 386 рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) – 2 821 рубль. С 2013 года сумма взносов в ПФ составляла 32 479 рублей, в 

ФФОМС - 3 185 рублей. 

В этой связи в последнее время в Дагестане приостановили деятельность около 10 тысяч 

индивидуальных предпринимателей.  

Всего в Дагестане зарегистрировано около 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Большинство из них занято в сфере сельского хозяйства, торговли и строительства. 

Ситуация с повышением страховых платежей приведет к недобору в бюджеты муниципальных 

образований городов и районов порядка 350 млн. руб. единого налога на вмененный доход, и 50 млн. 

руб. по упрощенной системе налогообложения. Это составляет около 80% от запланированных на 2015 

год поступлений по этим видам налога в республике. 

Для республики стратегическое значение имеет сельское хозяйство. С переходом на рыночные 

отношение получил развитие новый институт организации сельского хозяйства - крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  

По данным службы государственной статистики по РД, земельные участки для организации 

крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.10.2014 получили свыше 43 тыс. человек, а 

число зарегистрированных КФХ составляет 12770 единиц, из них хозяйствующие - 7100. 

Дело в том, что большинство граждан желает иметь надел земли для строительства дома, а 

регистрация КФХ дает такую возможность. Более того, под видом КФХ «предприимчивые» граждане 

могут получить льготные кредиты и субсидии. Благо коррумпированные слои чиновников со своими 

«откатами» - благодатная почва для «развития» КФХ на бумаге. 

В республике сейчас действует несколько правовых норм землепользования: аренда земли 

сельскохозяйственного назначения, аренда земли под строительство, домовладение, частная 

собственность земли под домовладения, под объектами строительства и ряд других, связанных с 

резервированием земли для государственного назначения. Но отсутствует законодательная норма, 

позволяющая осуществлять право человека на частную собственность на земли сельскохозяйственного 

назначения, что является тормозом в развитии фермерства. Более сорока тыс. гектаров пахотных земель 

в республике – брошенные. Пока каждый клочок земли не будет иметь своего настоящего хозяина, в 

республике будет оставаться незадействованным огромный потенциал для развития сельского 

хозяйства.  

Свободный оборот земли сельскохозяйственного назначения обеспечит рациональное и 

эффективное использование земельных ресурсов, будет способствовать вовлечению в оборот 

заброшенной пашни, повышению инвестиционной активности, оживлению экономических процессов в 

республике.  

Сложившая институциональная среда не способствует     привлечению инвестиций в экономику 

региона и тем более инновационной деятельности. В Дагестане внедрением инноваций занимается лишь 

каждое двадцатое предприятие, в то время как в развитых странах чуть ли не каждое четвертое 

предприятие. Объем инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг в Республике Дагестан составляет чуть более 1%.  

Весьма проблематичной является, из-за отсутствия средств, субсидирование процентной ставки 

по кредитам по приоритетным инновационным проектам. В республиканском бюджете РД на 2014 год 

были запланированы средства на возмещение части процентных ставок по коммерческим кредитам, 

привлекаемым предпринимателями для реализации эффективных и социально значимых 

инвестиционных проектов, в объеме 80 млн. руб.  

Таким образом, расходование бюджетных средств на субсидирование части процентной ставки 

по банковским кредитам на инновации в целом дает позитивный эффект. Бюджет практически не 

пострадал, т.к. сумма налоговых поступлений покрывает сумму субсидий. Привлечение заемных 

средств для реализации инвестиционных проектов в сочетании с господдержкой способствует созданию 

новых производств, новых рабочих мест, технической реконструкции и модернизации предприятий.  

В республике с целью создания условий для развития инновационной деятельности и внедрения 

в производство научно-технических разработок принят ряд нормативных актов.  Однако в целом меры 

по активизации инновационной деятельности носят фрагментарный характер. Нужна мощная и 

системная работа государства в области поддержки научно-технической сферы экономики. 
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Согласно данным Всемирного банка в России доля теневой экономики составляет почти 50% 

ВВП [8]. Это уже критический показатель, при котором теневой сектор начинает определять форму 

жизнедеятельности самого общества. В таком регионе как Дагестан, где традиционно сильны родовые и 

клановые отношения теневой сектор экономики намного больше, чем в среднем по России. Как видим, 

наша республика прошла «точку возврата» в этом деле.  

Опасность влияния теневой экономики еще и в том, что она определяет не только процесс 

формирования и распределения доходов, но и структуру органов власти. Власть сращивается с 

криминалом.  

Сегодняшнее обновление кадров напоминает лишь косметический ремонт. Местные 

руководители городов и районов, прикрываясь законом о самоуправлении и ссылаясь на «всенародные 

выборы» саботируют решения главы республики. К тому же чуть ли не половина руководителей 

различных органов республики подчиняется непосредственно федеральному центру. В этих условиях 

миссия нового главы республики просто невыполнима. Для вывода республики из социального тупика 

ему необходимы чрезвычайные полномочия. 
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ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Общее для образовательных систем мира противоречие связано с выбором принципиального 

подхода к его задачам. Очевидно, что ответ на вопрос о том, каким должно быть образование, дорогим и 

качественным или доступным, предопределяет саму суть модернизации национальной системы 

образования. 

В условиях глобализации проблема социального неравенства сохраняется как общий фактор 

нестабильности, поэтому именно с ней должны быть связаны приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования. Прагматичный подход требует сокращения 

низкодоходной доли населения, особенности воспроизводства которой определяются длительным 

отсутствием ресурсов и низким качеством жизни, обусловленным низкой имущественной 

обеспеченностью людей.  

Для большей части представителей такой категории граждан финансовые возможности 

получения высшего образования вообще не могут быть связаны ни с предыдущими сбережениями, ни 

современной экономией на приобретении дорогостоящих товаров и услуг. В рас ходах низкодоходных 

семей почти отсутствуют «стратегические» затраты, недоступны большинство платных услуг, в т.ч. 

образование. У большинства детей из бедных семей короткий период обучения и обычно они 

ограничиваются достижением социального статуса родителей, неравенство закрепляется. Молодые 

люди воспринимают бедность как навязанную им среду, за которую государство должно нести 

ответственность. Этот фактор социальной нестабильности в условиях становления информационной 

экономики может быть очень существенно смягчен за счет модернизации образовательной системы 

страны. Адаптация национальной образовательной системы к новым условиям хозяйствования должна 

быть направлена и на преодоление проблемы элитарности высшего образования. Так, в развитых 

странах уже четвертое десятилетие решение этой проблемы идет по пути развития дистанционного 

образования. Существенно более низкая стоимость обучения в центрах дистанционного обучения 

позволила решить многие социально-экономические проблемы и повысить общенациональный уровень 

развития человеческого капитала, одновременно создавая условия для снижения рыночной стоимости 
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высококвалифицированной рабочей силы, снижения издержек высокотехнологичного производства и 

повышения конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке. 

Однако для остальных стран решение задачи снятия ограничений для доступа в вузы с высокой 

стоимостью обучения сдерживается серьезным комплексом проблем, связанных собственно с созданием 

современных центров дистанционного обучения, сохраняющейся высокой стоимостью    этой 

технологии. Как и в сфере дистанционного образования России, в них господствующей формой 

дистанционного обучения пока остается традиционное заочное образование, с односторонней связью. 

Однако есть очень успешный опыт стран, вступивших в новое тысячелетие с существенной долей 

низкоквалифицированной рабочей силы, в частности опыт Китая и Индии. Создание Интернет-

университетов в период становления социалистической рыночной экономики в КНР, показал каким 

мощным фактором социально-экономического развития страны, повышения ее конкурентоспособности 

на мировом рынке, в т.ч. в секторе наукоемкой продукции, является качественный человеческий 

капитал. 

Онлайн-образование (дистанционное) в Китае прошло несколько последовательных этапов 

развития от традиционной заочной формы обучения, а затем дистанционного обучения с широким 

использованием радиосети и телевизионной сети, компьютерных программ, до третьего поколения 

систем дистанционного образования на основе использования двусторонней (синхронной и 

асинхронной) связи обучающегося и преподавателя. E-Learning (интерактивное обучение), при активной 

поддержке государства, стало реальным инструментом преодоления временных и пространственных 

ограничений для огромного населения страны. Национальное признание квалификаций студентов, 

получивших интернет-образование, обусловлено разрешением китайского руководства 68 учреждениям 

высшего образования в КНР вручать им диплом образца Министерства образования, как и студентам, 

получившим традиционное академическое образование. Отметим, что главным направлением, как и в 

развитых странах Запада, остается создание мегауниверситетов, по подобию открытых университетов 

США и Великобритании. Из восьми крупнейших в мире мегауниверситетов (с численностью 

обучающихся более 400 тыс. студентов) на первом месте - Китайский центральный 

телерадиоуниверситет, созданный еще в 1979 г., в котором обучается 2300 тыс. студентов [1]. 

Правительство страны такую модернизацию в сфере образования рассматривает как правильный выбор 

направления развития, соответствующий становлению экономики знаний. 

Китайское правительство, исходя из принципа «подъем страны за счет науки и образования» и 

стратегии продолжительного развития, придает модернизации образования и повышению культурного 

уровня граждан приоритетное значение. Этот длительный процесс потребует еще многих усилий и 

затрат, но несомненно, что интенсивное развитие в КНР одновременно всех элементов современной 

системы образования уже стало важнейшим фактором социально-экономического развития, особенно 

периферийных регионов. Интенсивность развития дистанционного образования растет на базе усиления 

взаимодействия инновационного предпринимательства и сферы образования. Рост спроса на 

высококвалифицированную рабочую силу со стороны государственного и предпринимательского 

сектора связан с объективной необходимостью адаптации всех секторов национальной экономики к 

новым условиям хозяйствования, когда знания и инновации определяют конкурентоспособность страны 

на мировом рынке. По прогнозу консалтинговой компании McKinsey в 2030 г. на Китай и Индию будут 

приходиться 57% всей новой рабочей силы в мире с полным и неполным высшим образованием. Индия 

и Китай также станут ведущими поставщиками выпускников в области естественных, технических наук, 

в инженерном деле и математике. В современном Китае доля занятого населения с высшим 

образованием уже достигла 33% (соответствует среднему показателю в развитых странах). Индии, 

сохраняя существующие темпы роста числа выпускников, сможет увеличить долю рабочих с высшим 

образованием до 88 млн чел. в ближайшие два десятилетия. Еще до 2030 г. эти страны обеспечат 2/3 

мирового прироста количества выпускников с научно-техническими специальностями [3]. Очевидно, 

что изучение и использование опыта КНР в процессе модернизации российской системы образования 

позволит избежать многих реорганизационных ошибок. Тем более, что в России и Китае в системе 

образования активно развиваются интеграционные процессы, направленные па формирование единого 

образовательного пространства профессиональной школы, производства и науки, устранение дефицита 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена [4]. 

В теории экономики знаний превращение знаний в основной общественный капитал связывается 

с постепенным смещением приоритетов от прямого обучения к индивидуальному контакту с учениками, 

к индивидуализации обучения на основе развития диалога преподавателя и обучающегося. Активное 

внедрение рыночных отношений в сфере образования не должно препятствовать усилению научного 

потенциала страны и регионов. Однако, реальные проблемы информатизации сферы образования 

выступают серьезным ограничением развития дистанционной формы обучения. Очевидно, что в 

современных условиях, когда доля бюджетных мест в большинстве российских высших учебных 
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заведениях постоянно снижается, значительная часть перспективных выпускников школ вынуждена 

выбирать между доступностью образования и развитием собственных способностей, даже в случае 

наличия у них материальных доказательств высокого потенциала (часто уникального), в виде научных 

публикаций, дипломов и грамот конференций, патентов. В регионах с аграрной специализацией, 

подобных Республике Дагестан, проблема имеет еще более глубокие корни - с одной стороны, 

неудовлетворенность населения качеством образования, отставанием содержания и технологий 

образования от требований времени, а с другой, рынок труда в регионе объективно должен 

соответствовать отраслевой структуре производства и, значит, быть сориентирован на предложение 

значительной доли работников, чьи трудовые функции не требуют высокого уровня знаний. 

Усиливающиеся диспропорции в структуре «спроса-предложения кадров» в российских регионах 

аналогичны ситуации в городах Северо-Восточного Китая, где также наблюдается проблема нехватки 

трудовых ресурсов необходимой квалификации для быстрого развития новых отраслей 

промышленности, которые призваны заменить «традиционные отрасли». 

Как и в развитых странах, где рост экономической мощи более чем на половину связан с ростом 

расходов на развитие человеческих ресурсов, в РФ и в КНР такие расходы должны расти еще более 

высокими темпами (ежегодно более 15 млн. китайцев достигают трудоспособного возраста, усиливая 

проблему трудоустройства). При этом, в КНР углубление разницы в доходах беднейшего и 

высокооплачиваемого населения в городах и поселках сочетается с тенденцией ухудшения соотношения 

доходов в среднеоплачиваемых семьях к среднедушевым доходам в среднем по стране. По мере 

непрерывного углубления государственной реформы системы высшего образования в Северовосточном 

регионе, увеличивается количество высших учебных заведений, заметно повышается эффективность 

обучения, постепенно рационализируется пропорции выпускников разных специальностей, 

оптимизируется структура специальностей [5]. Руководство КНР в отношении СВК проводит 

инновационную политику «Возрождения старых промышленных баз», предполагающую широкое 

внедрение последних достижений науки и техники в производстве. Накопление в регионе 

высококвалифицированных кадров осуществляется посредством широкого привлечения молодежи в 

науку. 

И действительно, сейчас уровень образования в Северо-Восточном Китае оценивается как очень 

высокий по стране, при сохранении разницы между его городами в численности населения среди 

трудоспособного возраста, получивших образование: Далянь - 26 %, Чанчунь - 29 %, Шэньян - 31 %, 

Харбин - 38 %. Все китайские студенты принимаются в вузы в едином порядке и должны платить за 

обучение, но для всех испытывающих финансовые трудности, открывается банковский кредит и 

предоставляются стипендии. Постоянный рост социальных расходов государства обусловил увеличение 

уровня образования при сравнительно низких объемах расходов на образование на душу населения (в 

среднем 400-600 юаней:   самые большие - в Харбине - 760 юаней, самые низкие - в Цицикаре - 234 

юаня). А трудоустройство выпускников вузов осуществляется путем «встречного движения вузов и 

организаций-работодателей по принципу «обоюдного выбора», учитывающего интересы обеих сторон. 

Эффективность политики проявляется в очень высоких темпах прироста количества обучающихся в 

вузах (от 30% в Западном регионе до 17% в Северо-восточном, при естественном приросте населения 

2%) [6]. 

Очевидно, что для российских регионов с догоняющей экономикой (аграрных; депрессивных) 

необходимо создание подобной разветвленной системы образования, важным элементом которой станет 

механизм выявления одаренных и высокомотивированных обучающихся и комплекс соответствующих 

специальных образовательных учреждений для работы с такими учениками, инвестируемых из 

федерального и регионального бюджетов, а также специальных региональных Фондов поддержки 

талантливых детей. Для выявления талантливой молодежи, помимо проведения различного масштаба 

конкурсов, грантов, олимпиад и конференций, необходимо создать условия для формирования навыков 

работы над конкретными проектами в команде, интерактивные образовательные программы с 

возможностью участия студентов в обсуждении актуальных вопросов теории и практики в рамках 

работы полноценного образовательного портала, участия непосредственно в процессе преподавания 

студентам младших курсов и школьникам. Молодые ученые должны иметь возможность равного 

доступа к использованию информационных ресурсов для выявления значимости результатов своих 

исследований (через механизм обратной связи и публичного обсуждения), поиска сферы применения 

для своих наиболее перспективных исследований и потенциальных инвесторов, возможности 

ознакомления непосредственно с деятельностью высокотехнологичных предприятий, проходить 

практику в учреждениях и организациях федерального и регионального масштаба. 
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ОЦІНКА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Вступ. Суспільно-економічний розвиток країни неможливий без формування комплексної 

системи забезпечення економічної безпеки. Даній проблематиці присвячено чимало уваги зі сторони 

відомих вчених-економістів, які є провідними спеціалістами не лише у напрямах розробки механізмів 

забезпечення економічної безпеки на локальному рівні, але й дане питання активно досліджується 

вченими з метою розробки єдиної методології оцінювання економічної безпеки, яка була б прийнятною 

для впровадження на міждержавному рівні або для певного кластеру країн.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості оцінки економічної безпеки 

досліджують такі науковці, як: В.Геєць, С. Глаз‘єв,            А. Ілларіонов, В. Мартинюк, В. Мунтіян, 

А.Сухоркуков, Ю. Харазашвілі,          Г. Чехович.  

Метою роботи є оцінка основних індикаторів макроекономічної безпеки країн-членів 

Європейського союзу, як окремого кластеру країн та розробці на цій основі заходів щодо зміцнення 

основних складових макроекономічної безпеки України.   

Виклад основного матеріалу. В межах даного дослідження оцінку економічної безпеки буде 

проведено за основним індикатором першого порядку, а саме за макроекономічною безпекою.  

Індикаторами другого порядку, тобто найбільш вагомими та репрезентативними її показниками є:  

рівень тіньової економіки (не більше 30%), рівень інфляції (не більше 10%), рівень безробіття (не більше 

10%), рівень тривалого безробіття (не більше 30%), сальдо торговельного балансу (різниця між 

експортом товарів, робіт, послуг та загальним обсягом імпорту країни, позитивне), темп приросту ВВП, 

% (позитивна динаміка), розмір ВВП на душу населення від середнього розміру по країнам-членам 

Європейського союзу (не більше 0,5), розмір ВВП на душу населення за паритетом купівельної 

спроможності від середнього розміру по країнам-членам Європейського союзу (не більше 0,75). При 

цьому, критичні значення індикаторів сформовані на основі світового досвіду та із урахуванням 

напрацювань вітчизняної та зарубіжної науки. Оцінка основних макроекономічних показників країн-

членів ЄС та України проведено за 2004-2014 рр.  Для України порогові значення індикаторів 

макроекономічної безпеки є відповідними до країн ЄС, враховуючи активний євроінтеграційний вектор 

розвитку економіки нашої держави.  

В ході дослідження ми виявили, що пороговому значенню показника «ВВП на душу населення 

по паритету купівельної спроможності від середнього по країнам ЄС-28» в розмірі 75% в 2014 році не 

відповідало 4 країни [1]. При цьому, в  Болгарії значення даного показника є суттєво нижчим (більше, 

ніж в 2 рази), ніж в середньому по країнам Європейського союзу, що створює потенційні загрози 

макроекономічному розвитку з позиції оцінювання рівня економічної безпеки [1]. Позитивним є те, що 

впродовж аналізованого періоду рівень ВВП на душу населення в цілому, так із урахуванням паритету 

купівельної спроможності по даним країнам зростає [2].  

Pівень безробіття в країнах Європейського союзу становить у середньому в 2014 році – 10,8%, 

що перевищує китичний рівень безробіття на 3,8% [3]. Найвищий рівень безробіття зафіксований в 

http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-modernizatsii-sistemprofessionalnogo-obrazovaniya-v-kitae-i-rossii-sra-0%23ixzz32DqnZFw9
http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-modernizatsii-sistemprofessionalnogo-obrazovaniya-v-kitae-i-rossii-sra-0%23ixzz32DqnZFw9
http://www.kommersant.ru/doc/1977181
http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii
http://www.zabgu.ru/sites/default/files/files/kontrakt_02.74088.0363_otchet_etap
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таких країнах, як: Греція – 26,8%, Іспанія – 24,3%, Хорватія – 21,0%, натомість низький рівень 

безробіття: Австрія – 4,5%, Данія – 5,2%, Мальта – 5,9%, Німеччина - 5,0% [3]. Протягом аналізованого 

періоду спостерігається зростання рівня безробіття, як у середньому, так і по всім країнам членам 

Європейського союзу, що сигналізує про макроекономічний дисбаланс та недостатньо регульовану 

політику на ринку праці [3].   

Вкрай серйозне занепокоєння викликає високий рівень тривалого безробіття майже у всіх 

країнах членах Європейського союзу. Отже, як соціальне явище тривале та довготривале безробіття є 

проблемою не тільки виключно українського суспільства. Тривале безробіття негативно впливає не 

тільки на процес раціонального використання трудового потенціалу країни заради практичної реалізації 

соціальних та економічних програм, а й на повсякденне життя пересічних громадян, обмежуючі  їх 

можливості щодо повноцінного наповнення особистого життя, реалізації професійних та життєвих 

перспектив [6]. 

Критичний рівень тіньової економіки встановити важко, оскільки нелегальний бізнес загрожує 

світовій економічній стабільності. За підрахунками експертів та різними оцінками встановлено, що для 

країн із розвиненими ринковими інститутами  рівень тіньової економіки не повинен перевищувати 15%, 

тоді як, для країн із перехідною економікою цей рівень може коливатися від 30 до 40% [11]. Без 

урахування тіньового сектору економіки стає неможливим проведення фінансово-економічного аналізу 

та прийняття ефективних управлінських рішень на макроекономічному рівні. В середньому по країнам 

ЄС-28 рівень тіньової економіки за офіційними джерелами демонструє тенденцію до зниження, в 2014 

році він зменшився на 2,3 в.п. і досягнув рівня 16,2%. Серйозне занепокоєння викликає той факт, що в 

таких країнах, як Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Мальта, Польща, Румунія, Словенія, Угорщина, Хорватія 

макроекономічна безпека за рівнем тіньової економіки знаходиться в передкризовому становищі.   

Проблема тіньової економіки є глобальним феноменом і притаманна всім без виключення 

країнам світу та всім суспільно-економічним системам, але в одних країнах її обсяги є незначними і не 

створюють значного впливу на економіку, а в інших – супроводжують негативні явища та свідчать про 

відтворювальну її систему.  

Країни, які не відповідають встановленим критеріям і мають високий рівень макроекономічних 

загроз розвитку по кожному із досліджуваних індикаторів згруповано у таблиці 5. 

Таблиця 1 

Кількість країн, які не задовольняють встановленим критеріям  

Кількість 

критеріїв 

Кількість 

країн, 

2005 рік 

Питома 

вага, 

% 

Кількість 

країн, 

2010 рік 

Питома 

вага, 

% 

Кількість 

країн, 

2014 рік 

Питома 

вага, 

% 

8 

4* (Австрія, 

Данія, 

Фінляндія, 

Швеція) 

14,3 

4* 

(Нідерланди, 

Данія, 

Фінляндія, 

Швеція) 

14,3 
2* (Данія, 

Швеція) 
7,1 

7 13 46,4 11 39,3 11 39,3 

6 19 67,9 18 64,2 18 64,2 

5 20 71,3 22 78,6 24 85,7 

4 23 82,1 22 78,6 26 92,9 

3 

28* 

(Хорватія, 

Румунія, 

Естонія, 

Болгарія, 

Литва) 

100,0 

28* (Болгарія, 

Естонія, 

Латвія, Литва, 

Хорватія, 

Румунія) 

100,0 

28* 

(Болгарія, 

Хорватія) 

100,0 

 

*складено автором самостійно на основі даних [1,2,3,4,5]. 

•  - країни, які задовольняють лише зазначеній кількості критеріїв макроекономічної 

безпеки 

Дані таблиці 1 свідчать про те, що найбільш безпечними країнами Європейського союзу, які 

відповідають встановленим нормативам макроекономічної безпеки за основними її індикаторами в 2005 

році були Австрія, Данія, Фінляндія та Швеція, при чому в 2014 році відсоток абсолютно економічно 

безпечних країн зменшився із 14,3 до 7,1% і такими країнами залишилися лише Данія та Швеція.  

Висновок.  Отже, в цілому рівень макроекономічної безпеки за досліджуваний період по країнам 

Європейського союзу зміцнився, оскільки основним макроекономічним критеріям (5 найвагоміших) в 

2005 році відповідало 20 країн (71,3% від загальної кількості), а в 2014 році кількість країн, які 
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відповідали критичним значенням економічної безпеки зросла і їх питома вага становила 85,7%. 

Впродовж аналізованого періоду в зону ризику потрапила Болгарія та Хорватія, в небезпечній зоні 

знаходилися Естонія, Литва, Латвія, Румунія. Україна, як незалежна держава, в найбільш безпечному 

макроекономічному середовищі знаходилася в 2005 році, оскільки відповідала майже 5 нормативам, в 

2014 році рівень макроекономічної безпеки знаходився в критичному стані та сигналізував про серйозні 

структурно-системні дисбаланси розвитку. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Для обновления производственного капитала, повышения его технического уровня и 

качественных показателей выпускаемой белорусскими предприятиями продукции необходимы 

значительные инвестиции. Инвестиции являются важным и эффективным средством для поддержания 

экономики и вывода ее из кризисного состояния. В настоящее время проблема увеличения инвестиций и 

повышения их эффективности является весьма острой для Республики Беларусь. Особое внимание 

обращается на привлечение иностранных инвестиций, а также на зарубежные финансовые институты и 

транснациональные корпорации, при этом выделяются следующие преимущества иностранных 

инвестиций для развития белорусской экономики:  

 привлечение дополнительного инвестиционного капитала;  

 доступ к передовым технологиям;  

 доступ к современным технологиям управления;  

 доступ к западным рынкам;  

 содействие приватизации и реструктуризации. 

Ключевой предпосылкой для активизации инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

является сокращение доли государственного сектора и приватизация государственного имущества. 

Изменение структуры экономики повысит эффективность ее функционирования, 

конкурентоспособность продукции на внешних рынках, также расширит возможности привлечения 

иностранных инвестиций. 

Незадействованным механизмом привлечения инвестиций, в том числе и ПИИ, является 

государственно-частное партнерство. Данная форма взаимодействия между государственными органами 

и бизнесом позволит преодолеть экономическое противоречие, когда стратегически важные объекты не 

могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств республиканского и местных бюджетов 

не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме. Сферами применения 

государственно-частного партнерства станут транспорт и транспортная инфраструктура, система 

коммунального хозяйства, энергоснабжение, объекты здравоохранения, образования, культуры и 

социального обслуживания, туризма, рекреации и спорта, месторождения полезных ископаемых и др. 

Также необходимо совершенствование системы налогообложения посредством изменения 

налогового администрирования в целях снижения временных и трудовых затрат на уплату налогов за 

счет дальнейшего распространения системы электронного декларирования, расширения сферы его 

применения. Это создаст выгодные условия для осуществления инвестиционной деятельности в стране. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.LTRM.ZS
http://www.tradingeconomics.com/luxembourg/gdp
http://www.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-2014.pdf
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Немаловажной проблемой также является развитие финансового рынка (принятие мер по 

совершенствованию секторов финансового рынка - банковского и страхового, рынка ценных бумаг).  

В целях создания более благоприятного внешнеторгового режима предусматривается 

завершение работы по согласованию технических регламентов Таможенного союза, устанавливающих 

единые технические требования к продукции и связанным с ней процессам, направленных на снятие 

технических барьеров во взаимной торговле, а также упрощение статистического декларирования. 

Создание положительного инвестиционного имиджа Беларуси позволит простимулировать 

деятельность иностранных инвесторов. Для этого необходимо: создание и обеспечение системы 

предоставления полной, актуальной и постоянно обновляемой информации для инвесторов о 

возможностях и условиях инвестирования и об изменении инвестиционного климата (в том числе 

создание базы данных инвестиционных проектов и популяризация реальных успешных примеров 

инвестирования, пропаганда привлекательности высокотехнологичных секторов белорусской 

экономики).  

При этом приток зарубежных инвестиций способен эффективно сыграть роль стимула для 

развития отечественных предприятий. Предприятиям с иностранными инвестициями, в свою очередь, 

существенно облегчается задача создания и развития производства, поскольку в этом процессе они 

имеют возможность взаимодействовать с национальными предприятиями, формирующими 

благоприятное деловое окружение. 

Если говорить об опыте создания благоприятных условий для ведения бизнеса, то Республике 

Беларусь на примере опыта ведущих стран мира необходимо обратить внимание на следующие 

моменты. Во-первых, максимально использовать возможности в рамках интеграционных группировок 

(ЕАЭС, СНГ, Союзного государства). Необходимо активно работать с ЕС (в рамках программы 

Восточного партнерства и др.), поскольку данные страны имеют огромный опыт в выстраивании 

конкурентоспособных рыночных экономик. 

Исходя из сильных сторон экономического потенциала нашей страны, Республике Беларусь 

нужно в большей мере стимулировать инвестиции в перерабатывающий сектор, которые смогли бы 

увеличить экспорт, а значит, решить проблему отрицательного сальдо текущего счета платежного 

баланса. 

Также немало важную роль в комплексе мер по повышению инвестиционной привлекательности 

страны имеет укрепление и развитие банковского сектора. Перспективным для Беларуси является 

направленное кредитно-инвестиционное сотрудничество с отдельными странами в форме создания 

совместных производств. 

Эффективным направлением в сфере привлечения иностранных инвестиций является 

дальнейшее сотрудничество Беларуси с КНР. Практическая реализация опыта КНР будет 

способствовать скорейшей адаптации китайских инвесторов к белорусским условиям и дальнейшему 

улучшению инвестиционного климата Республики Беларусь. 

В целях совершенствования инвестиционной политики также необходимо акцентировать 

внимание на стимулирование создания филиалов ТНК в форме новых предприятий на конкурентной 

основе. Это позволит интегрировать экономику в международные производственные и 

распределительные цепи и тем самым обеспечит приток новых технологий и постоянную 

своевременную их модернизацию. 

В современных условиях возрастает значимость у белорусских юридических лиц современных 

альтернативных источников пополнения ресурсной базы. Среди таких источников можно выделить: 

рынок ценных бумаг, венчурный бизнес, инвестиционное кредитование коммерческими банками, 

лизинг. Одним из недостаточно задействованных вариантов финансирования деятельности субъектов 

хозяйствования и наиболее эффективным является рынок ценных бумаг. Как показывает зарубежный 

опыт, наиболее эффективным инструментом долгосрочного финансирования предприятий являются 

ценные бумаги. Так, в развитых странах облигации составляют до 65% общих объемов эмиссий 

корпоративных ценных бумаг. 

В дальнейшем работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и 

активизации привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь будет продолжена в 

направлениях обеспечения открытости деятельности органов государственной власти, соблюдения 

принципа конкурентности, равнозначных условий хозяйствования как отечественных, так и 

иностранных инвесторов и других лиц. 

В целях привлечения инвестиций и создания благоприятных экономических условий 

предусматривается реализация комплекса мер по следующим направлениям: 

 реформирование государственного сектора, отношений собственности, приобретения 

недвижимости и земли; 

 совершенствование системы налогообложения; 
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 развитие финансового рынка; 

 оптимизация процедур при осуществлении внешней торговли; 

 создание положительного инвестиционного имиджа Беларуси; 

 оказание содействия организациям Республики Беларусь в установлении контактов с 

потенциальными партнерами и иностранными инвесторами. 
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В статье рассматриваются особенности эволюции экономической интеграции на постсоветском 

пространстве. Анализируется влияние организационно-правовых институтов на развитие экономической 

интеграции. Последствием распада СССР и образования на его территории независимых государств 

стало нарушение сложившихся экономических связей между отдельными хозяйственными 

предприятиями. Единая территория и ведение плановой экономики предполагали активное 

экономическое сотрудничество хозяйственных предприятий. Закономерностями развития экономики 

СССР являлись: 

- планомерное размещение производства по территории страны; 

- рациональное территориальное разделение общественного труда между республиками и 

экономическими районами страны в пределах их территорий с обеспечением целесообразной 

народнохозяйственной специализации и кооперирования производства, совершенствование 

производственных связей, наиболее целесообразного и эффективного развития республик и районов в 

системе общегосударственного разделения труда; 

- приближение производства к источникам сырья, топливно-энергетическим ресурсам и районам 

потребления продукции для достижения рациональной территориальной концентрации в районах 

производства отдельных отраслей 

В литературе часто образование Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) связывают 

с началом интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Однако в контексте исторических 

событий образование СНГ имело обратные цели - ликвидацию СССР и фактическую экономическую 

дезинтеграцию бывших республик Советского Союза. Создание СНГ - акт политической воли, не 

учитывавший экономических интересов государства. Таким образом, СНГ никогда не имел 

созидательного потенциала для экономической интеграции республик бывшего Советского Союза. 

Близость экономик постсоветских государств являются неизбежным фактором на пути их интеграции. 

Кроме того, важными факторами сотрудничества является общность исторического пути, культурные 

традиции. Это становится объективными причинами поиска путей экономической интеграции 

государств на постсоветском пространстве. 

Традиционно выделяют несколько форм экономической интеграции государств: зона свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союзы. Особенностью 

интеграции на постсоветском пространстве является поиск наиболее эффективной модели во 

взаимоотношениях между различными странами, что приводит с складыванию различных форм 

интеграции. В литературе выделяют промежуточные формы: единый рынок, зону свободной торговли 

"плюс" (предполагающую либерализацию не только торговли товарами, но и других сфер 

экономического сотрудничества), общее экономическое пространство. 

Первой попыткой экономического объединения государств - участников СНГ стало заключение 

Договора о создании Экономического союза. Договор имел декларативный характер о намерениях 

поэтапного создания общего экономического пространства на базе рыночных отношений. Государства - 

участники СНГ проявляли заинтересованность в экономической интеграции. В подписанном 9 октября 

1992 года Соглашении "О принципах сближения хозяйственного законодательства государств - 

участников Содружества"  предусматривалось проводить работы по сближению и унификации 

гражданского, таможенного, финансового и других отраслей законодательства. Для этих целей 

создавался специальный правовой консультационный совет. В рамках развития и реализации Договора о 

создании Экономического союза были приняты Конвенция о защите прав инвестора , Соглашение о 

создании зоны свободной торговли , Соглашение о создании платежного союза . Однако в полном 
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объеме данные Соглашения не были реализованы . Причинами неудачной попытки экономической 

интеграции на постсоветском пространстве в начале 90-х годов называются политические разногласия 

участников, разный уровень внутреннего экономического развития. Соглашаясь с подобными выводами, 

стоит отметить и институциональную проблему. Созданные межгосударственные органы оказались 

нежизнеспособными. Поставленные перед ними задачи не соответствовали имеющимся у них 

полномочиям. Так, созданный Межгосударственный экономический комитет Экономического союза 

учреждался с целью "формирования и обеспечения эффективной деятельности Экономического союза, 

рационального развития интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств" . 

Однако заявленная цель создания Комитета не могла быть осуществлена ввиду отсутствия инструментов 

воздействия - возможности наднационального регулирования общественных отношений в 

установленной сфере деятельности. При осуществлении своих функций Комитет имел право принимать: 

распорядительные решения по вопросам, переданным ему государствами; 

- решения, обязательность исполнения которых должна была подтверждаться соответствующими 

решениями правительств (в их числе решения по вопросам сохранения мобилизационных мощностей, 

поддержания эффективных кооперированных связей, структурных изменений, охраны окружающей 

среды и природных ресурсов); 

- решения рекомендательного характера. 

Отсутствие правотворческих полномочий свело деятельность Комитета к консультационным 

функциям. 

В марте 1994 года Президент Республики Казахстан в академической аудитории МГУ им. М.В. 

Ломоносова выступил с критикой СНГ и идей создания нового интеграционного образования. "...СНГ не 

отвечает объективным требованиям времени и не обеспечивает интеграцию стран-участников, в которой 

так остро нуждаются наши народы. Поэтому назрела необходимость создания нового 

межгосударственного объединения, которое бы действовало на более четких принципах", - отмечалось в 

докладе Н.А. Назарбаева. 

Неудачи в реализации первого интеграционного проекта показали бесперспективность 

возможности организации в рамках одного экономического объединения всех государств - участников 

СНГ. Конфликтные вопросы, оставшиеся после распада СССР, мешали этому процессу. В связи с этим 

руководство государств стало предпринимать попытки по установлению более тесного двустороннего 

сотрудничества, а также искать компромиссные варианты для экономического сотрудничества. 

.Отличительной стороной нового этапа экономического сотрудничества стало создание 

наднациональных органов управления интеграцией. Были образованы: Межгосударственный Совет, 

Интеграционный Комитет, Межпарламентский Комитет. Межгосударственный Совет являлся высшим 

органом управления, разрабатывал стратегию сотрудничества, определял его основные этапы, принимал 

соответствующие решения и контролировал ход их исполнения, утверждал положения об органах 

управления интеграцией и порядке их финансирования. Интеграционный Комитет становился 

постоянно действующим исполнительным органом, принимающим и осуществляющим меры, 

необходимые для реализации целей и задач интеграции. Наконец, Межпарламентский Комитет  

создавался в целях сближения и гармонизации законодательства участников Договора. Способом 

реализации указанной цели являлось принятие модельных актов, на основе которых должны были 

разрабатываться акты национальных законодательств. Межпарламентским Комитетом был разработан 

ряд модельных законов, в том числе об образовании, правовом регулировании организации охраны 

труда, инновациях, занятости населения, борьбе с терроризмом, основах транспортной деятельности и 

др. 

Таким образом, наиболее эффективной формой экономической интеграции на постсоветском 

пространстве стало экономическое сотрудничество группы стран, сумевших достигнуть политического 

согласия. Необходимо обратить внимание, что с 2011 года было реанимировано Соглашение о зоне 

свободной торговли между государствами - участниками СНГ , что в будущем может привести к 

активизации экономического сотрудничества всех государств - участников СНГ. 

Как показывает двадцатилетний опыт экономического сотрудничества на постсоветском 

пространстве, наиболее эффективными и жизнеспособными формами сотрудничества являлись те, в 

которых существовали наднациональные органы управления, способные проводить самостоятельную 

политику и обладавшие собственными нормотворческими полномочиями. 
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ПРОБЛЕМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

 

У структурі промисловості України, як індикатор економічного зростання, соціального 

розвитку, науково – технічного прогресу держави виступає галузь машинобудування.  

Метою дослідження – визначити основні проблеми та сформувати тенденції розвитку галузі 

машинобудування, що є на сьогоднішній день актуальним. 

Машинобудівний комплекс – один з найбільш значимих у промисловості України: він об‘єднує 

три великих групи підприємств, серед яких: машинобудування – 16 комплексних інтеграційних галузей 

та 90 інших різновидів; промисловість металевих конструкцій і виробів охоплює 14 напрямків, та 

ремонт машин і устаткування – 16. 

Вітчизняна машинобудівна галузь останні два роки переживає не найкращий період у своїй 

історії. У 2013- 2014 році за всіма сегментами машинобудівного сектору обсяги виробництва продукції 

скоротилися на 17% і 24% відповідно. Машинобудування займає п‘яте місце у складі промисловості 

України за обсягом реалізованої промислової продукції, проте його частка в структурі промисловості у 

2014 році складає 7,2% від загального обсягу, коли у розвинутих країнах цей показник складає 25-45%. 

Це є негативною тенденцією, що свідчить про зниження економічної та інвестиційної активності на 

внутрішньому ринку і водночас скорочення продажів на російському ринку, головному для українського 

машинобудування. На жаль, у 2015 році зупинити зниження обсягів виробництва і реалізації продукції в 

галузі, найімовірніше, не вдасться. 

Частка підприємств машинобудування, що отримали прибуток, зменшилася з 68% у 2013 році 

до 59% у 2014 році. Значну роль у збільшенні кількості збиткових підприємств машинобудівної галузі 

зіграло зростання кредиторської заборгованості над дебіторською. Як результат, рівень рентабельності 

по підприємствах машинобудування знизився з 3,9% у 2013 році до 1,6% у 2014 році [1]. 

На основі здійсненого аналізу, проблемами розвитку машинобудівної промисловості України є:  

 війна на Донбасі призводить до пошкоджень потужностей, порушень енергетичної та транспортної 

інфраструктури металургійного виробництва;  

 перебої в роботі погіршують експортні позиції машинобудівної галузі; 

 безперервно зростають ціни на електроенергію для промислових споживачів;  

 нестабільний валютний курс;  

 відсутність у більшості підприємств сертифікату згідно з міжнародними стандартами;  

 модернізують українське машинобудування в основному зарубіжні компанії;  

 при наявних пропозиціях вітчизняних підприємств велика кількість комплектуючих і обладнання 

завозиться з-за кордону, тому що так диктує закордонний інвестор;  
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 труднощі з термінами виконання наявних контрактів з причин застарілих технологій (на більшості 

підприємств стоїть багатосерійне виробництво за принципом змінно-потокових ліній «верстат-

операція», яке передбачає роботу тисячі фахівців, що на сьогодні не потрібно через невеликі закази) [3].  

Основними оптимістичними прогнозами розвитку машинобудування на найближчі роки 

вбачається у: 

 підвищенні витрат держави на збройні сили, що дасть змогу збільшити обсяг державних замовлень 

українським виробникам військової техніки та устаткування, зокрема й автомобілів (КрАЗ); 

 нестабільній ситуації з поставками російського газу створює умови для розвитку альтернативної 

енергетики і, відповідно, формує попит на продукцію вітчизняних виробників обладнання для цієї 

галузі; 

 девальвація національної валюти вигідна експортно орієнтованим галузям, зокрема 

машинобудуванню, оскільки призводить до зниження цін на українську продукцію у валютному 

вираженні та підвищує її конкурентоспроможність на світовому ринку. 

Заходи, які сприяли б кардинальному покращенню ситуації в галузі, в основному добре відомі: 

по-перше, підвищення інвестиційної привабливості; по- друге, приплив у галузь необхідних фінансових 

ресурсів для забезпечення підприємств галузі «дешевими кредитами»; по- третє, впровадження сучасних 

технологій управління та виробництва на підприємствах галузі; по- четверте, випуск продукції, 

конкурентної не тільки на регіональному, а й на світовому ринку. Реалізація перерахованих заходів є 

необхідною умовою не тільки розвитку, а й виживання українського машинобудування в довгостроковій 

перспективі [2]. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ 

 

Багато країн світу завдяки розвитку туризму досягли високих темпів росту економіки. Важливою 

складовою конкурентоспроможності надання туристичних послуг є їх оптимальна ціна. Тому, процес 

ціноутворення має враховувати всю специфіку туристичного бізнесу та підвищувати прибутковість 

агенцій, що в ньому працюють за рахунок ефективного формування вартості реалізації. 

Проблема ціноутворення в туристичні сфері послуг є достатньо актуально на сучасному етапі, 

тому їй присвячено достатньо праць багатьох вчених, а саме, Юр‘єв А.П. [4],  Денисова И. П. [2], 

Іскаджян С.О. [3] та інші. 

Ефективне ціноутворення визначається врахуванням комплексу економічних, політичних, 

соціальних та психологічних  факторів,  прогнозуванням  кон‘юнктури  ринків  окремих  товарів  і  

послуг,  повним використанням  внутрішнього  економічного  потенціалу  підприємств,  застосуванням  

активних  форм проведення  цінової  політики.  Побудова  і  реалізація  на  підприємстві  такого  

ефективного  механізму ціноутворення потребує від виконавців широких теоретичних знань і 

практичних навичок у цій сфері [2]. 

Ціна на туристичні послуги залежить від багатьох факторів, які впливають на неї як позитивно 

так й негативно. Одним з основоположним фактором є цілі: 

- які ставить перед собою турфірма, а саме, стратегічні чи поточні (виживання на ринку 

туристичних послуг, максимізація прибутку або максимізація частки ринку); 

- рівень витрат, пов'язаних з організацією та реалізацією послуг компанії. 

Виходячи з обраної мети компанія має визначитися з методичним підходом, що буде 

використовуватися до формування ціни на туристичні послуги.  

У процесі ціноутворення застосовуються такі методичні підходи: 

а) стратегічний підхід до ціноутворення передбачає:  
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- вибір цільових ринків, обслуговуючи  які компанія спроможна отримати прибуток;  

- встановлення та підтримку відповідності між ціною та цінністю пропозицій;  

- здійснення комунікацій, що обґрунтовують встановленні цінові рівні для користувачів. 

б) системний підхід за обґрунтованого визначення ціни туристичної послуги крім наведених 

факторів, вимагає рахування: наявності послуг - замінників у конкурентів за реалізації туристичних 

путівок у тому ж самому напрямку; доходу, ступеня насичення потреб конкретного цільового ринку, 

змін в навколишньому середовищі політичному, економічному, правовому тощо; якості послуги та її 

відмінні характеристики стосовно відображення співвідношення «ціна - цінність» (послуга з більшою 

цінністю для споживача в порівнянні з аналогічним продуктом конкурентів повинна продаватися за 

максимально можливою ціною); ціни на аналогічний продукт, встановленої конкурентами; фактору 

сезонності на туристичний продукт (ціни відображають коливання попиту в різні періоди року, коли 

витрати  та прибуток розподілені нерівномірно) тощо [1]. 

в) маркетинговий підхід до ціноутворення дозволить: 

- налагодити ефективну маркетингову діяльність компанії в питаннях аналізу стану ринку, у 

тому числі рівня конкуренції, попиту на послуги і проведення цінового маркетингу; 

-  створити інформаційну базу для потреб ціноутворення, у тому числі отримати необхідну 

інформацію від служби маркетингу , налагодити облік витрат для обґрунтування визначення рівня 

витрат у ціні послуг; 

- впровадження методів ринкового ціноутворення; 

- встановлювати цілі цінової політики залежно від маркетингових цілей  підприємства.   

Особливої уваги заслуговують питання калькуляції ціни на пакети туристичних послуг. На 

практиці туроператори використовують три методи ціноутворення: з орієнтацією на витрати, на попит і 

на конкуренцію. Згідно з першим методом, ціна розраховується як сума повних, прямих витрат на 

виробництво туристичного продукту і прибутку, що значно перевищує витрати. Другий метод 

заснований на вивченні й оцінці попиту та встановленні ціни, прийнятної для конкретного цільового 

ринку. При калькуляції ціни з орієнтацією на конкуренцію вихідною базою слугує рівень цін на 

аналогічні тури, що пропонуються на ринку. Такий підхід є досить зручним для тих туроператорів, які 

не мають можливості провадити власні маркетингові дослідження. Усі три методи за вмілого 

застосування допомагають встановити ціну, що витримує конкуренцію, стимулює споживчий попит та 

забезпечує прибуток організаторам подорожі. 

Таким чином, на думку автора, у подальших дослідженнях всі ці підходи потребують  постійного 

удосконалення з урахуванням потреб туристичного ринку. 
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СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

 

Главной особенностью экономики Китая и Беларуси,  по мнению всех экспертов, выступает 

эффективное долгосрочное планирование.  Приведем некоторые положения, определяющие ключевые 

социально-экономические ориентиры развития экономик Китая и Беларуси. Основными блоками 

социально-экономического развития, как это установлено государственными программами являются 

целевые стратегические цели. Особый блок является обеспечение стабильности экономического роста.  

По мнению представителей органов государственного управления Китая, достижение указанной 

цели возможно путем повышения  научно-технического потенциала страны и развития внешнеторговых 

отношений. 

Долгосрочное планирование в Китае включает: 

– систему краткосрочного государственного планирования (до 5 лет); 
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– систему среднесрочного государственного планирования (от 5 до 20 лет); 

– систему долгосрочного государственного планирования (от 20 до 50 лет) [1, c. 23]. 

Долгосрочное планирование позволило экономике Китая на основании разработанных 

государственных программ спрогнозировать перспективное развитие  экономики и практически 

оптимально приблизиться к этим результатам в результате из реализации. По прогнозам за годы 

реализации программ социально-экономического развития Китая были достигнуты следующие 

результаты: 

1. За период 2000–2010 гг. национальный доход Китая должен был  удвоиться.  Эти планы были 

успешно осуществлены  и стали фундаментом для роста благосостояния населения Китая и 

поддержания стабильности рыночного хозяйства. 

2. В программе «План 2020» КНР планирует осуществлять дальнейшее развитие экономики на 

основе развития инфраструктуры и повышения инновационности производимой продукции, товаров, 

услуг, а также создания специализированных экономических объединений для привлечения прямых 

иностранных инвестиций. 

3. К 2050 г.  Китай согласно разработанным стратегическим программам развития займет статус 

мировой державы с хорошими экономическими показателями и стабильной национальной валютой.  

Программа модернизации экономики Китая должна закончиться и стать основой для разработки 

высокотехнологической, обладающей высокой конкурентоспособностью хозяйственной системы.  

На текущий момент Китай является страной-лидером промышленного производства, где 

успешно функционируют высокотехнологичные кластеры, основанные на научно-исследовательских 

разработках (НИР), инновациях и ориентированные на рост внутреннего потребления. По мнению ряда 

аналитиков, к 2020 г. Китай будет финансировать в НИР больше, чем любое другое государство мира. 

При этом правительство, обеспечивая перспективный экономический рост, разрабатывая программы 

социально-экономического развития отдельных провинций, стремится его несколько притормозить, 

чтобы избежать «перегрева» экономики [2, c.89]. 

 В ходе поэтапного исполнения государственных программ развития, страна станет  хорошо 

функционирующей, сильной, демократической, развитой социалистической республикой. 

В Республике Беларусь также активно разрабатываются и реализуются следующие программы 

социально-экономического развития: 

– Национальная программа устойчивого развития (НСУР); 

– Программа научно-технического развития; 

– Планы социально-экономического развития на 5 лет. 

Социальные реформы Беларуси, определяющие социально-экономическое развитие страны, 

ориентированы  на создание высокого экономического, политического, культурного потенциала 

общества. Это направление обусловливается необходимостью всестороннего и гармоничного развития 

экономики  в тесной взаимосвязи с развитием общества. Прогнозы  социально-экономического развития 

Республики Беларусь разрабатываются на основе комплексного анализа количественных и 

качественных показателей характеризующих макроэкономическую ситуацию, экономической и 

социальное положение, уровень научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, 

динамики производства и потребления, качества жизни, экологической обстановки. Используемые 

комплекс оценок при осуществлении планирования и прогнозирования экономики достаточно полон и 

отражает все ключевые сферы, имеющие особое значение для жизнедеятельности государства. 

Особая привлекательность экономики Китая видится в невысокой стоимости используемых в 

производстве ресурсов (материальных, денежных и трудовых). Республика Беларусь решая проблему 

создания инновационных производств, находится на начальном этапе реформирования экономики. Имея 

квалифицированный персонал и материальные ресурсы, страна не обладает достаточными денежными 

средствами, а слабая инвестиционная привлекательность экономики только усугубляет это положение. 

В этой связи Правительству Республики Беларусь необходимо разработать программу для улучшения 

условий работы иностранных инвесторов на всей территории страны. Для этого предлагается 

необходимым создать особое ведомство в подчинении Министерства экономики, деятельность которого 

была бы направлена на развитие внешнеторговых отношений с зарубежными партнерами, 

консультирование по вопросам инвестирования, а также сопровождение внешнеторговых операций под 

государственные гарантии. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Инвестиции являются одним из наиболее важных факторов развития экономики. Исследование 

проблем инвестирования всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это связанно тем, 

что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяют процесс 

экономического роста страны в целом. 

Актуальность инвестиций в последнее время очень сильно возросла, так как производственная 

сфера требует постоянного обновления материально-технической базы страны. Активизация 

инвестиционного процесса - это один из наиболее действенных механизмов социально-экономических 

преобразований. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются повышение 

общеэкономических показателей, наращивание объемов производства, обновление имеющейся 

материально-технической базы, освоение новых видов деятельности. Хорошо налаженная 

инвестиционная деятельность имеет ключевое значение для любой экономики и во всем мире считается 

важнейшим признаком эффективности управления. Инвестиции обеспечивают экономический рост, 

влияют на объем национального производства.  

На протяжении многих лет белорусским государством проводится политика стимулирования 

привлечения иностранных инвестиций. Приток иностранных инвестиций за 9 лет увеличился почти в 4 

раза – с 4036, 1 млн. долл. в 2006 г. до 15084,4 млн. долл. в 2014 г. В структуре иностранных инвестиций 

преобладают прямые иностранные инвестиции, наибольший удельный вес они составили в 2013 году в 

размере 74,016% к общему объему иностранных инвестиций. В свою очередь наименьшую долю в 

структуре иностранных инвестиций в 2006-2014 годы занимали портфельные инвестиции, не 

превышающие 0,2% от общего объема иностранных инвестиций. 

Результаты 2014 года показывают, что динамика состояния инвестиционной сферы Беларуси 

приобретает положительный конечный результат. Несмотря на данные изменения, проблема 

экономического роста сохраняется, поскольку для улучшения инвестиционного климата имеет 

важнейшее значение макроэкономическая и политическая ситуация в стране, которая оставляет желать 

лучшего. 

Важным является определение круга отраслей, куда в основном производятся инвестирование, 

то есть выделение тех отраслей, в которые в последнее время в основном вкладываются инвестиции. 

Такое изучение позволит понять предпочтения инвесторов. Наибольший приток иностранных 

инвестиций в 2014 году наблюдался в такие отрасли, как: торговля (29,2%), транспорт (27,1%), 

промышленность (22,6%) и связь (10,5%). 

Ситуация в инвестиционной сфере в данный период складывается таким образом, что  Беларусь  

характеризуется незавершенностью формирования приемлемых условий для повышения притока 

инвестиционных средств. А именно: отсутствием инвестиционного  режима,  неопределенностью  цен  

на  инвестиционную  продукцию,  несоответствием инвестиционного спроса возможностям 

инвестиционного сектора и т. д. Одной из  причин  такого  положения  выступает  высокий  

коэффициент  риска.  Вследствие  этого важнейшим условием повышения притока инвестиций является 

разработка эффективных методов оценки инвестиционного климата в стране. 

Беларусь обладает целым рядом конкурентных преимуществ не только в европейском, но и 

глобальном масштабе: выгодное географическое положение в центре Европы; прямой доступ к рынку 

трех стран ЕЭП (Беларуси, России, Казахстана; конкурентоспособный инвестиционный и налоговый 

климат; развитая транспортная и логистическая инфраструктура; уникальные приватизационные 

возможности;достойный уровень жизни. Наша страна привлекательна для инвесторов, так как имеет 

хорошее научное обеспечение, открытую экономику, квалифицированные и относительно дешевые 

трудовые ресурсы. 

В целом, можно сказать, что Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного 

сотрудничества и кооперации, готова более активно создавать совместные компании, строить заводы, 

интегрироваться в транснациональные корпорации. 

Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из главных факторов устойчивого, качественного и 
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сбалансированного экономического развития, а также повышения международной 

конкурентоспособности для большинства стран. 

Беларусь как страна с трансформационной экономикой в значительной степени заинтересована в 

активном поступлении ПИИ в силу ограниченности внутренних источников поддержания дальнейшего 

экономического роста. Однако, несмотря на активные меры, принимаемые государством для улучшения 

инвестиционного климата страны в последние годы, фактические результаты Беларуси в этой сфере 

остаются на достаточно низком уровне. 

Во многом невысокая конкурентоспособность Беларуси на мировой арене в привлечении ПИИ 

объясняется низким уровнем институционального развития по сравнению с другими странами региона 

(высокие бюрократические барьеры и уровень коррупции несовершенство инвестиционного 

законодательства, непрозрачность судебной системы и т. д.). 

Главной целью инвестиционной политики на ближайшие годы является преодоление 

инвестиционного кризиса, стимулирование инвестиций в реальный сектор и активизация на этой основе 

инвестиционной деятельности как важнейшее условие достижения макроэкономической стабилизации и 

устойчивого экономического роста страны.  

В Беларуси необходима реализация комплекса мер по формированию положительного имиджа за 

рубежом, в том числе создание механизма регулярного анализа положения Республики Беларусь в 

совокупности рейтингов наиболее представительных международных организаций и подготовка 

предложений, направленных на позитивную динамику индексов Республики Беларусь, обеспечивающих 

ее ускоренное вхождение в число лучших стран по данным рейтингам. 

Таким образом, меры совершенствования инвестиционного климата страны с целью 

привлечения максимально возможных объемов ИИ должны иметь комплексный характер и проводиться 

в финансовых, правовых, экономических, политических, налоговых и других направлениях. Стоит 

уделить особое внимание формированию выгодных кредитно-инвестиционных отношений с 

приоритетными странами-партнерами, а также максимально использовать преимущества, 

предоставляемые участием Беларуси в Едином экономическом пространстве. 

Реализация обозначенных мер приведет к совершенствованию инвестиционного климата страны, 

что, в свою очередь, привлечет необходимые объемы ИИ в приоритетные отрасли экономики Беларуси. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В ЭНЕРГЕТИКЕ ТОПЛИВНО-

ЗАВИСИМЫХ РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

В энергетике традиционными топливными ресурсами являются уголь, нефть и газ. Несмотря на 

то, что в последнее время  чаще используются нефть и газ в качестве основного и/или резервного 

топлива для теплоэлектроцентралей (в дальнейшем - ТЭЦ), уголь остается наиболее предпочтительным 

видом топлива для котельных. 

Уголь дешевле нефти и газа, а использование новейших технических разработок позволяет 

предприятиям уменьшить отходы и выброс вредных веществ, которые образуются при его сжигании, 

что делает уголь экономичным и перспективным видом топлива не только в местах его добычи, но 

также в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой. 

Так как производство тепла на ТЭЦ осуществляется в котлах с пылеугольным или слоевым 

сжиганием угля, в силу разных причин (в основном из-за существенных выбросов недожженного угля) 

КПД таких котлов не превышает 60-70%.  

Поэтому, в связи с особенностями технологий производства, транспортировки и сжигания 

топлива, топливно-энергетический комплекс по экологическим показателям (дым, содержание угарного 

газа, окислов азота и серы в отходящих газах и т.д.) является наикрупнейшим загрязняющим 

производством в России. 

По данным органов государственной статистики, выброс в атмосферу загрязняющих веществ от 

сжигания топлива при выработки электро- и теплоэнергии в 2013 году в целом по России составил 33% 
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твердых отходов, соответственно по Сибирскому Федеральному округу и в Республике Хакасия 13,1 % 

и 4,22 %.
9
 

Выработка тепловой энергии для нужд производства и потребления в современных условиях 

оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду, что требует дальнейшего поиска 

решений по снижению экологических последствий роста производства в энергетической отрасли. Этим 

обусловлена актуальность работы. 

Для улучшения экологической обстановки в регионах России необходимы инновационные 

технологии в энергетике, например, внедрение альтернативного, более экологичного топлива. Цель 

работы – оценить экономическую и экологическую эффективность замены традиционного 

твердоугольного топлива  на водоугольное топливо в теплоэнергетике. 

Использование ВУТ имеет ряд преимуществ:большая степень выгорания угля (до 99%); 

увеличение  КПД котлов до 80%;снижение себестоимости вырабатываемой энергии в 1,5-5 раз; 

возможность использования отходов переработки; взрыво- и пожаробезопасность ВУТ; возможность 

транспортировки по трубопроводам; снижение вредных выбросов;повышение механизации и 

автоматизации работ в котельных.  

Мировой опыт использования ВУТ чрезвычайно широк и повсеместно применяется в разных 

частях мира,например, массовое распространение технология получила  в Китае.В России наиболее 

успешный опыт внедрения ВУТ имеетсяна Новосибирской ТЭЦ-5, куда ВУТ транспортировался из г. 

Белово Кемеровской области.  

При существовании различных способов приготовления ВУТ наибольшее распространение 

получил непрерывный мокрый помол на шаровых мельницах.ВУТ изготавливается из любых углей, 

качество которых определяетего калорийность.Ограничения применения ВУТ заключаются в недолгом 

сроке хранения, сложности приготовления, содержании воды, что требуетзатрат энергии наиспарение 

воды и влияет на теплотворность угля.  

Объектом исследования и внедрения ВУТ в энергетике Республики Хакасия выбрана Абаканская 

ТЭЦ, филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», построенная в 1982 году. Абаканская ТЭЦ – 

крупнейшая теплоэлектроцентраль и основной поставщик тепловой энергии в регионе, 

удовлетворяющий потребность города Абакана в тепле до 90 %. 

Топливом для котлов Абаканской ТЭЦ служит бурый уголь Ирша-Бородинского месторождения 

Канско-Ачинского бассейна. Расстояние доставки угля от станции Заозерная Рыбинского района 

Красноярского края до станции Абакан по железной дороге составляет 492 км. Тариф  ОАО «РЖД» на 

перевозку угля составляет более 600 руб./т.  Транспортные расходы по доставке угля железнодорожным 

составом из 60 вагонов по 60 т каждый равны 2 160 тыс. руб. (600*60*60). При условии потребления 

Абаканской ТЭЦ одного состава угля в неделю расходы на перевозки по железной дороге составляют 

112,3 млн. руб. в год (2 160*52). 

Для расчета эффективности замены твердого углеводородного топлива на ВУТ определена 

топливная составляющая в себестоимости вырабатываемой тепловой энергии.В результате 

исследования была подтверждена экономическая и экологическая эффективность внедрения ВУТ на 

Абаканской ТЭЦ, в том числе рассмотрению подлежали: общая характеристика ВУТ, зарубежный и 

отечественный опыт использования ВУТ, способы его приготовления, хранения и транспортировки, 

технологические возможности производственных фондов Абаканской ТЭЦ. 

Целесообразность внедрения водоугольного топлива в качестве основного топочного сырья для 

котельных зависит от многих факторов, и прежде всего от цели замены топлива. Если ставится цель 

улучшения экологии региона, безусловно, такая замена будет иметь существенный экологический 

эффект наравне с экономией, которую она принесет. В первую очередь это касается топливно-

зависимых регионов в местах добычи угля, к которым и относится Республика Хакасия.  
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УДК 35.087:796.062 (477) 

Яковенко Є. І. 

Національна академія державного управління при президентові України м.Київ 

 

ГЕНЕЗИС ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 

Успішний соціально-економічний розвиток України неможливий без системної державної 

політики в сфері культури. На сучасному етапі в умовах соціально-економічних та політичних 

перетворень, виникає потреба в розробці нових концептуальних підходів до зміни конфігурації державно-

управлінських відносин, переорієнтації напрямів розвитку культурної сфери та впровадження адаптивних 

інструментів управління.  

В процесі проведеного дослідження, стосовно державної політики у сфері культури в роботах 

вітчизняних та зарубіжних вчених, було встановлено, що їх погляди зосереджені на окремих аспектах 

зазначеної проблеми. В основному увага приділена становленню державної влади та управління сфери 

культури в період становлення ринкових відносин, при цьому досить дискусійними залишаються 

питання щодо визначення сутності таких понять: «культура», «державна культурна політика», 

«державне управління у сфері культури» та існування широкого кола методологічних підходів щодо 

визначення зазначеної термінології. 

В працях вчених радянського часу, а саме: М.В.Гончаренка, І.А.Столярова, В.Б.Чурбанова [3]  

термінологія щодо державної політики у сфері культури розглядалася однобічно та формувалася під 

виливом комуністичної партії і виступала монополістом в даній середовищі. В сфері культури 

використовували адміністративно-командні методи державного управління, при цьому народ розглядали 

як об‘єкт політики, а не суб‘єкт. 

Дослідження наукових праць вітчизняних вчених сучасного часу, а саме: М.Г.Жулинського, 

Б.О.Парахонського, Г.І.Онуфрієнко, [2] С.І.Здіорука,   О.М.Семашка [3] та інших показує, що в роботах 

зазначених авторів переважають окремі аспекти функціонування культурної сфери в період 

трансформацій українського суспільства. 

В Україні сфера культури регулюється законодавчими та нормативно- правовими актами. 

Законом України «Про культуру», який  визначає це поняття як сукупність матеріального і духовного 

надбання певної людської спільноти(етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого 

протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління,включає всі види мистецтва, 

культурну спадщину, культурні цінності,науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти. [1] 

Під культурною політикою нерідко розуміють заходи, які стосуються культури на місцевому, 

регіональному або міжнародному рівнях, зосереджені на культурі як такій, або призначені для 

здійснення безпосереднього впливу на окремих осіб, групи або суспільства, в тому числі на створення, 

виробництво, поширення та розподіл культурної діяльності, культурних товарів та послуг, а також 

доступ до них. [3] 

Державна культурна політика визначається як сукупність принципів і норм, якими керується 

держава в своїй діяльності зі збереження, розвитку та поширення культури. [1] 

Державне управління у сфері культури – це цілісна система спеціально організованого управління, 

яке здійснюється суб‘єктами управління, що функціонують у сфері культури, визначають державну 

політику, забезпечують законодавче регулювання відносин через виконання функцій держави 

(планування, організація, комплектація кадрів, мотивація, контроль і аудит), впливають на процеси 

розвитку культури з метою підвищення ефективності системи в цілому, так і окремих її елементів для 

забезпечення різноманіття культурних форм, напрямів, жанрів культурно-мистецької діяльності. [1] 

На основі проведеного дослідження підтримуємо погляди автора [2] стосовного того що в 

http://www.sibai.ru/index.php?id=241&Itemid=352&option=com_content&task=view
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_11/IssWWW.exe/Stg/d1/04-03.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_11/IssWWW.exe/Stg/d1/04-03.htm
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2928
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державному управлінні правомірніше використовувати поняття “державна політика у сфері культури”, а 

не поняття “державна культурна політика”, оскільки воно більш точно відповідає розумінню культури 

як об’єкта державного управління й ролі держави в підтримці культурної сфери. 

Слід зазначити що в європейських державах термінологічний зміст культури існує не 

відокремлено, а у тісному взаємозв‘язку з економікою, освітою, охороною здоров‘я, молоддю та 

спортом, плануванням, промисловістю що набуває актуальності і для  України на сучасному етапі 

розвитку. Вважаємо, що надзвичайно важливим може бути європейський досвід державного управління 

та тлумачення поняття ―культура‖.  

У державній політиці більшості європейських країн уже відбувся перехід від традиційного 

вузького тлумачення культури і мистецтв до визнання їхньої ролі у суспільстві та їхнього впливу, 

прямого чи непрямого, на сучасну економіку. Тому на сучасному етапі постає питання вирішення 

термінологічної дискусії, враховуючи досвід європейських країн та його адаптації, враховуючи 

вітчизняні особливості державного управління у сфері культури з розробкою відповідних гнучких 

інструментів управління, що зможуть реагувати на якісно нові ситуації які виникають у мінливому 

середовищі сучасності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Досвід роботи вітчизняний транспортних підприємств, що функціонують у ринкових умовах 

господарювання довели, що більшість з них зосередженні виключно на збільшенні прибутку, або на 

забезпеченні рентабельності. В той же час, для формування необхідного рівня конкурентоспроможності 

підприємства, потрібні не тільки зацікавлені, кваліфіковані працівники, відповідна матеріальна база, а й 

добре налагоджена система менеджменту якості.  

Сучасні методи менеджменту якості вимагають не просто стабільності в наданні якості послуг, 

але й потребують безперервного забезпечення такої. Політика та цілі у сфері якості встановлюються, 

щоб слугувати орієнтиром для будь-якого підприємства, в тому числі в сфері пасажирських перевезень. 

Вони визначають бажані результати та сприяють використанню суб‘єктом господарювання ресурсів для 

їх досягнення. 

Під системою якості розуміється сукупність організаційної структури, відповідальності, 

методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва якістю в організації 

[1]. 

Для впровадження нової моделі системи управління якістю на підприємствах автоперевезення 

пасажирів, необхідно вирішити такі завдання: визначити структурні елементи системи менеджменту 

якості на підприємстві; сформувати основні завдання політики якості в сфері надання послуг 

пасажирського перевезення; обґрунтувати основні елементи зовнішнього та внутрішнього аудиту 

якості надання послуг. А основою практичної реалізації політики транспортного підприємства в 

сфері забезпечення якості, має стати управління якістю послуг, що включає: аналіз якості – 

обов‘язкову оцінку стану системи якості та її відповідності політиці підприємства та його цілям; 

перевірка якості – систематичний і незалежний аналіз, який дозволяє визначити відповідність 

фактичної якості сервісного забезпечення пасажирів запланованій; нагляд за якістю – постійне 

спостереження і перевірка стану процедур, методів, умов надання конкретних послуг, а також 

аналіз отриманих результатів та порівняння їх з встановленими показниками з метою 

http://ovu.com.ua/articles/9219-pro-kulturu
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забезпечення виконання обумовлених раніше вимог.  

Найчастіше на вітчизняних підприємствах автотранспортних перевезень використовуються 

тільки деякі елементи системи управління якістю, але відсутній системний підхід.  

Система управління якості призначена для впровадження на підприємстві ефективних 

інструментів конкурентоспроможності та з метою забезпечення показників якості його роботи і 

безперервного контролю процесу надання послуг. Для її введення потрібне стратегічне рішення 

керівництва. А на розробку концепції та її впровадження повинні впливати стратегічні цілі 

підприємства, ситуація на ринку, потреби споживачів щодо надання якісних послуг та інші специфічні 

чинники. 

Управління якістю перевезення пасажирів відбувається через контроль і управління певними 

показниками, основні з яких представлені на рисунку 1. 

 
Рис. 1 - Структура показників якості перевезення пасажирів 

Отже, при формуванні ефективної системи менеджменту якості транспортному підприємству 

потрібно зосередити увагу на показниках (рис.1): економічних – забезпечення ефективності та окупності 

проведених заходів, збалансованості співвідношення ціни до результату; безпекових – основних 

відносно якості перевізного процесу; збереження багажу і вантажів – головних характеристик якості 

перевізного процесу; сервісного обслуговування – оформлення перевізних документів, продажу квитків, 

роботи терміналів і вокзалів, усіх видів початково-завершаючих операцій; комфорту – зручності 

протягом всієї поїздки; інформаційного обслуговування та своєчасності перевезення пасажирів і 

доставки вантажів – як наочних характеристик якості роботи транспорту. Вони є складовими системи 

управління якості транспортних послуг, в той же час кожен  виступає незалежною функцією з безліччю 

параметрів. Адже перевезення пасажирів повинно здійснюватися із забезпеченням безпеки, наданням 

необхідних зручностей і при високій культурі обслуговування пасажирів. Якість обслуговування 

пасажирів залежить від організації транспортного процесу, конструктивних особливостей і технічного 

стану транспортного засобу, розвитку маршрутної мережі та інших факторів. Надійність і своєчасність 

поїздки – один з основних критеріїв оцінки якісного обслуговування пасажирів. Необхідно створювати 

таку систему менеджменту якості, яка б відповідала міжнародним стандартам та дотримання вимог якої 

б забезпечило всі стратегічні цілі транспортного підприємства, адже саме в цій сфері часто недостатній 

контроль призводить до великих втрат, при чому не тільки економічних, але й людських. 
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ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Одним із основних показників ефективності управління є своєчасна та адекватна реакція суб'єкта 

управління на зміни в навколишньому середовищі. Це можливо лише за наявності достатньо ефективної 

інформаційної системи про стан навколишнього середовища для прийняття управлінських рішень. 

Особливу увагу під час створення зазначеної системи потрібно надавати питанням планування і 

обліку екологічних витрат, а також звітності з екологічної діяльності підприємств, оскільки від 

правильного визначення екологічних витрат і їх реального вимірювання багато в чому залежать 

організація поточного фінансування природоохоронної діяльності, індексація екологічних платежів 
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підприємств, формування і витрачання засобів екологічних фондів, встановлення ставок екологічного 

страхування тощо. 

Важливим питанням, що потребує вирішення, в екологічних інформаційних системах є 

структура баз даних. Вибір інформаційної структури бази екологічних даних визначає, по-перше, 

точність і повноту відображення природних об'єктів; по-друге, призначення, вид і оптимальність еколо-

гічного управління; по-третє, організаційну структуру та алгоритм функціонування такого важливого 

механізму управління, як система моніторингу довкілля. 

Одна з особливостей екологічних інформаційних систем полягає в гармонізації взаємовідносин 

суспільства і природи. Вперше за всю історію людства певній категорії інформаційних систем 

суспільства відведена роль задовольняти потреби не тільки людини, а й природи. З набуттям системою 

екологічного управління нового значення, пов'язаного з гармонізацією життєдіяльності суспільства, 

спектр її завдань суттєво зріс, що спричинило зміну вимог до інформаційних систем стосовно пошуку, 

обробки та аналізу інформації, необхідної для прийняття складних природно-антропогенних 

управлінських рішень, а також її відповідного поширення. 

Необхідність формування й удосконалення інформаційних систем екологічного управління 

зумовлена як внутрішніми потребами держави щодо інформаційного забезпечення процесів прийняття 

екологічних управлінських рішень, так і зовнішніми вимогами, дотриманням міжнародних екологічних 

зобов'язань. 

Очевидно, що збір, обробка і аналіз екологічної інформації неможливі без організації 

екологічного контролінгу. 

На нашу думку, сучасний еко-контролінг забезпечить управлінців необхідною інформацією про 

використання ресурсів та їх дефіцитність, використані для природоохоронних заходів матеріали, 

потенційні ризики, невиробничі забруднення та виробничі викиди. Прийняття рішень на основі такої 

інформації зумовлює підвищення спроможності пристосування підприємства до змін, зумовлених 

екологічними чинниками, підвищення спроможності реагування на екологічно небезпечні виробничі 

порушення й неефективну організацію потоків енергії та матеріалів, а також сприяння дієвої мотивації 

співробітників у сфері охорони довкілля. 

Система забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень в аграрних підприємствах 

ґрунтується на використанні екологічної інформації, що є невід‘ємною складовою ефективних 

механізмів екологічного управління. На жаль, для більшості аграрних підприємств екологічна 

інформація не є основою прийняття управлінських рішень.  

Екологічна інформація у процесі формування екологічних рішень повинна  відповідати 

екологічній політиці та здійснюватися за етапами, поданими на рис. 1. 

 
Рис. 1 Етапи прийняття екологічних управлінських рішень. 

 

Визначення стратегічної та оперативної мети розвитку господарської екологічної системи з 

урахування внутрішніх і зовнішніх екологічних умов функціонування 

Формування завдань щодо реалізації мети та визначення переліку альтернатив прийняття 

управлінського екологічного рішення за створення інших рівних екологічних умов 

Оцінка існуючих та пошук нових альтернатив, спроможних піднести на якісно новий рівень як 

сам процес прийняття екологічного рішення, так і ефект від його реалізації 

Визначення етапів реалізації екологічного рішення, термінів і виконавців з урахуванням 

отриманої екологічної інформації 

Реалізація управлінського екологічного рішення з унесення змін в оперативну і стратегічну мету 

розвитку господарської екологічної системи 
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 Отже, достовірна й повна інформація про те, що відбувається в НПС під впливом діяльності 

суспільства, необхідна для ухвалення правильних і своєчасних рішень, для оцінки ефективності 

здійснюваних природоохоронних програм і окремих заходів, спрямованих на створення оптимальних 

умов життєдіяльності, для запобігання незворотних змін і збереження генофонду нації.  

 

УДК 338.43 : 368  

Клєпчева О. В., к.е.н. помічник судді 

Господарський суд м. Київ 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

У сучасних умовах у вирішенні проблем фінансового забезпечення аграрних підприємств 

безперспективно розраховувати лише на державну підтримку. Показники Державної служби статистики 

свідчать, що фінансування сільськогосподарських підприємств за рахунок бюджетних дотацій постійно 

зменшується. У 2012 р. воно становило 742,0 млн грн, у 2013 р. – 381,9 та у 2014 – 206,6 млн грн. 

Унаслідок нестабільної ситуації економіки України та складної фінансової ситуації велика кількість 

галузей господарства країни не отримує належної підтримки від держави. Процес виробництва і 

реалізації продукції сільського господарства вимагає значних матеріальних витрат, у зв‘язку з чим 

підприємства постійно потребують додаткових джерел фінансування. 

Фінансова діяльність окремих сільськогосподарських підприємств характеризується 

сповільненим рухом капіталу, низькою господарською маневреністю оборотних активів, вразливістю до 

змін природно-кліматичних умов. До того ж, сільськогосподарські виробники зіштовхуються з таким 

ризиками, як коливання цін, зміни врожайності, непослідовність державної політики. Це зумовлює 

підвищену ризиковість, яка має компенсуватися вищою ставкою прибутковості порівняно з іншими 

галузями. Проте в сільському господарстві норма прибутку на вкладений капітал утричі менша, ніж у 

середньому в економіці країни. Це свідчить, що в Україні не відпрацьовано паритетних міжгалузевих 

економічних відносин, щоб галузь сільського господарства стала інвестиційне привабливою для бізнесу.  

Дієвим ринковим інструментом підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального 

процесу сільськогосподарських виробників є страхування, яке, відшкодовуючи понесені збитки, дає 

змогу стабілізувати виробництво, забезпечити фінансову стійкість господарств, що гарантує 

безперервність розвитку аграрного виробництва та може слугувати джерелом інвестицій у 

сільськогосподарське виробництво. Страхування є найефективнішим способом управління ризиками, що 

дає змогу вигідно поєднувати інтереси учасників ринку аграрного страхування та держави.  

На сьогодні стан розвитку ринку страхових послуг в аграрному секторі не дає підстав для 

оптимізму: страхові послуги сільськогосподарським товаровиробникам надає лише незначна кількість 

страхових компаній, інформація про умови та порядок страхування неповна та важкодоступна, перелік 

послуг, які страхують страхові компанії, часто не відповідає потребам аграрних підприємств.  

Світовий досвід аграрного страхування складається з великого розмаїття моделей і форм 

взаємодії учасників ринку, який формується залежно від об‘єктивних умов і традицій, характерних для 

економіки кожної країни. Однією з визнаних і прогресивних систем аграрного страхування є 

страхування з підтримкою держави. Страхування в закордонних країнах є частиною міжнародного 

страхового ринку, важливим сектором національних економік, забезпечуючи перерозподіл 8-12 % 

валового національного продукту. Кошти, що акумулюються через страхування, слугують джерелом 

значних інвестицій. Державне регулювання страхової діяльності за кордоном спрямоване на контроль за 

фінансовою діяльністю страхових компаній.  

Страхування сільськогосподарських ризиків в Іспанії характеризується згодою між 

страхувальниками, страховиками та державною адміністрацією. До основних характеристик системи 

страхування в Іспанії треба віднести такі: добровільний характер, покриття ризиків забезпечують 

приватні страхові компанії, держава підтримує цю сферу, сільськогосподарські виробники беруть 

активну участь у питаннях аграрного страхування тощо.  

Система страхування та фінансування сільськогосподарського виробництва в Канаді 

визначається двома головними факторами: істотною участю уряду в програмах страхування і 

кредитування фермерів та інтегрованим підходом до управління ризиками в сільському господарстві. 

У США програми підтримки страхового захисту фермерів розподіляються умовно на програми зі 

страхування врожаю і на програми страхування доходу. У цій країні для страхування врожаю або 

доходу виробник має сплатити страхову премію, яка є платою за відшкодування у випадку настання 

страхової події. Ставка страхової премії визначається розміром очікуваних витрат чи відшкодування 

врожаю або доходу. Ставки премії є часткою від загальної суми страхування, яка називається страховою 
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відповідальністю. Недоліками такої системи є високі адміністративні витрати та складність 

контролювати моральну загрозу.  

Такі країни, як Польща, Португалія, Франція, Австрія, Німеччина, використовують систему 

страхування аграрних ризиків приватними компаніями під контролем або з допомогою держави.  

Критеріями для оптимальної системи аграрного страхування мають бути: відповідність потребам 

сільськогосподарських товаровиробників; доступність для сільськогосподарських товаровиробників; 

можливість вибору для них, добровільність; прибутковість для приватних страхових компаній; 

доступність; прозорість, відсутність зловживань. 

Система страхування аграрних ризиків охоплює такі елементи (таких учасників):  

1) сільськогосподарські виробники та їхні об‘єднання, які отримують страхові послуги;  

2) страхові організації та їхні об‘єднання у вигляді пулу, які надають страхові послуги 

сільськогосподарським виробникам;  

3) уряд, який реалізує політику держави щодо стабілізації сільськогосподарського виробництва 

та доходів сільськогосподарських виробників;  

4) допоміжні організації (професійні та громадські об‘єднання, експертно-правові структури, 

державні установи).  

Для створення ефективної системи страхування сільськогосподарських товаровиробників 

необхідно створити умови для ефективного функціонування ринку, суб‘єктами якого будуть страхові 

компанії, товариства взаємного страхування, перестрахувальники, сільськогосподарські 

товаровиробники, держава. Тобто система має поєднувати в собі державну та приватну складові з 

балансом проблем щодо економічної ефективності та соціальної справедливості.  

Зважаючи на інтереси та можливості учасників системи, центральна роль у ній має належати 

уряду, який, реалізуючи державну політику підтримки аграрного страхування, забезпечує узгодження 

інтересів інших учасників системи та консолідацію їхніх зусиль, спрямовуючи їх на досягнення 

основної мети розвитку системи. Роль держави обумовлена тим, що вона прагне створити умови для 

стабільної роботи аграрного сектору і захистити виробника, однак, маючи бюджетні обмеження, 

держава намагається інвестувати в нього якнайменше коштів. Найраціональнішим способом у 

досягненні цієї мети є підтримка страхування, що, на противагу прямим виплатам потерпілим у 

результаті дії аграрних ризиків сільгоспвиробникам, дає змогу раціональніше використовувати 

бюджетні кошти. 

Оптимальна система аграрного страхування має пропонувати різноманітні страхові продукти 

щодо об‘єктів страхування (страхування витрат, страхування виробництва та страхування доходу), 

потреб сільськогосподарських товаровиробників (стандартні й специфічні), набору ризиків 

(мультиризикові та одноризикові), видів страхування (класичне індексне), які матимуть різний рівень 

покриття та, відповідно, різні ціни на пропоновані продукти. Законодавств має визначити прозорий та 

ефективний механізм державної підтримки аграрного страхування, спрощений механізм відшкодування 

збитків і вимоги, за яких зберігаються умови забезпечення гарантій інтересів кожної зі сторін тощо.  

Забезпечити стабільний, конкурентоспроможний і сталий розвиток агропродовольчої сфери 

України можна лише в тому випадку, коли буде створено найсприятливіший інвестиційний клімат в 

аграрній сфері України та вжито заходів щодо активізації залучення коштів іноземних інвесторів. Тому 

об‘єктивною необхідністю є розроблення системи страхування інвестицій, надання спеціальних пільг і 

гарантій для інвестиційних проектів бажаної спрямованості, створення підприємств агробізнесу для 

забезпечення залучення довгострокових інвестицій. 

 

УДК 338.43 : 631.11 

Корчинський І.О., к.е.н., доцент 

Львівський національний аграрний університет 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГОВИХ СХЕМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Обмеженість фінансових і кадрових ресурсів, низький рівень розвитку ринкової інфраструктури та 

недостатній рівень державної підтримки сільськогосподарських виробників в умовах глобалізації 

економічних процесів знижують рівень конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств. Тому єдиним перспективним шляхом підвищення рівня впровадження інновацій, а відтак і 

підвищення конкурентоспроможності українських виробників, є залучення зовнішніх ресурсів, і не лише 

фінансових, а й у вигляді послуг. Одним з інструментів реалізації такої ідеї може стати використання 

аутсорсингу, який широко застосовується у західній практиці ведення бізнесу і недостатньо розвинений 

в Україні. Фактори маркетингового середовища, притаманні реаліям вітчизняного ринку, вкрай 
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обмежено сприяють сталому інноваційному розвитку вітчизняної економіки, який має забезпечити 

конкурентоспроможність української продукції на світовому і вітчизняному ринках. 

Сутність аутсорсингу полягає у підвищенні ефективності роботи компанії за рахунок передачі 

деяких функцій на виконання зовнішнім організаціям з метою оптимізації всіх видів ресурсів і 

концентрації на основному виді діяльності. Рішення про впровадження аутсорсингових схем приймають 

на рівні вищого керівництва й власників компанії і вони є частиною корпоративної стратегії.  

Основним джерелом конкурентних переваг компанії на сучасному етапі є не властивості товару чи 

послуги, які пропонує компанія, а бізнес-процеси компанії, покладені в основу створення цінності 

бізнесу. Таким чином, функціональний підхід до розвитку бізнесу змінений на процесний. Це означає, 

що на аутсорсинг можуть передаватися будь-які функції та бізнес-процеси, а компанія залишає лише ті, 

які створюють максимальну цінність продукту.  

Уже зараз більшості вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції вкрай важко 

конкурувати з агрохолдингами, які мають беззаперечні переваги щодо конкурентоспроможності 

порівняно з основною масою сільськогосподарських підприємств за рахунок одержання основної маси 

прибутку в сферах переробки і обігу готової продукції. Тому для українських сільськогосподарських 

підприємств важливо шукати шляхи одержання конкурентних переваг, що допоможуть зміцнити 

конкурентні позиції на власному ринку.   

Використання сільськогосподарськими підприємствами аутсорсингу допоможе отримати доступ 

до ресурсів та ринків збуту. Бізнес-процес, пов‘язаний із реалізацією продукції, є ключовим у створенні 

конкурентної переваги сільськогосподарських підприємств, і саме непрофільні функції, такі як 

зберігання, транспортування, маркетинг, збут, логістика, вони можуть передати на аутсорсинг, 

залишивши за собою лише виробничу функцію, та отримати такі переваги: 

 зменшення виробничих витрат за рахунок переведення частини постійних витрат у змінні; 

 зменшення загальних витрат за рахунок відсутності пунктів зберігання продукції;  

 забезпечення широкого доступу до інформації про стан ринку; 

 зниження підприємницького ризику, за рахунок передачі частини ризику аутсорсинговій 

компанії. 

У ринковій економіці, за умов зростання обсягів виробництва і асортименту продукції, на 

аграрному ринку відбуваються якісно нові явища, які характеризуються багатоканальним розподілом. 

Його сутність формулюється тим, що розподіл охоплює гуртові закупівлі, перепродаж товару, 

кредитування продукції тощо, які простежуються у сфері обміну. Для такого явища характерний вибір 

як прямих каналів продажу, так і опосередкованих. Від обраного ланцюга елементів інфраструктури, 

якості наданих ними послуг і трансакційних витрат значною мірою залежать роздрібна ціна товару, його 

конкурентоспроможність і попит на нього, а відтак – і ефективність господарської діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників. Для сільськогосподарського виробника досить складно 

орієнтуватися в ринковому середовищі і приймати оптимальні рішення. 

Використання аутсорсингових схем сільськогосподарськими підприємствами може значно 

підвищити ефективність їхньої роботи та відкрити принципово нові можливості для взаємовигідного 

співробітництва, суттєво посилити їх конкурентоспроможність в умовах глобального економічного 

середовища. Надавати аутсорсингові послуги сільськогосподарським виробникам сьогодні певною 

мірою можуть гуртові продовольчі ринки, а їх подальший розвиток створить можливості для 

забезпечення додаткових конкурентних переваг сільськогосподарським виробникам малого і середнього 

бізнесу та знизить підприємницькі ризики.  

Зважаючи на істотні ризики, пов‘язані з використанням аутсорсингу, подальшої розробки 

потребують питання оцінки економічної ефективності його впровадження на підприємствах, розробки 

механізму взаємодії підприємств-замовників і постачальників аутсорсингу та алгоритм забезпечення 

прийняття управлінського рішення щодо залучення аутсорсингових схем для підвищення ефективності 

роботи вітчизняних сільськогосподарських підприємств.  
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Інновацію розглядають як результат творчого процесу, який спричинює зміни в чинній 

технології виробництва й управлінні з перспективою отримання майбутнього доходу. Управлінські 

інновації спрямовані на вдосконалення управлінських бізнес-процесів підприємства, їх зміну чи 

реінженірінг, підвищення ефективності менеджменту підприємства. Серед управлінських інновацій 

окремо можна виділити організаційні інновації, до яких належить диверсифікація. 
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На думку деяких авторів, диверсифікація сільської економіки пов‘язана як із урізноманітненням 

сільськогосподарського виробництва, так і з розширенням сфери несільськогосподарської діяльності на 

селі, є ―користувачем‖ надлишкових ресурсів та мультиплікатором нових робочих місць і можливостей 

одержання доходів, що, зважаючи на обмеженість економічних процесів на селі, є ключовим елементом 

сільського розвитку. Водночас несільськогосподарська зайнятість як результат диверсифікації є 

основною рушійною силою для розвитку як сільських територій, так і сільського господарства, 

забезпечення продовольчої та екологічної безпеки, економічного зростання, добробуту населення. 

Як відомо, диверсифікацію в аграрному секторі економіки застосовують з метою: зменшення 

ризиків, збільшення виручки підприємства, розширення номенклатури продукції, забезпечення більшої 

стабільності результатів та уникнення коливань в одержанні прибутку, освоєння нових виробництв 

тощо. Рішення стосовно диверсифікації ухвалюється під впливом сукупності різноманітних чинників. Її 

рівень залежить від забезпеченості та ефективності використання ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств. Диверсифікація в сільському господарстві України реалізується в 

таких формах, як: виділення частки оброблюваних земель під вирощування культур, які в господарстві 

не культивувались; оренда додаткових земель для виробництва додаткової продукції; здійснення 

капіталовкладень у тваринництво; придбання тваринницьких ферм у власність; злиття підприємств 

різної спеціалізації; поглинання підприємств різної спеціалізації. Зростання прибутковості створює 

більші можливості для диверсифікації. Водночас підвищення ефективності господарської діяльності 

спостерігається зі зростанням рівня диверсифікації. 

Упровадження диверсифікації в сільськогосподарське виробництво є, беззаперечно, допоміжним, 

ба навіть головним чинником забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського 

підприємства. Вибір стратегії диверсифікації дає змогу підвищити конкурентоспроможність продукції 

та підприємства, збільшити її збут завдяки повнішому задоволенню потреб споживачів. Нині 

диверсифікація в аграрному виробництві є об‘єктивним процесом, який зумовлений дією багатьох 

чинників конкурентного середовища. Вона має позитивний характер, оскільки спонукання до інтеграції 

з вітчизняними переробними підприємствами підвищує рівень їх завантаженості, 

конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках, сприяючи забезпеченню економічної та 

продовольчої безпеки держави. 

Диверсифікація як суспільна форма організації виробництва може забезпечити підприємству 

низку переваг. 

По-перше, вона є важливим засобом управління фінансовими ризиками. Підприємства з 

диверсифікованим виробництвом відзначаються вищою стійкістю економіки, особливо в умовах 

мінливого зовнішнього середовища і прояву кризових явищ: інфляції, неплатежів, низької 

платоспроможності населення тощо. 

По-друге, диверсифікація дає змогу підприємствам повніше використовувати свої матеріальні 

ресурси, землю та робочу силу і завдяки цьому пом‘якшити сезонність виробництва, підвищити 

зайнятість працівників, отримати додатковий дохід від своєчасної і продуманої галузевої маневреності, 

швидше нарощувати обсяги виробництва тих видів продукції, на які є попит і формується прийнятна 

ціна, а також частково скорочувати виробництво інших видів продукції, за якими почала проявлятися 

несприятлива кон‘юнктура ринку. 

Зрозуміло, що такий маневр спеціалізованим господарствам здійснювати значно важче, оскільки 

їм потрібно започатковувати виробництво нове, а це вимагає істотних коштів і тривалого часу. 

По-третє, диверсифікація аграрних підприємств, зокрема галузева вертикально інтегрована 

диверсифікація, дає змогу їм отримувати синергічний ефект і тим самим, за однакових інших умов, 

підвищувати ефективність виробництва. Одночасно диверсифікація несе підприємствам і певні загрози. 

Вона не завжди дає змогу використати переваги спеціалізованого виробництва, а тому до відомого 

ступеня є його антиподом. Адже розвиток багатьох галузей розпорошує ресурси підприємства, тому 

нерідко не вдається досягти за окремими з них раціональної концентрації. У результаті підприємство 

втрачає ефект масштабу виробництва. 

Потрібно також пам‘ятати, що управляти диверсифікованим виробництвом значно складніше 

порівняно з недиверсифікованим. Тут менеджери і спеціалісти повинні мати різнобічну фахову 

підготовку, їм доводиться враховувати значно більше чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, 

а це підвищує ризик прийняття недостатньо обґрунтованих рішень. 

Розрахунки свідчать про порівняно вищу ефективність диверсифікованих підприємств в умовах 

насиченого попиту і загострення конкуренції, що дозволяє рекомендувати використання стратегії 

диверсифікації як інструмент стратегічного управління. 
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ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА БАНКІВ 

 

В Україні спостерігається стагнація економіки, зумовлена військовим конфліктом та політичною 

нестабільністю. Спад в реальному секторі супроводжується кризовими явищами у фінансовому, а 

точніше банківському секторі. Причинно-наслідкові зв‘язки між цими секторами досить складні і мають 

синергетичний негативний ефект на розвиток країни. На сьогодні майже 50 банків проходять процедуру 

банкрутства., а це означає що тисячі суб‘єктів господарювання втрачають ліквідні активи та засоби 

фінансування. В умовах такої нестабільності важливо мати інструментарій для скорочення ризику 

втрати своїх коштів при виборі обслуговуючого банку, або для вчасного виявлення проблем. 

Питанню визначення ймовірності банкрутства приділяється значна увага з боку вітчизняних і 

зарубіжних науковців. Розробкою методик і критеріїв прогнозування банкрутства займалися такі 

провідні вчені, як Е. Альтман, У. Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. 

Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та інщі. Також сучасні дослідження банкрутства та методи оцінки 

ймовірності настання банкрутства розглядали такі зарубіжні вчені, як П. Майєр (1970), Блюм  М. (1974), 

Олсон  Дж. А. (1980), Кочак Ю. (2000), Ердоган Б. Е. (2008). 

Методики оцінки ймовірності банкрутства адаптовані саме під особливості банківського бізнесу 

почали розробляти у 2000-х роках, коли посилилися та почастішали негативні наслідки фінансових криз. 

У 2000 році Юджин Кочак розробив багатофакторну модель прогнозування банкрутства банку [1]. Його 

дослідження передбачало виявлення коефіцієнта банкрутства, який є найбільш впливовим.  З 87 

досліджених коефіцієнтів він вибрав лише 8 (таблиця 1). Точність моделі 95,7 %. У 2008 році Берзен 

Ейгі Ердоган запропонував 6-тифакторну модель для прогнозування банкрутства турецьких банків [2]. 

Він розглянув 20 факторів, які, на його думку, мали вплив на фінансову стійкість банку і лише 6 із них, 

були відібрані до моделі. Модель розраховує імовірність банкрутства банку на 95 %. 

Таблиця 1 – Формування критерію ймовірності банкрутства банків 

Модель Кочака Модель Ердогана 

Фактори Коефіцієнт Фактори Коефіцієнт 

V1 - чистий прибуток / 

зобов‘язання банку 

1,8601 Вільний член –13,2074 

V6 - операційні витрати / активи – 2,008 C2 - (власний капітал + 

загальний дохід) / (депозити + 

недепозитні фонди) 

0,6261 

V9 - доходи по кредитам / активи 4,7043 C12 - чистий прибуток (збиток) 

/ активи 

– 2,1699 

V11 - заробітні плати / активи – 1,263 C14 - чистий прибуток (збиток) 

/ власний капітал 

9,4295 

V46 - цінні папери / робочі активи 1,4248 C16 - процентні доходи / 

процентні витрати 

5,5284 

V56 - інші доходи (небанківська 

діяльність) / активи 

2,3574 C17 - непроцентні доходи / 

непроцентні витрати 

2,3612 

V58 - прострочені кредити / 

активи 

– 1,656 C19 - резерви на втрати за 

кредитами / всього виданих 

кредитів 

– 1,7048 

V62 - резервні фонди / 

неповернені кредити 

4,4307 

Можливість банкрутства банків у 

найближчому майбутньому 

Z < 0 Банк знаходиться на межі 

банкрутства 

ХВ < 0,5 

 

На скільки використання даних моделей дасть адекватний результат в умовах України раніше не 

досліджувалося. Тому для дослідження їх адекватності було здійснено розрахунки за даними фінансової 

звітності 17 банків України, які вже пройшли ліквідацію. Зазначимо, що розрахунки виявилися 

достатньо трудомісткими, тому паралельно з цим було досліджено рівень показників достатності 

регуляторного капіталу (Н2) та показник миттєвої ліквідності (Н1). Саме вказані показники засвідчують 

ризик неплатоспроможності банку, а отже і визначає подальшу ймовірність банкрутства. Граничне 

значення Н2 не менше 10%; Н4 –не менше 20%.  
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За даними таблиці 2 бачимо, щоМодель Кочака не спрогнозувала майбутнього банкрутства 5 

банкам з 17, а модель ер догана – 2. Однак і традиційні нормативні показники також не сигналізували 

банкрутства для 8 банків та для 4. Таким чином похибка моделі Z і XB складає відповідно 23,5% та 

17,6%. Для підвищення достовірності результатів оцінки необхідно збільшити граничні значення 

моделей 0,5 для моделі Кочака, та 1 – для моделі Ердогана. 

Таблиця 2 – Результати оцінки адекватності моделей банкрутства 

Назва банку 

Модель 

Кочака 

Z 

Модель 

Ердогана 

XB 

H2 H4 

ВАТ АКБ "Національний стандарт" 0,63 0,91 2,44 68,49 

АКБ "Європейський" 0,52 0,32 12,98 6,10 

ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень" 0,06 0,44 16,92 30,50 

ВАТ КБ "Іпобанк" 1,42 0,9 6,00 8,25 

ВАТ АКБ "ОДЕСА-БАНК" -0,94 0,18 8,44 1,72 

КБ "АРМА" 0,52 0,43 30,45 12,80 

АКБ "Східно-Європейський банк" -0,11 0,39 4,31 24,23 

КБ "Українська фінансова група" -0,56 0,14 27,87 0,13 

АКБ "Трансбанк", -0,27 0,37 13,18 11,41 

АБ "Банк регіонального розвитку" -0,04 0,22 5,47 6,93 

ПАТ "Земельний банк" 0,35 0,94 15,08 31,00 

ТОВ "Український промисловий банк" 1,17 2,73 7,04 0,71 

ВАТ Банк "БІГ Енергія" -0,21 0,48 5,69 4,63 

ВАТ "Селянський комерційний банк "Дністер" -0,35 0,26 24,02 2,50 

АТ АБ "Синтез" -0,08 0,4 16,64 5,65 

ПАТ КБ "Володимирський" 0,24 0,61 9,41 12,38 

ПАТ КБ "Соцком Банк" -0,12 0,32 6,69 6,37 

Кожна криза має специфічні особливості, а тому моделі, строк яких більше 5 років є мало 

ефективними для прийняття рішень. У зв‘язку з цим є потреба в оцінці особливостей кризи 2014-15 року 

в Україні та розробці нової моделі, з урахуванням саме українських умов господарювання. Це 

обумовлює подальші напрямки досліджень. 
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ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

У структурі сучасної економіки органічно співіснують великий, середній та малий бізнес. Однак 

на відміну від великого та середнього,  малий є найбільш гнучким структурним елементом ринкової 

економіки.  

Малі підприємства займають провідне місце у економіці держави, адже сприяють створенню 

робочих місць, наповненню бюджету, створенню суспільного продукту. На сьогодні у найбільш 

розвинених країнах Заходу малі підприємства становлять 70-90% від загальної кількості підприємств (в 

Україні у 2014 р. частка малих підприємств складала 95,2% або  

324,6 тис. одиниць) [5]. 

При значних перевагах малого бізнесу для економіки країни ця форма підприємництва є досить 

вразливою. Це спричинене високою конкуренцією з великими товаровиробниками, обмеженням штату 
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працівників, який спроможний вирішувати питання захисту інтересів підприємства та розробляти 

стратегічні плани. 

Чинниками, що перешкоджають розвитку малого підприємництва в Україні є зокрема такі: 

 надмірне втручання органів влади у діяльність підприємств; 

 збільшення адміністративних бар‘єрів (ліцензування, сертифікація тощо); 

 надмірний податковий тиск, як наслідок високий рівень тіньової економіки [2]. 

У сфері оподаткування малих підприємств застосовують загальну та спрощену систему 

оподаткування.  

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності являє собою особливий механізм 

справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного 

податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності [1]. Така система хоча і спрощує 

ведення обліку, проте має свої недоліки: 

 обмеження по видах діяльності; 

 обмеження по кількості працівників та розміру прибутку; 

 розмір податку певних груп не залежить від результатів діяльності [4]. 

У 2015 р. спрощена система оподаткування зазнала деяких змін, серед яких головними є: 

запровадження податку на комерційну нерухомість, введення акцизу на роздрібну торгівлю 

підакцизними товарами, підвищення ставки акцизу і розширення переліку підакцизних товарів. Крім 

того, зменшили кількість груп платників єдиного податку з 6 до 4. 

Порівняльна характеристика загальної та спрощеної системи оподаткування наведена у таблиці 

1. 

Таблиця 1 Порівняльна таблиця способів оподаткування України 

Критерій Загальна система 
Спрощенна система для 3 групи 

Не платники ПДВ Платники ПДВ 

Ставка 18% від прибутку 4% 2% +ПДВ 

Обмеження по 

кількості працівників 
немає немає 

Обмеження розміру 

доходу 
немає дохід не більше 20 млн. у рік 

Обмеження за видами 

діяльності 
немає 

обмін валюти 

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних 

товарів 

виробництво, видобуток, реалізація дорогоцінних 

металів 

надання послуг пошти та звязку 

фінансове посередництво 

діяльність з управління підприємством 

продаж предметів мистецтва та антикваріату 

Перелік податків та 

зборів 

податок на прибуток єдиний податок ПДВ 

ПДВ ЄСВ єдиний податок 

ЄСВ утримання з зарплат ЄСВ 

утримання з зарплат   утримання з зарплат 

інші податки     

Звітність 

Рік: податок на прибуток Місяц: ПДВ (для зареєстрованих), ЄСВ 

Місяць: ПДВ, ЄСВ 

Квартал: єдиний податок, зарплата Квартал: зарплата, аванс по 

податку на прибуток 

Касовий апарат 
Обов'язково, окрім здійснення торгівлі власної продукції (крім громадського 

харчування) у разі оформлення прибуткового касового ордера 

 

Щодо податку на нерухомість, то він стане додатковим тягарем для бізнесу. Але не для всіх, 

оскільки визначено, що від сплати такого податку звільняються підприємства виробничої сфери та 

фермерські господарства.  
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Введення 5-відсоткового акцизу з роздрібного продажу підакцизних товарів приведе до 

подвійного оподаткування і суперечить суті акцизного податку. Фінансові, матеріально-технічні та інші 

витрати держави на адміністрування нового акцизу можуть перевищити доходи від його сплати. 

За нинішніх умов (низька активність внутрішнього ринку, падіння платоспроможності населення, 

посилення інфляції) це буде стимулювати нелегальну торгівлю підакцизними товарами. Отож, головний 

удар на дрібний  бізнес. 

Паралельне існування різних податкових режимів порушує роботу механізмів конкуренції, і тому 

може перешкоджати розвитку підприємств, які мають сплачувати більше податків — тобто тих, які 

працюють на загальній системі оподаткування. Таких підприємств менше, ніж користувачів спрощеної 

системи оподаткування, проте їх роль у малому бізнесі більша.  

Отже, спрощена система оподаткування має значні переваги, які стосуються спрощення ведення 

обліку та звітності, а також зменшення кількості податків. Проте поряд з цим має вагомі обмеження у 

сферах діяльності та розміру доходу. 

Поряд із зазначеними способами оподаткування існує пільгове оподаткування, яке передбачає 

для малого бізнесу нульову ставку податку на прибуток (за умови, якщо щорічний дохід не більше 3 

мільйонів грн. та середньостатистична чисельність працівників не більше 20 чоловік) та ставку на 

прибуток 5% для суб‘єктів програмної індустрії із звільненням від сплати ПДВ.  

В загальному проблемами оподаткування в Україні є: 

 значна кількість малоефективних податків та зборів; 

 значна кількість нормативно-правових актів щодо оподаткування; 

 постійні зміні у законодавчій базі; 

 надмірна фіскальна спрямованість податкової системи; 

 нерівномірність розподілу податкового навантаження; 

 надмірна складність; 

 непрозорість оподаткування. 

У підсумку зазначаємо, що досить складною суттєвою проблемою малого підприємництва 

залишається складність ведення обліку та звітності. Тому, зміни в оподаткуванні малого бізнесу мають 

бути частиною ряду реформ, які включатимуть спрощення податкового адміністрування, збільшення 

прозорості, активізацію антимонопольної політики.  
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Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  

 

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

Основні засоби є важливою та невід‘ємною частиною активів підприємства, тому інформація про 

інвестиції в основні засоби та зміни в таких інвестиціях цікавлять користувачів фінансової звітності. 

Методичне регулювання обліку основних засобів охоплює: порядок їх визнання активом, визначення 

первісної та балансової вартості, нарахування амортизації, механізм переоцінки та розкриття інформації. 

За національним П(С)БО 7 «Основні засоби» [1], основні засоби – це 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 1 року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік). Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://taxoptima.com.ua/ru/sproshchena-sistema-opodatkuvannya
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16 «Основні засоби» (IAS) [2], основні засоби – це матеріальні об‘єкти, що їх: а) утримують для 

використання у виробництві або постачанні товарів чи  наданні  послуг  для  надання  в  оренду  або  для  

адміністративних цілей; б) використовуватимуть,  за очікуванням, протягом більше одного періоду.  

Оскільки національні стандарти обліку розроблені на основі міжнародних стандартів, між МСБО 

16 та П(С)БО 7 є багато спільного. Зокрема: умови визнання основних засобів активом (імовірність 

отримання майбутніх економічних вигод від використання об‘єкта та можливість достовірної оцінки 

його вартості), порядок формування первісної вартості або собівартості основних засобів, підходи до 

переоцінки та розкриття інформації. 

Особливістю термінології МСБО 16 є застосування поняття «собівартість об‘єкта основних 

засобів», що означає грошовий еквівалент ціни на дату визнання або виражається як сума сплачених 

грошових коштів чи їх еквівалентів, іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його 

придбання або створення. Тобто в українській термінології замість поняття «собівартість» вживається 

«первісна вартість», що є більш правильним для необоротного активу, тому що собівартість пов‘язують 

переважно з виробництвом.  

Справедлива вартість в цілому, за МСБО 16, – це сума, за якою можна обміняти актив або 

погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. В той же 

час за П(С)БО 7 справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити 

зобов‘язання за звичайних умов на певну дату. Також щодо чистої вартості реалізації: за П(С)БО 7 – це 

справедлива вартість за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію; за МСБО 16 таке 

словосполучення не вживається. 

Ліквідаційна вартість визначається за МСБО 16 як попередньо оцінена сума, яку суб‘єкт 

господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо 

оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим або перебуває у стані, очікуваному по закінченню 

строку його корисного використання. За П(С)БО 7, ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість 

інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації або ліквідації об‘єкта після закінчення 

строку корисного використання, за вирахуванням витрат, пов‘язаних з продажем (ліквідацією). 

Суттєві відмінності у класифікації основних засобів (за П(С)БО 7 виокремлено 9 груп для 

основних засобів і 7 груп для інших необоротних матеріальних активів; МСБО 16 наводить 8 прикладів 

окремих класів активів), методах амортизації (за П(С)БО 7 передбачено 5 методів амортизації: 

прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, 

кумулятивний і виробничий; за МСБО 16 – 3 методи: прямолінійний, метод зменшення залишку та 

метод суми одиниць продукції). 

За П(С)БО 7 амортизація не нараховується на земельні ділянки, природні ресурси і капітальні 

інвестиції. МСБО 16 передбачає можливість нарахування амортизації на земельну ділянку, у випадку, 

якщо вона має обмежений строк корисного використання або її собівартість включає витрати на 

демонтаж, відновлення території (ця частина земельного активу амортизується). 

За МСБО 16 ремонт та технічне обслуговування активу не звільняє від необхідності 

нараховувати амортизацію, у той же час, якщо немає виробництва, амортизаційні відрахування 

дорівнюють нулю. Згідно П(С)БО 7, нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, 

модернізації, дообладнання та консервації основних засобів. У цьому стандарти відповідають один 

одному, оскільки модернізація відноситься до капітальних інвестицій (зі збільшенням первісної вартості 

модернізованого об‘єкта), а не до ремонту. 

Також при веденні обліку за національними П(С)БО необхідно зважати на норми Податкового 

кодексу України [3], який визначає вартісну межу віднесення активів до складу основних засобів (з 

17.07.2015 р.) у 6000 грн. та мінімально допустимі строки корисного використання (амортизації) для 16 

груп основних засобів (п.п. 138.3.3 ПКУ). Таким чином, національне П(С)БО 7 більш адаптоване до 

вітчизняних умов господарювання та деталізовано відображає  методику обліку основних засобів, 

наближене і гармонізоване з МСБО 16. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП 

 

Фінансово-промислові групи мають в своєму розпорядженні значні матеріальні, фінансові, 

людські, інтелектуальні, технологічні та інші ресурси, що можуть бути використані на реалізацію 

проривних інвестиційних проектів. Сьогодні в Україні не має чітких норм щодо особливостей створення 

та функціонування фінансово-промислових груп. А тому, фінансово-промислові групи ще не мають 

належного організаційного оформлення, тому щодо них не ведеться спеціалізована статистична 

звітність. Проте фактично такі суб‘єкти існують у формі материнських компаній, які є засновниками або 

учасниками десятків дочірніх підприємств. 

Метою роботи є визначення особливостей, щодо фінансової діяльності та інвестиційного 

розвитку фінансово-промислових груп. 

Фінансово-промислова група (ФПГ) – група суб‘єктів господарювання, що перебувають під 

безпосереднім чи опосередкованим контролем юридичної або фізичної особи (групи осіб), пов‘язаних 

між собою юридичними та господарськими відносинами з метою створення найбільш сприятливого 

фінансового середовища для реалізації великомасштабних бізнес-проектів і програм, а саме: 

максимальної концентрації в рамках однієї бізнес-структури економічного потенціалу пріоритетних 

галузей економіки, формування цінової політики, встановлення максимального контролю за ринком 

виробництва та збуту продукції та поширення сфери впливу цієї структури на інші галузі економіки[2]. 

 Держава повинна забезпечити законодавчу основу створення фінансово-промислових груп, які 

забезпечать розвиток конкурентного середовища на внутрішньому ринку і конкурентоздатності їх на 

міжнародному. В Україні в даний час законодавчо-нормативна база створення і діяльності ФПГ 

повністю не сформована. У січні 1995 року Указом Президента України затверджено положення «Про 

фінансово-промислові групи в Україні». Але цей указ чинності не набув. З травня 1996 року вступив в 

дію Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні», на основі якого затверджено 

Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію ФПГ[3]. 

Серед українських фінансово-промислових груп, які мають найбільший потенціал для 

трансформації у вітчизняні ТНК, слід назвати «СКМ», «DCH» Холдинг, НВІГ «Інтерпайп», ВАТ 

«Укрнафта», NEMIROFF Холдинг, ЗАТ «ВО «КОНТІ», «КК «ROSHEN». Усі ці компанії мають філії та 

активи за кордоном, проте тільки дві з представлених організацій відповідають ознакам ТНК. Це – НПІГ 

«Інтерпайп» і ФПГ «СКМ», тож їх можна вважати, згідно з вимогами ООН, транснаціональними. 

Таблиця 1 

Основні показники фінансово-господарської діяльності фінансово-промислової групи «СКМ» у 

2013–2014 рр. 

Основні консолідовані 

фінансові показники, 

млрд. доларів США 
2013 2014 

Відхилення 

 

Абсолютне, 

млрд  
Відносне, % 

Консолідований валовий дохід 24,465 18,457 -6,0 -24,6 

Консолідований збиток до оподатковування 1,205 1,840 0,6 52,7 

Консолідовані витрати з податку на прибуток 0,650 0,181 0,5 -72,6 

Валовий дохід ФГП «СКМ» за 2013-2014 рр. зменшився на 6 млрд. грн, що складає 24,6%. 

Збитки та витрати відповідних років зросли на 0,6 млрд та 0,5 млрд відповідно. Аналізуючи наявні 

процеси в країні, робимо висновок, що політична та економічна ситуація сприяли негативній тенденції в 

діяльності ФПГ. 

Основу будь-якої фінансової діяльності складають фінансові потоки. До основних питань, які 

необхідно вирішувати у процесі управління потоками фінансового капіталу, можна віднести: визначення 

необхідного для ФПГ фінансового капіталу, а також їх зміни залежно від зміни обсягу діяльності; вибір 

джерел залучення фінансового капіталу, тобто визначення альтернативних джерел фінансування: які 

інструменти фінансування доступні і які з них доцільно використовувати; прийняття рішення про 

формування структури фінансового капіталу на основі оцінки її впливу на стан ФПГ і доступність і 

бажаність інших джерел формування[1]. 

Отже, як висновок слід сказати, що удосконалення управління фінансовим капіталом ФПГ 

повинно відноситись до питань, щодо формування системи управління сукупним фінансовим капіталом 

групи, що забезпечувало б ефективне використання, яке гарантуватиме відшкодування витрат та 

ефективну діяльність всіх членів групи. Відповідно до стратегічних інтересів фінансових інститутів, що 
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об‘єднуються у межах ФПГ, повинна визначатися їхня роль у формуванні цих структур. Тобто, ФПГ в 

Україні поступово перетворюються на основних суб‘єктів національної економіки, але нині триває 

динамічний процес їхнього оформлення. Тому важливим напрямом подальших наукових досліджень є 

глибокий, всебічний та комплексний аналіз впливу ФПГ на розвиток економіки України. 
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