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СЕКЦІЯ 1. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА СТРАХУВАННЯ 

 

 

МІСЦЕ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бабіченко В. В.  

д.е.н., доцент 

Грицик А. Я.  

магістр  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Сучасний маркетинг розуміє всі тенденції сьогодення та орієнтований на постійні зміни, 

покращення, а не на стабільність. Маркетинг розглядає бренди не як пасивну й не цікаву 

конструкцію, а як втілення ідей, які здатні змінити стратегію підприємства.  

Управління сучасною маркетинговою діяльністю на підприємстві відрізняється від минулих 

часів тим, що  необхідно шукати нові ринки розповсюдження реклам. Наразі реклама на телебаченні 

вже не є такою актуальною й обов‘язковою, якою вона була кілька років тому. Сучасні компанії 

намагаються більше приділяти уваги на те, що більшість населення активно користуються 

соціальними мережами, мобільними телефонами. Необхідно заохочувати користувачів – майбутніх 

споживачів до того аби вони звертали увагу на рекламований продукт.  

Сучасний маркетинг тісно пов'язаний із інформацією. Вона повинна бути чіткою та 

актуальною, аби спеціалісти могли розробити стратегію як використати існуючу інформацію для 

забезпечення зростання продажів. 

Маркетингові дослідження цінують енергію та ідеї більше ніж дані досліджень та аналіз. 

Новий маркетинг шукає, що можна запропонувати ринку цього року, створивши ажіотажний попит, 

та не покладається на довгострокові плани. Маркетинг більше не бачить сенсу в пошуках відповіді на 

питання «що таке добре», він відрізняється гнучкістю, й має на увазі, що може й не бути єдиного, 

вірного шляху. 

Тому система управління маркетинговою діяльністю підприємства повинна також слідкувати 

певним правилам, які є вимогами та атрибутами сучасного маркетингу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Атрибути сучасного маркетингу 

 

Аналізуючи розглянуті атрибути, якими повинні користуватись сучасні маркетингові 

спеціалісти, слід зазначити, що всі наведені риси маркетингу відрізняються від установлених часом. 

Нове покоління споживачів звертає увагу на креатив та на намагання компаній задовольнити їхні 

потреби. Завдання сучасного маркетингу полягає в тому, аби, використавши всі наявні засоби 
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інформації, сформувати потреби цільової аудиторії, та задовольнити їх не тільки за допомогою 

продукту а й за допомогою маркетингової діяльності. 

Література 

1. Очковская М.С. Маркетинг: новые тенденции и перспективы: учебное пособие /М.С. Очковская, 

М.А. Рыбалко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.:МАКС Пресс, 2012. – 196с. 

2. Катаєв А.В. Маркетингові дослідження / А.В. Катаєв. – Х.: ХТЕУ, 2014. – 46с. 

 

 

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 

Бастило М. В., Глащук Н. А., Деркач О. В.  
магістри  

Науковий керівник: Британська Н. Н. доцент 

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 

 

Банки є основними учасниками фінансового ринку, від їх стабільного функціонування 

залежить загальний розвиток економіки України. В сучасних умов посилення нестабільності 

національних та світових фінансових ринків винятково важливого значення набуває проблема  

забезпечення фінансової стійкості банківської системи України. 

Руйнівні наслідки світової фінансової кризи 2008 – 2009 рр. поставили під сумнів 

адекватність багатьох базових принципів сучасного фінансового менеджменту, тому числі виникли 

питання й щодо дієвості інструментів управління банківськими ризиками та фінансового 

інжинірингу. В кризових та в ординарних умовах характер та прояви ризиків відрізняються. Через це 

управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи типологічно відрізняється від 

управління ризиками в період відносно стабільного зовнішнього середовища.  

Результативне управління банківськими ризиками має базуватися на відповідних 

фундаментальних дослідженнях формування дієвого механізму регулювання фінансових відносин у 

банківському секторі. З огляду на це проблема напрацювання теоретичних, методологічних основ та 

практичних рекомендацій щодо ефективного управління банківськими ризиками є дуже важливою й 

актуальною. 

Теоретичні, методологічні та методичні аспекти управління ризиками розглянуто в роботах 

провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Дослідженню економічної природи ризиків присвячено 

праці багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких П. Бернстайн, І. Бланк, Ф. Блек,             

В. Глущенко, В. Гранатурова, Дж. Кейнс, Р. Кархар, Р. Клейнер, Л. Крег, Ю. Кіньов, Б. Койлі, 

В. Кривов, Дж. Лінтнер, Ф. Ліс, С. Мак-Колл, П. Макаренко, А. Маршал, Г. Марковіц, Р. Мертон, 

М. Міллер, Дж. Міль, Б. Мільнер, Ф. Модільяні, С. Мочерний, Ф. Найт,  А. Пігу, Т. Райс, Н. Решер, 

Л. Севідж, Л. Тепман, Дж. Тобін, С. Філін, М. Фрідман, М. Хохлов, В. Шарп, Дж. Шортрид. 

За наявності значної кількості досліджень, зазначимо, що проблематиці управління 

банківськими ризиками в умовах фінансової кризи приділяється недостатньо уваги, а відтак науково-

практичні основи розвитку управління ризиками в період значної фінансової нестабільності є 

малодослідженими, позбавленими системності й ґрунтовності. Недостатність фундаментальних 

розробок за вказаним напрямом негативно впливає на фінансову стійкість сучасного банківського 

сектору України. Для вітчизняної фінансової думки головною є проблема формування інструментів 

реалізації концепції управління банківськими ризиками, які мають бути ефективними як в умовах 

відносно стабільного зовнішнього середовища, так і в період кризи. Підвищення дієвості таких 

інструментів потребує вдосконалення науково-методологічних і методичних засад управління 

банківськими ризиками. 

З цієї причини актуальним завданням подальшого розвитку ризикології в банківській 

діяльності є оновлення концептуального підходу до науково-практичного осмислення  управління 

банківськими ризиками в світлі причин і наслідків глобальної фінансової кризи, а також поглиблення 

методологічного апарату дослідження проблеми управління ризиками саме в умовах значної 

фінансової нестабільності. 

Література 

1. Калинина Т. Н. Теория рисков коммерческих банков : учеб. пособие / Т. Н. Калинина,                

Ю. В. Калинина. – Екатеринбург : УрГЭУ, 2012. – 166 с. 

2. Лютий І. Банківський маркетинг [Текст] : підруч. / І. Лютий, О. Солодка. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2014. – 776 с 
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СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 

 

Білецька Н. В. 

к.е.н., доцент  

Любчак Д. П., Мукомела О. В. 

магістри  

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 

 

Адміністрування податків є основою ефективного функціонування податкової системи та 

забезпечення доходів бюджетів усіх рівнів. Недоліки в управлінні процесом справляння призводять 

до збільшення податкових правопорушень, зниження надходження податків до бюджету, погіршення 

інвестиційного клімату, збільшення витрат з мобілізації податків і розбалансованості дій 

уповноважених державних органів. 

Діюча система адміністрування податків в Україні має переважно репресивний характер у 

формі реалізації наступного контролю, спрямованого на виявлення вже скоєних податкових 

правопорушень і застосування податкових санкцій, що не відповідає підходам, які сформувалися у 

багатьох розвинених країнах. 

Зазначене вимагає продовження наукових досліджень з метою обґрунтування варіантів 

вирішення наявних проблем і актуалізує питання розробки цілеспрямованих практичних дій та 

заходів щодо удосконалення інституційної структури та підвищення ефективності функціонування 

системи адміністрування податків в Україні на основі організації відносин між фіскальними органами 

і платниками податків на партнерських засадах. 

Теоретичні та практичні питання адміністрування податків досліджували у своїх працях відомі 

зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: В. Андрущенко, А. Кізима, А. Крисоватий, М. Леруа, 

В. Мельник, Г. Олейнікова, Н. Прокопенко, К. Проскура, А. Соколовська, М. Степура, К. Швабій, 

Л. Штейн, І. Якушик та інші. 

В Україні термін «адміністрування податків» використовується лише з 90-х років ХХ століття. 

Здебільшого його вживали політики та практики, не розкриваючи сутності поняття. Лише з початку 

двотисячних років розпочинається наукова розробка відповідної дефініції вітчизняними вченими. 

Аналогічна ситуація характерна і для близького зарубіжжя. Однак, це не означає, що управління 

процесом справляння не реалізовувалося на більш ранніх стадіях розвитку оподаткування та не мало 

епізодичної характеристики у літературних джерелах.  

Поряд з відзначеним, дослідження проблематики адміністрування податків фінансовою наукою 

не було систематизованим до недавніх часів. Доказом цього є навіть питання дефініції терміну. На даний 

час, вже сформувалося декілька підходів до трактування поняття «адміністрування податків», однак 

однозначного його тлумачення немає. Це констатують і більшість вітчизняних вчених-податківців [1].  

Незважаючи на розмаїття наукових поглядів щодо сутності, теорії та практики 

адміністрування податків, ці питання залишаються недостатньо вивченими українською фінансовою 

наукою.  

Зокрема, потребують подальшого дослідження: питання вдосконалення інституційної 

структури національної системи адміністрування податків; шляхи посилення взаємодії служб 

адміністрування податків; напрями удосконалення методичних підходів адміністрування податків в 

Україні. 

Необхідність розвитку та поглиблення теоретичних розробок і практичних рекомендацій з 

питань розбудови системи адміністрування податків в Україні, напрямів вдосконалення її 

інституційної структури й підвищення ефективності функціонування. 

Література 

1. Урман Н. А. Налоговое консультирование: развитие и проблемы / Н. А. Урман // Вестник 

Томского государственного университета. Серия: Экономика. – 2015. – №4 (24). – С. 143-158. 

2. Хмільовська К. В. Організаційні засади податкового контролю / К. В. Хмільовська // 

Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 50-53. 
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БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Бородай А. О.  

магістр 

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

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Банківський маркетинг допомагає поширювати банківські продукти, обирати найкращий 

спосіб досягнення цілей банку, відшукувати засоби задоволення потреб клієнтів, вдосконалювати 

систему управління фінансовими ресурсами з  урахуванням кон‘юнктури ринку. Тому банківський 

маркетинг можна визначити як складне та багатогранне явище, трактування сутності якого повинно 

враховувати різні аспекти діяльності банку, а саме:  

- банківські продукти та послуги (банківський маркетинг, як один із видів діяльності банку, 

спрямований на задоволення існуючих і потенційних потреб зацікавлених сторін банківської 

установи, при одночасному підвищенні фінансової ефективності установи, на основі вивчення і 

прогнозування ринку банківських послуг); 

- взаємодія банку зі своїми клієнтами та поведінка клієнтів (банківські послуги пов‘язані з 

ризиками їх неодержання, тому вони мають супроводжуватися постійною взаємодією між клієнтом і 

банком). 

В основі банківського маркетингу знаходиться врахування наступних факторів: посилення 

конкуренції у банківській системі, розвиток інформаційних технологій і засобів комунікацій, 

диверсифікація банківської індустрії, глобалізація економічних процесів, дієвість законодавчої бази, 

задоволення запитів клієнтів, довіра до фінансово-кредитної системи. 

Проведене дослідження дозволяє виділити такі основні функції банківського маркетингу: 

дослідження, реалізація та контроль (рис. 1). Виділення цих функцій дає змогу чіткіше окреслити 

роль банківського маркетингу у здійсненні ефективної діяльності банків на фінансового ринку. 

 

Основні функції  

банківського маркетингу 

Дослідження  

Визначення основних цілей 

банківського маркетингу, 

ґрунтовний аналіз ринку 

банківських послуг та 

виявлення конкурентів. 

Застосовується з метою  

випуску та реалізації нових 

банківських продуктів, 

зростання ресурсної та 

клієнтської бази а також 

збереження та підвищення 

рейтингу банківської установи 

Реалізація  

Розробка стратегії надання 

послуг, здійснення 

управління конкретними 

маркетинговими заходами, 

що забезпечить зниження 

міри ризикованості 

маркетингового оточення 

банку та максимізацію 

прибутку при помірному 

рівні ризику 

Контроль   

Контроль за отриманими 

результатами, аналіз 

процесів, визначення завдань 

на перспективу, що дозволить 

розробити рекомендації з 

коригування депозитно-

кредитної політики, а також 

оперативне та дієве 

втручання з метою 

позбавлення відхилень в 

системі 

 
Рис. 1. Характеристика основних функцій банківського маркетингу 

 

Для налагодження тісних стосунків з клієнтами банківські установи  можуть бути 

використанні наступні інструменти маркетингу: 

- матеріальні стимули (знижки, акції для вигідних груп клієнтів); 

- моральне стимулювання (пропонування індивідуалізованих послуг з урахуванням потреб); 

- створення інфраструктури для полегшення взаємодії з клієнтами тощо. 

Узагальнюючи все вище сказане можна стверджувати, що банківський маркетинг доцільно 

розглядати як комплексний підхід до управління банківською діяльністю, спрямований на ефективне 

задоволення потреб клієнтів та суспільства шляхом цілеспрямованого використання маркетингових 

інструментів. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ 
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Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ                                               

им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» 

 

Управление рисками представляет собой совокупность процессов, направленных на 

ограничение уровней принимаемых коммерческим банком рисков в соответствии с интересами 

кредиторов и  участников (собственников) Банка. 

Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и 

для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков – это борьба за снижение 

потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: 

предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию 

мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. 

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, 

то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно 

использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и 

управляемом уровне. 

Основные принципы управления рисками по проводимой Банком кредитной политике 

базируются на соблюдении требований Банка России и рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору.  

На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов 

кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск остается основным видом 

банковского риска. 

Коммерческим банком используются следующие основные подходы при управлении 

кредитным риском: 

- кредитная политика и другие основные документы по управлению и оценке активами, 

кредитными рисками утверждаются Наблюдательным Советом Банка и периодически 

пересматриваются с целью совершенствования системы управления рисками и активами, 

обеспечения соответствия стратегическим задачам Банка; 

- идентификация и управление кредитным риском производится по всем продуктам и 

операциям, несущим кредитный риск; 

- установление кредитных лимитов на заемщика/группу связанных заемщиков, на инсайдеров, 

связанных с Банком лиц, на участников Банка с учетом риска, как по балансовым, так и 

забалансовым операциям; 

- используется система текущего мониторинга  и контроля кредитных рисков; 

- осуществляется мониторинг качества кредитного портфеля. 

В управлении кредитными рисками кредитной политикой Банка предусматривается один из 

основных принципов – системность и комплексность, что предполагает системность управления 

рисками как кредитного портфеля Банка, так и отдельных операций с конкретными заемщиками, и 

включает в себя идентификацию, анализ и оценку, принятие и/или ограничение, контроль за 

кредитным риском. Оценка кредитного риска по ссуде и портфелям однородных ссуд осуществляется 

на постоянной основе. Классификация и оценка ссуды (портфелей однородных ссуд), определение 

(уточнение размера) резерва по ссуде и портфелям однородных ссуд производятся с периодичностью, 

установленной главами 3 и 5 Положения №254-П и Приложения №4 данного Положения [1]. 

Резерв формируется в валюте Российской Федерации независимо от валюты ссуды. Оценка 

ссуды и определение размера расчетного резерва осуществляется Банком на основе 

профессионального суждения за исключением случаев, когда оценка ссуды и (или) определение 

размера резерва производится на основании оценки Банка России в соответствии со статьей 72 

Федерального закона №86-ФЗ и с главой 7 Положения №254-П. 

Эффективное управление кредитными рисками строится на их объективной оценке. При этом 

максимальное нивелирование субъективного фактора достигается за счет внедрения 

специализированных программ, в частности, системы автоматизированного управления кредитными 
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рисками, включающей три основных модуля: модуль анализа (кредитное заключение) – содержит 

критериальную часть, финансово-экономическую и залоговую. Залоговая часть модуля производит 

соотнесение предлагаемого заемщиком обеспечения, утвержденным в банке приоритетам по залогу 

(коэффициенту покрытия залогом при определенных категориях обеспечения), что позволяет 

автоматически формировать балл отсечения кредитных заявок по параметру соответствия 

обеспечения политике управления рисками банка и/или формировать рекомендации по кредитному 

решению с учетом обеспечения кредита. 

С целью минимизации кредитных рисков в коммерческих банках необходимо постоянное 

рассмотрение совершенствования: 

- системы автоматизированного управления кредитными рисками;  

- качества субъективной оценки кредитного риска за счет стабилизации кадрового состава 

банка, повышения уровня квалификации, а также уровня ответственности за принимаемые решения; 

- внедрить методику оценки заложенного имущества. 
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Останніми роками державний бюджет України є дефіцитним. Пошук нових джерел доходів 

державного бюджету є основною пріоритетною ціллю державних органів влади. Поруч з цим, 

необхідно враховувати, що стрімке зростання податкового навантаження негативно впливає на 

бажання платників податків сплачувати власні зобов‘язання. Акцизний податок є податком на 

споживання, який сплачує кінцевий споживач продукції. Досить часто цей податок розглядають на 

рівні з податком на додану вартість та зазначають його бюджетоутворюючу роль.  

Податковий кодекс України, загалом, та розділ «Акцизний податок», зокрема [1] досить часто 

зазнають змін, у тому числі пов‘язаних із зростанням ставок акцизного податку. Проте, 

законотворчим органам державної влади необхідно пам‘ятати, що збільшення розміру ставок на 

акцизні товари стимулює розвиток незаконного виробництва алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів. Це все призводить до розвитку тіньової економіки, що не сприяє розвитку економічного 

потенціалу країни та зростанню дохідної бази державного бюджету України. 

Еволюція акцизного оподаткування в Україні розпочала свій шлях ще з часів Київської Русі. 

Проте, протягом усього свого існування даний податок визначався значним фіскальним потенціалом. 

Зокрема, у XVII ст. французький економіст Ф. Демезон відзначив, що «акциз здатен принести казні 

стільки і навіть більше, ніж усі інші податки разом взяті» [2]. 

Розглянемо переваги та недоліки специфічного акцизного оподаткування в Україні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки адміністрування акцизного податку в Україні⃰ 

Переваги Недоліки 

Нейтральність щодо вибору між поточним та 

майбутнім споживанням 

Збільшують ризик тіньового товарообороту 

Висока фіскальна ефективність, пов‘язана з 

простотою справляння даного податку 

Здійснюють вплив на рівень цін 

Можливість оподатковувати доходи, які не 

оподатковувані податком на доходи 

Недостатній рівень захисту від підробок 

вітчизняних акцизних марок 

Можливість регулювати споживання 

окремих товарів 

Обмежують споживання, що у майбутньому може 

призвести до скорочення обсягу виробництва 
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Продовження табл. 1 

Прийнятність для економічно активного 

населення, порівняно з податками на доходи 

Недостатній рівень повноважень працівників 

фіскальних органів державної влади у сфері 

контролю за обігом підакцизних товарів 

Легкість адміністрування, оскільки кількість 

платників акцизів менша, ніж кількість 

платників податку на доходи 

Зменшують обсяг доходу, який міг би бути 

направлений на заощадження 

⃰ Складено автором на основі узагальнення [3, с. 466; 4] 

 

На рис. 1 представлено динаміку надходжень акцизного податку до Зведеного бюджету 

України у 2010-2016 рр., яка має зростаючий характер. 

 
Рис. 1. Динаміка надходжень акцизного податку до Зведеного бюджету України у  

2010-2016 рр., млн грн.⃰ 

⃰ Складено автором за даними [5]. 

 

Лише у 2013 р. відбулося зменшення надходження даного податку у порівнянні з 2012 р. на 

1 760,56 млн грн (рис. 1). Це відбулось внаслідок скорочення споживання підакцизних товарів 

платниками податку, через стрімке зростання ставок акцизного податку. Проте, починаючи з 2014 р. 

відбувається щорічне зростання надходжень акцизного податку, що можна пояснити зростанням 

ставок акцизного податку та бази оподаткування (вартості підакцизних товарів) у разі використання 

адвалорної ставки акцизного податку. 

Отже, на нашу думку, необхідно вдосконалити існуючу систему адміністрування акцизного 

податку в Україні. Для цього необхідно вжити наступні заходи: забезпечити стабільність 

законодавства у сфері акцизного оподаткування (хоча б на декілька років); суттєво розширити об‘єкт 

оподаткування акцизним податком (включити до підакцизних товарів ювелірні вироби, дорогу 

імпортну оргтехніку, зброю, предмети антикварного спрямування та інші предмети розкоші); 

розширити права у сфері контролю за обігом підакцизних товарів працівників Державної фіскальної 

служби України. Запропоновані нами заходи мають удосконалити існуючий механізм 

адміністрування акцизного податку в Україні та в більшій мірі забезпечити надходження даного 

податку до Державного бюджету України. 
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Україна вже понад двадцять років будує свій власний фондовий ринок. Та, як показує досвід 

останніх років, створена інституційна модель ринку виявилась не здатною забезпечити економічну 

безпеку країни в умовах стрімкого загострення глобальних суперечностей. 

Характеризуючи модель фондового ринку України, дослідники вказують, що, при її 

формуванні відбувалося сліпе копіювання інших моделей (насамперед американської), для 

запровадження яких не було жодних інституційних умов. Невідповідність розвитку українського 

фондового ринку інтересам потенційних учасників ринку призводить до постійної втрати економікою 

джерел додаткових грошових коштів через те, що населення не бере участі у процесах інвестування. 

Зокрема, теперішній стан ринку негативно характеризують низький рівень freefloat (частки паперів у 

вільному обігу на ринку), не завжди прозора й зрозуміла звітність компаній, відсутність практики 

висвітлення прибутку й виплати дивідендів. Крім того, сьогодні фондовий ринок України не є 

джерелом залучення інвестицій, а засобом, за допомогою якого власники ефективно виходять із 

колишнього бізнесу, продаючи його зовнішнім інвесторам, рефінансують борги і створюють 

інструменти для укладання угод злиття та поглинання компаній. 

В Україні інвестори найчастіше скаржаться на посилення тиску на бізнес з боку владних 

структур, фаворитизм, складне адміністрування податків та корупцію. Нашу країну вважають 

найбільш корумпованою в Європі 90% підприємців, опитаних міжнародними аудиторськими 

компаніями. Найболючішою проблемою є те, що й перспективи України щодо майбутнього 

поліпшення економічної ситуації вкрай песимістичні. Згідно з Рейтингом ділового клімату країн 

Центрально-Східної Європи, Україна займає найнижчі позиції щодо очікування розвитку. 

Таким чином, сформоване інституційне середовище (корупція, законодавчі неузгодженості, 

високий рівень тінізації та криміналізації економіки, декларативність прав міноритарних акціонерів, 

непрозорість корпоративного управління тощо) сприяє ще більшому «розмиванню» прав власності, 

що, у свою чергу, стимулює розвиток рейдерства та чітко виражений короткостроковий характер 

господарської стратегії корпорацій. Отже, обов'язковим є створення інституційних умов для захисту 

прав власності, що сприятиме виникненню потреби ринкових інститутів, наслідком чого стане 

реструктуризація економіки, зростання обсягів організованого фондового ринку (макрорівень) та 

збільшення ефективності корпорацій (мікрорівень). 

Крім того, усе більш актуальним стає перехід кількості в якість: зростання фінансового та 

регуляторного навантаження, об'єктивне посилення вимог до кваліфікації та професіоналізму 

спеціалістів компаній з управління активами сприятиме концентрації ринку та укрупненню бізнесу з 

управління активами. До цього підштовхує як підвищення ризиків діяльності на фінансових ринках, 

так і щоразу більше скорочення переліку якісних активів та інструментів для інвестування коштів 

інституційних інвесторів, особливо - пенсійних фондів. 

Ключовими напрямками, які мають значні перспективи для розвитку індустрії спільного 

інвестування та управління активами, а також фондового ринку в цілому, можуть стати 

запровадження нових фінансових інструментів, зокрема інфраструктурних облігацій, довгострокових 

державних облігацій, індексованих на інфляцію, а також похідних фінансових інструментів. 

Розвиток фінансового сектору у найближчі роки буде відбуватися в умовах адаптації 

законодавства України до вимог директив ЄС та імплементації Угоди про Асоціацію у частині ринків 

фінансових послуг. КУА повинні будуть підвищувати стандарти діяльності, зокрема щодо управління 

ризиками та розкриття інформації про ІСІ. 

Важливим аспектом залишається також підвищення фінансової грамотності населення, що 

потребує спільних зусиль державних органів та учасників ринку. 

При цьому, масштабне залучення коштів роздрібних інвесторів-громадян України на 

фондовий ринок, перетворення заощаджень населення у довгостроковий інвестиційний ресурс буде 

можливим тільки після здійснення реальних реформ в  економіці України, забезпечення надійного 

захисту інвестицій та відновлення довіри до фінансових інституцій. 
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Нові технології не стоять на місці, у світі постійно щось змінюється, і гроші – не виключення. 

Останнім часом набули популярності так звані криптовалюти, які завойовують усе більше уваги. 

Криптовалюта – це цифрова віртуальна грошова одиниця. Монета захищена від підробки, адже 

являє собою зашифровану інформацію, яку неможливо скопіювати. Вона імітується безпосередньо в 

мережі Інтернет та ніяк не пов'язана ані з будь-якою звичайною валютою, ані з державною валютною 

системою. Доказом існування монети в мережі служить блокчейн – особливий обліковий запис. Така 

валюта зберігається децентралізовано та розподіляється по електронним криптогаманцям 

користувачів [1]. 

Перевагами криптовалюти є: 

- простота використання (абсолютно кожен може відкрити баланс на криптогаманці та 

використовувати його у своїх цілях); 

- контроль за транзакціями відсутній, немає єдиного цифрового банку; 

- користувачі забезпечені анонімністю; 

- дуже маленька комісія за надсилання коштів на інший рахунок; 

- швидкість транзакцій; 

- неможливість підробки та копіювання іншими користувачами. 

Недоліками ж є наступне: 

- висока волатильність (тенденція до зміни цін) через специфіку використання; 

- відсутність гарантії збереження електронного гаманця, адже через збій у системі чи втрату 

особистого пароля, усі активи можна втратити; 

- оскільки забезпечується анонімність, можливий ризик здійснення небезпечних покупок; 

- заборонні дії з боку держави [2]. 

У світі нараховується більше 1,7 тис. видів віртуальних валют, коротка характеристика найбільш 

поширених наведена в таблиці [3]: 

Таблиця 1 

Найпопулярніші види електронних валют 

Вitcoin 
Електронна платіжна система, що базується на математичних розрахунках, емісія цієї 

валюти можлива тільки у цифровому форматі, але її можна активно використовувати 

як засіб платежу у деяких закладах. 

Litecoin 
Відмінністю від Bitcoin являється те, що алгоритм транзакцій відбувається швидше; 

кількість монет обмежена у 84 мільйони, що перевищує Bitcoin. 

PinkCoin 
Характерна тим, що забезпечена фіксованим активом кольорових діамантів. 

Користувачі сервісу зможуть обмінювати валюту на інші активи на спеціальному 

ринку, який тільки планують відкрити. 

Hayek 
Ця валюта підтверджена золотом, а її курс змінюється щоденно відповідно до ринкової 

ціни на золото. 

Peercoin Зелена альтернатива іншим валютам, її емісія потребує меншої потужності. Безпечніша 

за Bitcoin завдяки технічним доробкам. 

XRP Це частина платіжної системи Ripple, яка підтримує миттєві платежі між гаманцями з 

мінімальною комісією. Можна порівняти із обміном борговими розписками. 

Nimses 
Єдина світова система, що фіксує та зберігає прожитий людиною час. Перетворює 

кожну хвилину на цифрову монету нім.  

 

Слід зазначити, що в Україні проживає найбільше власників криптовалют. Користування 

електронними грошима серед молоді складає 34%, а основна вікова категорія – 16-26 років. Це 

пов'язано із тим, що саме ця вікова група проводить багато часу в мережі Інтернет, активно 

користується зарубіжними сайтами, прагне слідувати за новими тенденціями. 
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На сьогоднішній день умови використання криптовалюти в Україні не узгоджені з Національним 

банком України. Держава ще не визначилася, за яким курсом буде йти її фінансова система, і 

Нацбанк не може визнати криптовалюти повноцінними грошима та попереджає про ризики 

шахрайства. Існують заборони на такі сервіси як WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet тощо. 

Також популярна криптовалюта Bitcoin не має певного правового статусу в державі. Проте 

розвиваються власні, наприклад, Nimses, створений українцями [4]. 

Отже, криптовалюта – особливий вид грошової одиниці, що існує тільки в мережі Інтернет, але 

використовується для реальних покупок. За прогнозами дослідників, вона може замінити національні 

валюти та розповсюдитись по всьому світу у найближчому майбутньому, але поки що є 

недосконалою для повноцінного використання державами. 
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Удосконалення структури банківської системи України, відновлення довіри до банків та 

зміцнення фінансової стабільності банківського сектору зумовлюють потребу забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних та іноземних банків на українському фінансовому ринку і 

визначення основних напрямів підвищення ефективності державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні. У цьому контексті пріоритетними діями державних органів, на нашу думку, 

мають бути: 

 усвідомлення необхідності та стимулювання залучення іноземного капіталу в банківську 

систему з врахуванням внутрішніх умов розвитку економіки, сприяння концентрації капіталу шляхом 

застосування механізмів злиття і поглинання банків; 

 удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом в Україні та філій іноземних банків, зокрема, розроблення й ухвалення 

відповідного законодавчого акту, усунення прогалин і чітке врегулювання процедур створення та 

функціонування на території України філій іноземних банків; 

 удосконалення непрямих методів регулювання іноземних інвестицій у банківську систему 

України. Зокрема, стимулювання банків з іноземним капіталом до кредитування провідних галузей 

національної економіки та фінансування українських проектів розвитку. Це потрібно проводити, 

надаючи державні гарантії або визначаючи пільгові умови оподаткування тих банків з іноземним 

капіталом, які сприяють розвитку української економіки; 

 визначення потреб економіки в фінансових ресурсах та застосування коефіцієнта 

співвідношення участі іноземного капіталу в банківській системі до розвитку банківської системи й 

економіки України. Так, за виникнення потреби у стимулюванні розвитку окремих галузей 

економіки, активніше сприяти залученню коштів іноземних інвесторів у банківську систему та 

заохочувати банки з іноземним капіталом до фінансування вітчизняної економіки. 

На наш погляд, доцільно застосовувати ліберальний підхід до регулювання іноземного 

банківництва без визначення жорстких обмежень на участь іноземних інвесторів у банківській 

системі України. Вважаємо, що варто визначити оптимальну межу поєднання державного 

регулювання з ринковою саморегуляцією, тобто дотримуватися ринкових методів регулювання з 

використанням, за необхідності, державних регулятивних методів та інструментів. Важливого 

значення набуває розроблення чітких критеріїв участі банків-нерезидентів у функціонуванні 

фінансового ринку та економіки країни. Такі критерії пов‘язані з: 
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– забезпеченням поліпшення інвестиційного клімату в країні для активізації зацікавленості 

зарубіжних інвесторів до вкладення іноземних капіталів у банківську систему. Цей критерій 

узгоджується з стабільним розвитком економіки країни, політичною ситуацією тощо. Додатковими 

стимулами у зацікавленості іноземних інвесторів мають бути пільгові умови в оподаткуванні, 

процедурах реєстрації банків тощо. Сприятливий інвестиційний клімат забезпечить активізацію 

розвитку іноземного банківництва в Україні; 

– визначенням критеріїв щодо відкриття дочірніх структур іноземних банків, з одного боку, 

враховуючи вимоги, які ставлять до такої діяльності в країнах походження іноземного капіталу, а з 

іншого – задля забезпечення відсіювання фінансово нестійких і нестабільних банків з сумнівною 

репутацією та структурою власності. Такі критерії мають стосуватися вимог до порядку відкриття 

філій і представництв банків-нерезидентів, вимог до відкриття новостворюваних банків, процедури 

злиття та поглинання вітчизняного банку іноземним інвестором, методики визначення вартості 

банків в Україні; 

– установленням вимог до діяльності банків з іноземним капіталом залежно від циклічності 

економічного розвитку. Зокрема, чітке визначення додаткових критеріїв щодо діяльності банків з 

іноземним капіталом і філій іноземних банків у періоди економічного спаду, вимог щодо 

підтримання фінансової стабільності банку на українському ринку, стимулів щодо подальшого 

функціонування банків з іноземним капіталом у країні-реципієнті; 

– застосуванням особливих вимог до іноземних банків із державним капіталом задля сприяння 

безпеки банківської системи та національної економіки; 

– визначенням критеріїв щодо виходу іноземних інвесторів з українського ринку. Зокрема, 

використання процедури часткового виходу іноземного інвестора з банку з поступовим зменшенням 

частки його участі в банку. 

Отже, ефективність державного регулювання іноземного банківництва в Україні залежить не лише 

від правильної організації та вимог міжнародних установ і координації діяльності національних 

регулятивних органів, а від використання моделі інституційного регулювання з поєднанням ринкових 

і державних засад регулювання. Для налагодження ефективної регулятивної діяльності державних 

органів у сфері іноземного банківництва особливу увагу потрібно звернути на формування 

стратегічних орієнтирів роботи банків з іноземним капіталом в Україні та векторів розвитку 

банківської системи загалом. 

 

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ СИСТЕМОЮ В 

УКРАЇНІ 

 

Войтович Л. М. 

к.е.н., доцент  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Войтович Д. П. 

к.т.н.,доцент  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Перші ознаки появи потреби в стратегічному управлінні в умовах страхової діяльності 

з‘явилися в 1970-х рр. Необхідність виокремлення стратегічного управління як самостійної сфери 

управлінської діяльності в страховій компанії була усвідомлена та вперше реалізована на початку 

1990-х рр. керівниками страхових компаній США. Надалі ця сфера діяльності стала традиційною для 

американських і західноєвропейських страхових компаній та банків. Теорія стратегічного управління 

базується на концепції системного аналізу, урахуванні властивостей цілеспрямованих систем, 

здатних до самостійного розвитку, та побудові дерева цілей як інструменту визначення пріоритетів 

розвитку страхової системи та їх синергетичного поєднання. Під страховою системою України 

розуміємо сукупність елементів, об‘єднаних внутрішніми і зовнішніми зв‘язками, які взаємодіють і 

являють собою єдине ціле. Такими елементами страхової системи є страхові компанії, перестрахові 

компанії, філії страховиків-нерезидентів, товариства взаємного страхування, страхові пули. 

Стратегічний менеджмент – це реалізація концепції, яка ґрунтується на поєднанні цільового 

та інтегрального підходів до діяльності організації, що дає змогу визначати цілі розвитку, 

порівнювати та приводити їх у відповідність з наявними можливостями (потенціалом) шляхом 

розробки та реалізації відповідної стратегії. Управління – це свого роду вплив суб'єкта управління на 
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об'єкт управління для досягнення стратегічних і тактичних цілей. Ефективність управління – це, з 

одного боку, своєчасне досягнення поставлених цілей з найменшим використанням ресурсів. З 

іншого боку під ефективністю розуміють якість, тобто ефективне управління – це управління, 

спрямоване на підвищення якісного рівня страхової компанії за допомогою специфічних методів та 

інструментів. Загальна ефективність управління страховою системою складається з ефективності 

управління її елементами. Кожен з цих елементів страхової системи має внутрішню структуру, 

спрямовану на досягнення певних цілей і завдань в рамках страхової діяльності, що в сукупності 

слугує підвищенню ефективності управління страховою системою. 

Застосовуючи принципи стратегічного управління до страхової системи, можна досягти: по-

перше, забезпечення динаміки розвитку усіх елементів страхової системи; по-друге, ефективного 

використання матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів у рамках 

реалізації обраної стратегії розвитку; по-третє, об‘єднання рішення керівників усіх рівнів управління, 

пов‘язаних зі стратегією; по-четверте, реагування менеджерів на зміни, нові можливості і загрозливі 

тенденції; по-п‘яте, створення внутрішнього середовища та атмосфери, що сприятиме активному 

розвитку і протидіятиме негативним тенденціям на страховому ринку. 

Таким чином, страхова система складається з ряду підсистем, які з одного боку відокремлені 

один від одного і виконують окремі функції, але з іншого боку, взаємозв'язані, зміни в одному 

механізмі призводять до відбиття цих перетворень в іншому, так як вони є частиною одного цілого. 

Стратегічне управління страховою системою є процесом визначення стратегічних цілей усіх 

перелічених вище елементів страхової системи, методів та принципів їх досягнення задля 

ефективного управління, підвищення конкурентоспроможності на страховому ринку та вартості 

страхових і перестрахових компаній у довгостроковій перспективі з урахуванням змін зовнішнього 

середовища.Ефективне управління страховою компанією визначається ефективністю управління 

кожним елементом окремо і в сукупності. Для аналізу ефективності управління страховою системою 

використовується ряд показників, до яких можна віднести показники структури активів, рівень 

сплаченого статутного капіталу, забезпеченість страховиків та перестрахових компаній власними 

засобами, рівень покриття інвестиційними активами страхових резервів. Останнім часом поширеним 

є аналіз динаміки вартості страхових компаній, що відображає результативність роботи, в тому числі 

ефективність управління страховою системою. 

Таким чином, стратегічне управління страховою системою в Україні визначається 

досягненням соціально-економічних цілей страховиків і підвищенням ефективності діяльності при 

найменших витратах. Виділення принципів ефективного управління страховою системою дозволяє 

визначити та мінімізувати негативні фактори в  кожному елементі і найбільш повно використовувати 

існуючі можливості. Пошук шляхів підвищення результативності стратегічного управління дозволить 

досягти конкурентних переваг, зміцнення надійності і стабільної роботи страхової системи, що 

визначає актуальність подальших досліджень. 
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На початку ХХІ ст. трансформаційні процеси у світовому господарстві суттєво динамізувались і 

набули глобального характеру, що проявляється, насамперед, у поглибленні процесів 
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інтернаціоналізації виробництва та обміну, зростанні рівня взаємодії та взаємозалежності 

національних економік, розширенні та диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів 

господарювання, уніфікації та стандартизації міжнародної бізнес-діяльності з поступовим 

формуванням інститутів світового економічного менеджменту. При цьому ядром та ключовою 

рушійною силою глобалізаційних процесів є багатоцільова інвестиційна діяльність суб‘єктів 

міжнародної економічної системи, завдяки якій забезпечується ефективна транснаціоналізація 

національних економік, їх підключення до виробничих мереж ТНК, здійснюється міжнародний 

науково-технологічний трансфер та досягається нова якість відтворювальних процесів на 

інтернаціональному рівні. 

Світовий досвід свідчить про те, що найбільшого прогресу у міжнародних інвестиційних 

процесах досягли країни зі сприятливим інвестиційним кліматом, ключовим компонентом якого є на 

сьогодні їх податкові системи, котрі, з одного боку, максимально стимулюють приплив іноземного 

капіталу, а з другого – є важливим інструментом реалізації економічних інтересів держав на світових 

ринках. Не випадково, що лише країни з розвинутими національними податковими системами 

перетворились на сьогодні на головних суб‘єктів міжнародних інвестиційних процесів та отримали 

практично необмежені можливості щодо диверсифікації джерел зовнішнього фінансування своїх 

економік, розбудови  національних інвестиційних ринків та забезпечення високої ефективності 

процесів внутрішнього нагромадження капіталу. 

Характеризуючи податковий механізм стимулювання міжнародних інвестиційних процесів, 

слід відзначити, що за усієї варіативності моделей національних податкових систем, в умовах 

глобалізації вони дедалі більшою мірою трансформуються в напрямку їх гармонізації та конвергенції. 

Це набуває свого прояву, насамперед, у стандартизації методів податкового адміністрування, 

уніфікації податків, поглибленні співробітництва країн у сфері уникнення подвійного оподаткування, 

посиленні взаємодії та координації національних податкових політик, а відтак – створюється 

уніфіковане «податкове поле» для глобальної діяльності транснаціональних бізнес-структур. 

Що стосується України, то ключовим завданням нинішнього етапу трансформації  її економіки 

є неухильне впровадження передових стандартів національних податкових систем, котрі б 

забезпечили нарощування масштабів іноземних інвестицій, нівелювання асиметричності у їх 

географічному та галузево-секторальному розподілі, а також підвищення ефективності їх 

використання. Виходячи з цього, особливої актуальності на сьогодні набуває дослідження 

міжнародних інвестиційних процесів у їх взаємозв‘язку з гармонізацією національних податкових 

систем як невід‘ємного компоненту економічної глобалізації, який визначає характер, основні канали 

і механізми переміщення інвестиційних ресурсів у світогосподарському масштабі. 

З-поміж наукових праць, в яких досліджуються теоретичні основи іноземного інвестування 

національних економік, форми та рівні інтернаціоналізації інвестиційно-кредитних відносин, 

механізми акумуляції та перерозподілу глобальних інвестиційних ресурсів, еволюція національних 

податкових систем та їх трансформація в сучасних умовах, процеси фіскальної конвергенції країн 

світу, а також інструменти та важелі формування інтегративних податкових систем на регіональному 

рівні, слід відзначити роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Д. Ашворз, Ю. Байрачний, 

Л. Барбоне, Я. Бергер І. Бураковський, І.Благун, Т. Варін,    Н. Вдовиченко, М. Висоцький, І. Волков, 

М. Гридчина, О.Гусак, Л.Демиденко, В. Егерт, А. Єлісеєв, М. Карлін, Ю. Козак, П. Ліндерт, 

Д.Лук‘яненко, З. Луцишин, Дж. Маккі-Масон, Ю. Макогон, О. Мещерякова, О.Мозговий, А. 

Поручник, Є. Савельєв, Х. Сала-і-Мартін, С. Стейнмо, Я.Столярчук, Н. Стукало,   А. Толкушкін, В. 

Чужиков, Р. Фенге та ін. 

Однак ряд аспектів цієї багатогранної наукової проблеми залишаються недостатньо розкритими 

та обґрунтованими. Насамперед, ґрунтовного дослідження потребують процеси гармонізації 

національних податкових систем в умовах глобалізації, а також її механізми та форми. Недостатньо 

розробленим залишається питання щодо оцінки впливу національних податкових систем на 

масштаби та динаміку міжнародних інвестиційних процесів. Крім того, надзвичайно актуальним на 

сьогодні є також обґрунтування напрямків вдосконалення податкових важелів формування 

сприятливого інвестиційного клімату в Україні у контексті реалізації її національних економічних 

інтересів. 
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Підприємства нафтопереробної галузі України, від яких у значній мірі залежить діяльність 

усіх суб‘єктів господарювання, в умовах економічної кризи зазнали відчутне зниження їх фінансової 

результативності. Аналіз фінансових результатів до оподаткування цих підприємств проведено у 

порівнянні з усіма  підприємствами за видами економічної діяльності,  в тому числі – промисловими 

(таблиця 1) [1]. 

Таблиця 1 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності 

 
Фінансовий 

результат до 

оподатку- 

вання, 

млн.грн 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат. 

млн.грн. 

у % до 

загальної 

кількост 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн.грн. 

2016 рік 

Усього -22201,5 73,4 523759,4 26,6 545960,9 

промисловість -7569,6 72,8 141475,3 27,2 149044,9 

виробництво 

продуктів 

нафтоперероблення 

-3661,9 57,7 122,7 42,3 3784,6 

2015 рік 

Усього -340126,6 73,7 475321,2 26,3 815447,8 

промисловість –181360,9 72,9 90315,9 27,1 271676,8 

виробництво 

продуктів 

нафтоперероблення 

-5125,5 67,4 96,2 32,6 5221,7 

2014 рік 

Усього -523587,0 66,3 334517,3 33,7 858104,3 

промисловість –166414,0 63.3 76253,3 36,7 242667,3 

виробництво 

продуктів 

нафтоперероблення 

-4265,0 67,7 125.0 32,3 4390,0 

2013 рік 

Усього 29283,2 65,9 234513,7 34,1 205230,5 

промисловість 13698,3 63,3 81336,9 36,7 67638,6 

виробництво 

продуктів 

нафтоперероблення 

186,8 53,2 675,7 46,8 488,9 

 

Як  свідчать результати аналізу,  за 2013-2016 рр. абсолютний  темп зниження фінансового 

результату до оподаткування  по  всіх підприємствах  в Україні склав -2,76, по промисловості -2,55, а 

по підприємствах нафтопереробної галузі  цей показник становив -3,06. Причому  загальний 

фінансовий  результат  по нафтопереробних підприємствах, що отримали прибуток до 

оподаткування, у 2016 році зменшився порівняно з аналогічним показником за 2013 рік на 553,0 

млн.грн., або на 81,9%,  а сума збитку зросла  за цей період на 3295,7 млн.грн. або у 7,7 рази, що 

спричинило  значне зниження загальних  фінансових  результатів до оподаткування. 

Для покращення фінансових результатів діяльності нафтопереробних  підприємств доцільним 

є проведення вииваженої політики щодо забезпечення сировиною, збільшення дохідності за рахунок 

випуску більш конкурентноспроможної продукції, зниження собівартості за рахунок впровадження 
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нових технологій,  використання всіх можливих і прийнятних резервів економії, підвищення 

ефективності  роботи управлінського апарату підприємств і галузі в цілому. 
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Навіть у сучасній кризовій ситуації на ринку з високим рівнем конкуренції наші підприємства 

прагнуть знаходити нові шляхи для зміцнення своїх позицій. Одним із таких інструментів є стратегії 

диференціації. Стратегія диференціації виробництва стає привабливим конкурентним підходом у 

міру того як споживчі запити і переваги стають різноманітними і не можуть більше задовольнятися 

стандартними товарами. 

Диференціація передбачає використання елементів унікальності у виробництві і маркетингу 

продукції, що представляють цінність для покупців. Для того, щоб стратегія диференціації була 

успішною, фірма повинна вивчити запити і поводження споживачів, знати, чому покупці віддають 

перевагу.  

За своїм змістом диференціація може бути різною за розмахом, глибиною та формами, 

розглянемо на рис. 1 приклади диференціації:  

 
Рис. 1. Приклади диференціації продукції 

Успішна диференціація дозволяє фірмі: установити підвищену ціну на товар чи послугу; 

збільшити обсяг продажів (велика кількість покупців залучається завдяки відмінним характеристикам 

товару);  завоювати лояльність покупців до своєї товарної марки (деякі клієнти стають дуже 

прив‘язаними до додаткових характеристик продукції). 

Диференціація проходить успішно, якщо витрати по її проведенню покриваються за рахунок 

збільшення ціни на модифікований і модернізований товар [3, с. 177]. 

Стратегія диференціації може бути реалізована у виді сильної стратегії, якщо в наявності: 

1) особливі вимоги до матеріально-технічного забезпечення тих ланок виробництва або 

надання послуг, що здійснюють найсильніший вплив на якість кінцевого продукту фірми; 

2) дії, пов‘язані зі створенням товару на базі нових досліджень і розробок, дозволяють 

потенційно поліпшити характеристики виробів, розширити сфери кінцевого використання і 

застосування товар; 

3) орієнтація виробничого процесу на дослідження і розробки, що дозволяє фірмі 

використовувати більш діючі ефективні технології, а також підвищувати якість і привабливість 

товару [1, с. 46]; 

4) застосування більш зроблених виробничих процесів, що дозволяють підвищити ступінь 

зацікавленості покупців у виробництві і продажі даного товару; 

5) дії по обслуговуванню клієнтів, проведенню маркетингових досліджень і забезпеченню 

продажів, таких як допомога покупцеві, швидке обслуговування і ремонт, швидке виконання 

замовлення і т.д. 

Отже, стратегія диференціації потребує значної праці, великої кількості дій зі сторони фірми з 

визначення відмінності товару відносно конкурентів, але це дозволить підприємству в майбутньому 
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контролювати ринок за рахунок великої кількості лояльних клієнтів, за можливістю установлювати 

підвищену ціну. 
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Сучасна банківська справа є однією з найбільш динамічних сфер економіки, адже банки стали 

невід'ємною частиною економіки та життя будь-якої держави. Сьогодні головним завданням 

банківської системи України є пошук реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх 

прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне 

вирішення цієї проблеми потребує використання багатьох методів, прийомів, способів, систем та 

розробки нових підходів до управління комерційним банком, які об'єднані поняттям менеджменту. 

Фінансовий менеджмент в банку – це наука управління ресурсами, які знаходяться у 

розпорядженні банку, з метою досягнення стратегічних цілей. Іншими словами, це підсистема 

менеджменту, яка передбачає цілеспрямований вплив на операції банку шляхом використання таких 

інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль [1, с. 9].  

Об‘єкт фінансового менеджменту комерційного банку можна визначити як аналіз фінансових 

операцій банку й управління фінансовими потоками клієнтів. 

Суб‘єкти управління фінансового менеджменту банку можна поділити на зовнішніх та 

внутрішніх. До зовнішніх суб‘єктів управління відносять державу у вигляді законодавчого органу та 

НБУ як орган нагляду. Комплекс підрозділів, які забезпечують ефективне управління фінансами 

банку за допомогою різноманітних форм і методів управлінського впливу (аналітичні служби, 

служби планування, служби контролю) є суб'єктом внутрішнього управління фінансового 

менеджменту. 

Компоненти системи фінансового менеджменту класифікують як базові та вторинні [2]. До 

базових компонентів відносяться: керуюча система, керуюча підсистема й об'єкти управління. 

Вторинні компоненти можуть бути представлені такими елементами: фінанси, фінансові ресурси, 

грошові фонди, джерела фінансування.  

У процесі функціонування системи фінансового банківського менеджменту саме керуюча 

система в особі органів влади, власників або керівників формують цілі й завдання управління. 

Слід зазначити, що фінансовий менеджмент банку має свої особливості, пов'язані зі 

специфікою банківської діяльності [1, с. 13]. Серед галузевих особливостей фінансового 

менеджменту банку виділяють такі:  

- об'єктивна необхідність управління залученими фінансовими ресурсами;  

- більш жорсткий рівень регулювання діяльності банків зі сторони держави;  

- широка номенклатура банківських операцій;  

- пряма залежність не тільки від кон'юнктури або стану ринку банківських послуг, але й від стану 

національної та світової економіки;  

- більш високий рівень потенційних ризиків у процесі діяльності.  

Залежно від чинника тимчасовості цілей фінансовий менеджмент можна розділити на 

тактичний і стратегічний. Стратегічний фінансовий менеджмент пов'язаний з реалізацією стратегії 

банку та вирішенням перспективних завдань за допомогою критеріального управління. Тактичний 

фінансовий менеджмент забезпечує вирішення поточних завдань за допомогою безперервного 

управління за відхиленнями, які реалізують принцип зворотного зв'язку [2]. 
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Серед елементів системи фінансового менеджменту в комерційному банку можна виокремити 

три стратегічних блоки: бізнес-планування; бюджетування і ризик-менеджмент. За допомогою 

планування можна оцінити поточну ситуацію і відповідно зі стратегічними планами банку визначити 

орієнтири на майбутнє. За допомогою бюджетування цільові показники    бізнес-плану переводять в 

площину декомпозиції та реалізації відповідних завдань. У свою чергу, контури ризик-менеджменту 

повинні проглядатися як у розрізі банківських операцій, так і при прийнятті, а також реалізації 

бюджетних планів (оперативних, короткострокових і довгострокових) з метою виявлення 

неврахованих (недооцінених ризиків) і фінансових витрат на управління ними [3]. 

З вище сказаного, можна зробити висновок, що фінансовий менеджмент є основною 

складовою банківського менеджменту. В результаті побудови та успішного функціонування системи 

фінансового менеджменту банку можна визначити раціональні вимоги та методичні основи побудови 

оптимальних організаційних структур і режимів роботи банку. Це дозволить забезпечити планування 

і реалізацію фінансових операцій банку за умови збереження стабільності і стійкості банку. 
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Ще жодна людина не навчилася контролювати свої емоції на 100%. Залежність від емоцій є 

першочерговою якістю, яка відрізняє живого трейдера від механічної торгової системи. Саме завдяки 

емоційності трейдер робить більшість  торгових помилок. Тому, не тільки правильно обрана торгова 

тактика визначає хід і результат торгівлі. В рівній мірі це відноситься і до психології здійснюваного 

трейдингу. 

Отже, саме емоції правлять біржовими платформами ринку Форекс. Це вже давно доведений 

факт, який детально описаний і доведений доктором А. Елдером в книзі «Трейдинг з доктором 

Елдером. Психологія торгівлі на біржі»[1]. Психологія натовпу – саме цей фактор визначає, в який 

бік будуть рухатися котирування біржових активів Форекс. При цьому прибуток кожного окремого 

трейдера залежить від того, наскільки гнучко він вміє підлаштовуватися під емоційність ринку і 

керувати власними емоціями.  

Підхід до трейдингу визначається баченням перспективи і очікуваннями. Наприклад, якщо 

трейдери занадто налякані, вони відмовляються приймати ризики, а в крайньому разі навіть можуть 

побоятися увійти в угоду. Очікування, свідомо чи несвідомо, мають величезний вплив на результати 

трейдингу. 

Основне припущення, що лежить в основі, наприклад, боязні невдачі, це віра, що треба бути 

абсолютно компетентним, адекватним і успішним. Елліс стверджує, що таке переконання створює 

страх і занепокоєння, яке у трейдерів часто генерує коливання і непевність у собі. Трейдери, які 

переконані, що вони повинні бути абсолютно компетентні, проводять весь свій час в турботах про те, 

що вони зробили неправильно, що може йти не так, як треба, і як впоратися в разі невдачі. Ці думки 

відволікають, вони затуляють потік безпосереднього досвіду і здатність оцінювати поточний стан 

ринку з незмінною точністю.  

На відміну від традиційних фінансів і економіки, які, у спробі зробити точні економічні 

прогнози, розглядають тільки конкретні індикатори, поведінкові економісти припускають, що 

прогнози схильні до похибки. Прогнози роблять люди, а людині властиво помилятися; в цьому вони 
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"ірраціональні", вони не засновують свої рішення на логічному аналізі всієї доступної інформації. Це 

часто призводить до неточних прогнозів. 

Згідно з поведінковим економістам, ціни акцій більшою мірою відображають "психологію 

інвестора", а не традиційні фундаментальні індикатори. Роботи Деніела Канемана [2] вплинули на 

багатьох поведінкових економістів. Безліччю яскравих експериментів Д. Канеман і його колега 

А. Тверскі продемонстрували, що люди є дуже неефективними переробниками інформації. Вони 

роблять швидкі і необдумані рішення швидше, ніж засновані на обережній логіці.  

Основна передумова технічного аналізу - ринковими цінами рухають страх і жадібність. Ці 

емоції впливають на торгові рішення про те, купувати чи продавати. Коли інвестори бояться, що ціни 

впадуть, вони продають. Коли вони бояться, що можна упустити можливість зробити прибуток, вони 

купують без достатньої на те підстави, згідно доктору Мартіну Прингу [3]. Жадібність, навпроти, є 

результатом комбінації самовпевненості і бажання досягти прибуткових результатів у найкоротший 

час. Коли трейдери відчувають, що можна зробити швидкий і легкий прибуток, вони купують. 

Аналізуючи вплив технічного аналізу на результат роботи трейдера Білл Вільямс у книзі 

«Торговий хаос» [4] висунув теорію, в якій фінансовий ринок, як і кожен графік котирувань, який 

відображає динаміку руху ціни, це хаос. Хаос, який у своєму загальному понятті не піддається 

прогнозуванню. Автор книги переконує, що будь-який технічний аналіз працює тільки часом і ніяка, 

навіть сама хитромудра система ризик - менеджменту не дозволить вам торгувати прибутково. Так 

як, в хаосі ви можете сподіватися тільки на випадкові та епізодичні результати, тобто – безсистемне 

винагороду, яку не можна поєднати зі стратегією торгівлі та управлінням капіталом. 

Для підтвердження цього твердження Білл приводить в приклад торгівлю з деяким відомим 

торговим стратегіям і правилами технічного аналізу, які в реальності не приносять трейдерам нічого 

хорошого. 

На основі аналізу видно, що визначальна риса трейдера, — дисципліна. Трейдерам необхідно 

більше часу витрачати на тестування і налагодження торгової системи, подивитися на неї в дії на 

центових рахунку, але ніколи не порушувати її правила торгівлі на реальні гроші.  

На основі дослідження досвіду успішних трейдерів можна сказати, що трейдер не повинен 

торгувати заради процесу, не зобов'язаний щодня (навіть щотижня) бути в ринку. Успішний трейдер 

аналізує кожну дію і може обґрунтувати кожну операцію. Якщо він навчиться у торгівлі керуватися 

розумом, а не емоціями, фінансовий успіх не змусить себе чекати. 
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На етапі сучасного розвитку держави, в час коли Україна зазнає вкрай негативного впливу 

зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів, розвиток держави потребує радикально нових 

підходів до формування бюджетної політики.  

Місцеві бюджети відіграють важливу роль у сучасній соціальній державі, вони є фінансовим 

підґрунтям місцевих органів влади та одним із важелів перерозподілу валового внутрішнього 

продукту. За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечуються матеріальні, духовні, культурні та 

інші потреби громадян. 

В економічній літературі немає єдиного підходу щодо трактування поняття ―формування 

доходів місцевих бюджетів‖. Вітчизняні науковці визначають його як організований процес 



29 
 

планування та мобілізації доходів місцевих бюджетів. Тобто, формування доходів місцевих бюджетів 

здійснюється у два етапи: 1) планування доходів місцевих бюджетів, яке відбувається на перших двох 

стадіях бюджетного процесу на місцевому рівні; 2) повна і своєчасна мобілізація запланованих 

доходів, що досягається під час виконання місцевих бюджетів і є третьою стадією бюджетного 

процесу на місцевому рівні. 

В Україні більше половини доходів місцевих бюджетів формують офіційні трансферти, які 

включають дотації та субвенції, у тому числі субвенції з державного бюджету. Враховуючи, що з 

майже 12 тис. місцевих бюджетів України дотаційність 5,4 тис. становить 70%, а 0,5 тис. – перевищує 

90%, особливо актуальним питанням стає одночасне проведення адміністративно-територіальної 

реформи та бюджетної децентралізації [1]. 

В умовах бюджетної децентралізації значно посилюється роль місцевих органів влади у 

формуванні фінансових ресурсів для виконання усіх покладених на них функцій та завдань з метою 

забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку регіонів та максимального задоволення 

потреб громадян. У зв‘язку з цим виникає необхідність розширення та зміцнення їх основної 

фінансової бази – місцевих бюджетів, що є важливим джерелом, фінансовою основою діяльності 

органів місцевого самоврядування, активною формою акумуляції значної частини їх фінансових 

ресурсів. Враховуючи даний аспект, особливого значення набувають проблеми зміцнення дохідної 

бази місцевих бюджетів, розвитку місцевого оподаткування, здійснення ефективного бюджетного 

регулювання. 

Місцеві бюджети в розвинутих країнах, на відміну від України, поповнюються переважно за 

рахунок податкових надходжень. Зокрема, у країнах – членах Європейського Союзу податкові надхо-

дження становлять близько 70%, у Швеції та Данії – понад 80% [2]. 

Як свідчить досвід розвинутих країн, достатня самостійність регіонів і окремих 

територіальних одиниць сприяє не тільки високим показникам їх суспільного розвитку, але і 

загальному розвитку держави. Економічний розвиток територіальних громад неможливий без міцної 

фінансової складової, основою якої є місцеві бюджети. 

Підтримуємо думку про те, що доходи місцевих бюджетів мають бути надійною і стабільною 

основою фінансової бази органів місцевого самоврядування. Їхня недостатня кількість 

унеможливлює ефективний вплив органів місцевого самоврядування на соціально-економічний 

розвиток регіонів [3]. 

Отже, забезпечення фінансової самостійності регіонів має бути пріоритетним у формуванні 

потужної фінансової бази місцевих бюджетів в Україні. 
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Світова економічна наука відводить державі провідну роль у розробці і реалізації 

національної зовнішньоторговельної політики. Це пов‘язано не лише з тим, що експорт та імпорт 

товарів становлять вагому частину валового внутрішнього продукту в експортно-орієнтованих 

економіках, до яких належить і наша країна, а й зростаючою взаємозалежністю економічних процесів 

у кожній країні в епоху глобалізації. 
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Соціально-економічний розвиток у країнах з трансформаційною економікою, до яких 

належить і Україна, засвідчив різну міру податкового регулювання і ролі, яка йому надавалась. 

Очевидним стало й те, що сучасні податкові реформи повинні набувати нового змісту й сприяти 

формуванню ефективного регулювання зовнішньоекономічних операцій, враховуючи особливості 

соціально-економічного розвитку України, стан реформування економіки, рівень 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, його інвестиційні та інноваційні можливості. 

Для України нагальною потребою виступає вдосконалення податкової системи, яка сприятиме 

стабілізації та конкурентоспроможності її економіки при входженні в світове господарство. Важлива 

роль при цьому повинна надаватися процесу оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, 

оскільки надходження від адміністрування митних платежів займають високу частку у структурі 

дохідної частини Державного бюджету України. Тому формування ефективної системи 

оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в умовах лібералізації митної політики України є 

надзвичайно актуальним питанням та потребує ґрунтовних наукових досліджень. 

У працях вітчизняних учених традиційно аналізуються інструменти, структура та механізми 

функціонування національних і міжнародних систем державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, податкових і бюджетних систем, але не відображаються повною мірою актуальні питання 

розвитку системи оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності та інтеграції України у світове економічне співтовариство. 

Здебільшого поза увагою дослідників залишаються проблеми формування системи державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності економічними методами в умовах інтеграції України 

до Європейського Союзу. 

Теоретичне підґрунтя до розуміння проблем оподаткування зовнішньоекономічних операцій 

закладене у працях відомих зарубіжних економістів: Р. Вернона, Д. Кейнса, П. Кругмана, С. Ліндера, 

А. Маршала, Дж. Мілля, Б. Оліна, М. Познера, Д. Рікардо, А. Сміта, А. Файоля, Ф. Хекшера та інших. 

Малодослідженими залишаються питання ефективного використання інструментарію 

оподаткування суб‘єктів зовнішньоекономічного простору, потребує сучасних підходів 

обґрунтування фіскально-регулюючих аспектів узгодження інтересів учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. Водночас необхідно удосконалити методику проведення 

оцінювання фіскальної ефективності оподаткування зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням 

актуальних змін у сфері податкового та митного регулювання відповідно до умов сьогодення.  
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Банківська система має володіти сукупністю ресурсів достатніх як для кредитування 

поточних потреб суб'єктів господарської діяльності, так і для розвитку інвестиційної діяльності. 

Ресурси кожного окремого банку мають конкретну структуру – певне співвідношення між власними 

коштами та зобов'язаннями, яке формується під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Власні ресурси – це власний капітал, кошти фондів банку, які створені при його формуванні 

та доповнюються шляхом отримання грошових внесків від додаткового випуску акцій та резерви, що 

збільшуються за рахунок нерозподіленого прибутку. У складі внутрішніх джерел формування 

фінансових ресурсів основне місце належить власному капіталу. Аналіз структури та динаміки 

складових власного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 2014-2016 р.р. представлено в табл.1. 
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З наведених даних у табл. 1 можемо зробити висновок, що протягом 2014-2016 рр. власний 

капітал банку зменшився на 103,6 % і має від‘ємне значення, за рахунок накопиченого дефіциту 

банку на суму 176048000 грн. Така ситуація свідчить про відсутність власних коштів, а також про 

використання залучених та позичених коштів не за цільовим призначенням.  

Таблиця 1 

Аналіз структури та динаміки власного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк»                                         

тис. грн. 

Стуктура капіталу 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення 

2016/2014 

тис. грн. % 

Статутний капітал 18101000 21257000 50695000 32594000 180,1 

Емісійні різниці 20000 23000 23000 3 000 15,0 

Незареєстровані внески до 

статутного капіталу 
1000 - 111591000 111590000 11159000,0 

Нерозподілений прибуток 

(накопичений дефіцит) 
4048000 2020773 -176048000 -180 096 000 -4449,0 

Резервні та інші фонди 

банку 
1445000 1448000 1 619000 174000 12,0 

Резерви переоцінки 1328000 1927000 1304000 -24000 -1,8 

Усього власного капіталу 24497000 27510000 -882000 -25379000 -103,6 

 

З метою вирішення проблеми дефіцитності власного капіталу банку та забезпечення 

стабільності у фінансовій системі країни, Постановою КМУ від 18.12.2016 р. № 961 було 

передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ КБ 

«Приватбанк».  

Міністерство фінансів та Національний банк України оцінили  потребу капіталу ПАТ КБ 

«Приватбанку» і розробили етапи докапіталізації (табл. 2). 

Таблиця 2 

Етапи докапіталізації ПАТ КБ «Приватбанку» державою 

Період Сума, млрд грн Ставка купона Індексовані 

Грудень 2016 р. 43,0 10% Ні 

Грудень 2016 р. 64,0 6% Так 

Лютий 2017 р. 9,8 6% Так 

Липень 2017 р. 38,5 9,8% Ні 

 

Збільшення статутного капіталу ПАТ КБ «ПриватБанку» відбувається шляхом випуску та 

обмiну облiгацiй внутрiшньої державної позики на акцiї банку. Це буде гарантувати клієнтам ПАТ 

КБ «Приватбанк» захист розміщених у ньому коштів та заощаджень, допоможе уникнути системних 

ризиків для банківського сектору та стане запорукою збереження фінансової стабільності у країні. 
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Говорячи про фіскальне узгодження як інструмент подолання територіальних диспропорцій у рівні 

соціального та економічного розвитку, насамперед вони означають нерівномірність розподілу фінансових 

ресурсів між бюджетами та два види бюджетного дисбалансу, якими можна назвати наступні: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.nbuv.gov.ua/
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вертикальний дисбаланс - це розбіжність між обсягами фінансових ресурсів певного рівня влади 

(центральним, регіональним або місцевим) та обсягами завдань і обов'язків, які покладені на нього в 

процесі розподілу повноважень між різними рівнями влади; горизонтальний дисбаланс - це 

розбіжність між обсягами фінансових ресурсів певного рівня влади та обсягами її завдань та 

невідповідністю між обсягами фінансових ресурсів однієї або декількох територіальних одиниць 

одного рівня [1]. 

Потрібно звернути увагу на те, що при визначенні горизонтального дисбалансу автори розрізняють 

два аспекти. По-перше, нерівність ресурсів між еквівалентними бюджетами різних територій нерозривно 

пов'язана з відсутністю ресурсів для виконання повноважень та обов'язків органами влади певного рівня. 

Це об'єктивно обумовлено економічними законами обмежених ресурсів та постійним зростанням потреб. 

Більше того, цей тип дисбалансу може бути визначений як найважливіший бюджетний дисбаланс. Другий 

аспект полягає у неоднорідності власних ресурсів серед сукупності бюджетів одного рівня влади. У цьому 

курсі ступень глибини горизонтальних дисбалансів може бути визначена наступним чином: 

горизонтальний розрив першого порядку оцінює диспропорції бюджетів однорівневого рівня після 

первинного розподілу бюджетних ресурсів, а горизонтальні прогалини другого порядку оцінюють 

остаточні дисбаланси однорівневого бюджету після перерахування коштів з державного бюджету. 

У зв'язку з вертикальними дисбалансами слід також звернути увагу на те, що вони часто 

визначаються політикою центральних урядів. Центральні органи влади, як завжди, намагаються 

заощадити найбільш еластичні та продуктивні податкові бази за рахунок центрального бюджету. Як 

наслідок, місцеві бюджети отримують фіскально неефективні податки як джерело доходів, що 

призвело до так званого статичного та динамічного дисбалансу. Такі диспропорції можуть бути 

визначені відповідно як: 1) перевищення витрат на обов'язкові повноваження органів місцевого 

самоврядування над повноваженнями обсягів власних доходів та 2) перевищення норм збільшення 

витрат на повноваження, що перевищують ставки збільшення надходжень від місцевих податків та 

інші обов'язкові збори [2; 3]. 

Дослідження досвіду різних країн на основі праць таких провідних зарубіжних та вітчизняних 

вчених як М. Робінсон [4], Т. Коляда [5], В. Дорош, І. Косинський [1], О. Полікарпова [6], І. Ситнік, А. 

Стьопочкін [7] та ін. дозволяє розповісти про множинні методи скорочення вертикальних та 

горизонтальних бюджетних дисбалансів. Їх узагальнення та систематизація дає можливість представити 

інструменти фіскального узгодження наступним чином. 

Найбільш поширені широкі заходи: перерозподіл на користь центрального уряду тих 

повноважень, які місцеві органи влади не можуть впорати з обмеженням фінансових ресурсів; 

запровадження механізму, який дозволяє місцевим органам влади встановлювати податкові 

надходження або застосовувати більшу ставку існуючих податків (як правило, протягом певного 

інтервалу); встановлення пропорцій розподілу на доходи від загальнодержавних податків до 

бюджетів різних рівнів та зміна таких пропорцій у разі катастрофічного дефіциту бюджетних 

ресурсів на місцевому рівні; реалізація системи міжбюджетних трансфертів та кредитів. 

Є щонайменше три загальні підходи до використання цих інструментів:  індивідуальний - у 

кожному випадку центральний уряд вирішує конкретні умови фінансування місцевих бюджетів з 

місцевими органами влади (Китай); пільгові - для деяких територій (регіонів) запроваджується 

спеціальний режим прав місцевого самоврядування при встановленні податків, податкових пільг та 

розподілу податкових надходжень національних податків (Австралія, Малайзія); форма - формула 

обчислення обсягу переказів з центральних бюджетів на місцеві, що є єдиною і застосовується до всіх 

адміністративних одиниць (більшість країн, включаючи Україну). 

Широко поширені методи горизонтального вирівнювання - створення фондів вирівнювання 

(структурних фондів) у формі фондів регіонального розвитку. Їх функція, на відміну від державних 

грантів вирівнювання, є вузька орієнтація на подолання структурних проблем, тобто створення 

передумов для збільшення фінансової сили територій завдяки структурній трансформації 

продуктивних сил, створення інфраструктури та робочих місць тощо. Крім того, це також державні та 

місцеві інвестиції в соціальну сферу та інфраструктуру, включаючи програми працевлаштування та 

освіти; фінансування розвитку бізнесу та часткової або повної компенсації відсотків за кредитами 

місцевих органів влади може бути ефективним. 

Серед числа непрямих методів фіскального узгодження такі можуть бути використані як 

контроль прозорості державних закупівель органів місцевого самоврядування; зміна соціальних 

стандартів та стандартів надання адміністративних послуг; фінансовий аудит діяльності бюджетних 

установ та контроль за використанням державної та муніципальної власності; вдосконалення системи 
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податкової адміністрації, інтеграція адміністративних одиниць та відповідно - податкової бази 

місцевих бюджетів тощо. 
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В сучасних умовах для забезпечення ефективного функціонування підприємств в 

довгостроковому періоді особливого значення набуває динамічний підхід щодо регулювання 

грошових потоків.  Своєчасний процес одержання грошових надходжень та здійснення грошових 

виплат є питанням забезпечення життєдіяльності самого підприємства, а це означає безперервне та 

стабільне функціонування підприємства не тільки сьогодні, а й в майбутньому.  

Більшість вітчизняних і зарубіжних учених розглядають грошові потоки як інструмент 

регулювання ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності, фінансової рівноваги 

підприємства або використовують грошовий потік у процесі визначення вартості підприємства, при 

оцінці ефективності фінансових і реальних інвестицій. 

Раціональне та ефективне  управління грошовими потоками має вирішальне значення для 

фінансового здоров'я компанії. Хоча, деякі вчені трактують управління як відносно просте поняття, 

але, навіть, незначні помилки в управлінні можуть призвести до таких наслідків: 

 - втрата прибутків через хибний вибір об‘єкта інвестування; 

 - надмірна ліквідність, як наслідок, може призвести до відсутності пасивного доходу;  

- загроза неплатоспроможності підприємства внаслідок дефіцитного рівня грошових потоків; 

- збільшення тривалості фінансового циклу підприємства та втрачені вигоди в процесі інвестування 

через надлишковий рівень грошових потоків. 

В.В. Дмитрієв у статті «Формування  механізму управління грошовими потоками 

підприємства» зазначає, що управління грошовими коштами полягає у забезпеченні збалансованості 

потоків, що надає можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової 

стійкості підприємства і полягає в розробці фінансового механізму [1].  

На нашу думку, фінансовий механізм повинен містити такі складові : 

1. Забезпечення готівкового резерву для підтримки фінансової стабільності підприємства. 

2. Розрахунок точки беззбитковості – дає змогу оцінити можливості підприємства.  

3. Використання сучасних технологій для захисту грошових потоків та конфіденційної інформації 

про звітність підприємства. Ми вважаємо, що в наш  час, через велику загрозу банкрутства, внаслідок 

кібератак, доцільно створювати резервні копії всіх файлів та електронних таблиць грошових потоків. 
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Це захистить інформацію від пошкодження локальних файлів, вірусів, втрати / крадіжки даних, та 

полегшить доступ із будь-якого місця. 

4. Вимірювання та аналіз індексу споживчої лояльності (NPS) та індексу лояльності працівника до 

роботодавця (eNPS) дозволять своєчасно розробляти і впроваджувати новітні методи щодо 

підвищення прибутку компанії та його стабілізації. Також зазначимо той факт, що це додатково дасть 

змогу управлінському персоналу приймати ефективні рішення щодо інвестування капіталу, 

оцінювати прибутковість проектів, виділяти значущі фінансові потоки, а також визначати напрями 

мотивації персоналу. 

5. SWOT – аналіз сильних та слабких сторін підприємства. 

6. Щоденний моніторинг інформаційних даних. 

7. Планування і прогнозування на щоденній та щомісячній основі з урахуванням  доходів, валютного 

курсу на поточну дату, залишків після платежів і зарахування коштів.  

Погоджуємося з думкою Джона Рамптона, що для збереження бізнесу потрібно розробити 

фінансовий механізм, який може складатися з таких елементів [2]:  

1. Дотримання своєчасності сплати платежів - використання програмного забезпечення та 

відправлення нагадувань про автоматичні платежі. Цей елемент доцільно використовувати 

підприємствам, котрі працюють з електронною системою документообороту, а також малим 

підприємствам, в умовах нестабільної ситуації в банківській сфері України, якщо існує загроза  

несвоєчасної оплати та  замороження рахунків. 

2. Створення прогнозу руху грошових коштів на наступні шість-дванадцять місяців. На нашу думку, 

якщо є необхідність, то бюджет необхідно переглядати та корегувати на щомісячній основі.  

3. Податки – необхідно позначити календарні податкові терміни та звертатися до податково агенту 

для консультацій. Ми вважаємо, що менеджмент компанії повинен надати певні повноваження 

висококваліфікованому спеціалісту з податків, в компетенціях якого будуть контроль та своєчасність 

виконання розрахунків з бюджетом. 

6. Вилучені кошти - інвестори та банки можуть вилучити вкладені кошти внаслідок невдалого 

проекту. 

7. Непередбачене зростання – чим більше зростання, тим більше потрібно готівки на розрахунки.  

Подальшого дослідження потребує поглиблена розробка процесу оптимізації грошових 

потоків, що зумовлює підтримання належного рівня ліквідності і платоспроможності підприємства. 
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 Факторинг є порівняно новою системою скорочення ризику для установ та організацій під час 

планування платежів, завдяки чому скорочується дебіторська заборгованість та, як наслідок, 

підвищується ліквідність. Тому питання розповсюдження та розвитку факторингових послуг в 

Україні в умовах всеохоплюючої кризи є доволі актуальним. 

 Основні показники проведення факторингових операцій в Україні наведені в табл. 1. 

Згідно даних табл. 1.1, протягом 2014-2016 рр. кількість діючих компаній, які мають право на 

реалізацію факторингових операцій, зросла на 106,44 %. Кількість укладених договорів за  

2014-2016 рр. зросла на 89,64 %, проте їхня вартість зменшилась на 28,22 %. Це свідчить про 
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поширення таких послуг в Україні та істотне зменшення ризиків втрати коштів для факторингових 

компаній завдяки зменшення середньої вартості одного договору на 62,15 %. 

Таблиця 1 

Основні показники здійснення факторингових операцій [2] 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Відхилення 

+/- % 

Кількість факторингових 

компаній, одиниць 
264 457 545 281 106,44 

Кількість укладених 

договорів, млн. грн. 
17 671 14 267 33 511 15 840 89,64 

Вартість укладених 

договорів, одиниць 
23 525,7 16 555,9 16 887,6 -6 638,1 -28,22 

Середня вартість одного 

договору, млн. грн. 
1,331 1,160 0,504 -0,827 -62,15 

 

  Розглянемо джерела фінансування операцій факторингу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Джерела і структура фінансування операцій факторингу в Україні [2] 

Джерело 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 

млн. грн. 
Част-

ка, % 
млн. грн. 

Част-

ка, % 
млн. грн. 

Част-

ка, % 
+/- % 

Власні кошти 15 168,8 64,48 13 780,2 83,24 14 060,6 83,27 -1108,2 -7,31 

Позичкові кошти 

юридич-них осіб 
1 279,7 5,45 1 251,9 7,56 1 021,0 6,06 -258,7 -20,22 

Банківські 

кредити 
4 926,3 20,95 793,6 4,79 354,4 2,11 -4571,9 -92,81 

Інші джерела 2 146,1 9,12 728,7 4,40 1 444,4 8,56 -701,7 -32,70 

Всього 23 525,7 100 16 554,4 100 16 887,5 100 -6638,2 -28,22 

 

 Отже, головним джерелом фінансування факторингових операцій протягом досліджуваного 

періоду були власні кошти – у загальній структурі на 2016 р. вони складають 83,27 %. Відзначається 

також істотне скорочення фінансування послуг факторингу в цілому за 2014-2016 рр. (на 28,22 %) та 

пропорційно за кожним джерелом.  

 Розглянемо також розподіл факторингових операцій за сферами економіки (табл. 3). 

Таблиця 3 

Укладені договори факторингу у розрізі галузей економіки [2] 

Джерело 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 

млн. 

грн. 

Частка, 

% 

млн. 

грн. 

Частка, 

% 

млн. 

грн. 

Частка, 

% 
+/- % 

Будівництво 69,6 0,3 91,3 0,6 382,4 2,3 312,8 449 

Добувна 

промисловість 
0,1 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 7,5 7500 

Легка 

промисловість 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 100 

Металургія 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 100 

Сільське 

господарство 
1,3 0,0 29,7 0,2 68,2 0,4 66,9 5146 

Сфера послуг 1 501,8 6,4 738,3 4,5 1 121,2 6,6 -380,6 -25,34 

Транспорт 3,0 0,0 50,0 0,3 0,7 0,0 -2,3 -76,67 

Харчова 

промисловість 
133,2 0,6 105,0 0,6 92,2 0,5 -41,0 -30,78 

Хімічна 

промисловість 
0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 0,3 54,9 100 

Інші 21 817,0 92,7 15 541,5 93,9 15 151,8 89,7 -6 665,2 -30,55 

Всього 23 525,7 100 16 555,9 100 16 887,6 100 -6 638,1 -28,22 
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З табл. 1.3 бачимо, що максимальний обсяг укладених за рік договорів факторингу 

спостерігається у сфері послуг та будівництві. Також можна зауважити той факт, що протягом 2014-

2015 рр. договори з надання факторингових послуг не укладались у легкій, хімічній промисловості та 

металургії, а у 2016 р. за ними укладено договорів на 1,5, 54,9 та 7 млн. грн. відповідно.  

 Тобто, згідно проведеного аналізу, можна сказати, що ринок факторингових послуг 

знаходиться на доволі низькому рівні розвитку, навіть попри несуттєве покращення деяких 

показників здійснення факторингових операцій в Україні. Це є наслідком відсутності чіткої 

нормативно-правової бази, яка б регулювала ринок факторингу і встановлювала певні ліміти та 

нормативи для фінансових установ, що здійснюють такий вид діяльності [1]. 

 Отже, для покращення ринку факторингових послуг можна запропонувати реалізацію 

наступних заходів: 

 1) створення державної факторингової компанії, адже наразі переважну частку факторингових 

операцій здійснюють комерційні банки; 

 2)  прийняття належних законодавчих актів, які будуть регламентувати роботу компаній, що 

надають послуги факторингу; 

 3) зменшення ціни факторингу та приведення її до рівня розвинених країн, що сприятиме 

поширенню факторингових операцій на фінансовому ринку України. 

 Впровадження запропонованих вище заходів може суттєво покращити ринок факторингових 

послуг в Україні. 
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

 

Зюзін В. О.  

аспірант 

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро 

 

Сьогодні в Україні молодь є однією з незахищених верств населення, оскільки більшість 

випускників навчальних закладів зіштовхуються з проблемою працевлаштування. У зв‘язку з цим 

існує потреба в цілеспрямованій підтримці з боку держави, бізнесу, громадськості для того, щоб 

сприяти успішному працевлаштуванню, реалізації власного потенціалу. Кожна країна застосовує 

визначені на державному рівні механізми підтримки молоді на ринку праці, а Україні слід адаптувати 

позитивний досвід держав-членів ЄС у сфері політики зайнятості молоді у відповідності з Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС. 

Розглядаючи рівень безробіття в Україні, визначений за методологією Міжнародної організації 

праці (МОП) серед молоді у віці 25-29 р. у І півріччі 2017 р. становив 11,4%. Серед осіб у віці 15-24 р. 

цей показник становив 17,8% та був майже удвічі вищий, ніж цей показник серед всіх вікових груп. 

Високий рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих людей не має необхідних 

професійних навичок і досвіду роботи. У середньому по країнах ЄС рівень безробіття серед молоді у 

віці 15-24 р. становив 16,9% [2]. 

В Україні вже створено певне нормативно-правове підґрунтя, яке визначає місце 

самозайнятості молоді в молодіжній політиці та в системі зайнятості населення. Це підкреслює 

важливість та нагальність державної підтримки працевлаштування молодої частини населення. Так, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» [4] одним із шести пріоритетів державної молодіжної політики є 

безпосередньо зайнятість молоді, а саме створення в країні таких умов і реалізація таких заходів, які 

б сприяли працевлаштуванню молодої частини населення (зокрема, збільшення рівня первинної, 

вторинної зайнятості, а також самозайнятості молоді), що досягатиметься в процесі взаємодії та 

співпраці між органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, вітчизняними 

й міжнародними громадськими об‘єднаннями тощо. 
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Для прикладу, у Великобританії державна підтримка самозайнятості молоді полягає у 

створенні сприятливого клімату в країні для здійснення підприємницької діяльності, що полягає в 

зменшенні бюрократичних процедур та сприянні зниженню витрат на створення власного бізнесу; 

реалізації програми консультування та наставництва для молоді, яка планує відкрити власну справу; 

наданні кредитів за нижчими відсотковими ставками; розвиток волонтерських рухів, які відіграють 

важливу роль у підтримці стартапів, особливо тих, які реалізуються безробітною молоддю [1, с. 10]. 

У ряді держав акцент на підтримку молодіжного підприємництва робиться в системі 

інноваційної політики держави, великого значення набуває створення технопарків, бізнес-

інкубаторів, підтримка високотехнологічних стартапів, формування «банку ідей». Для порівняння 

Україна має значний потенціал за кількістю пропонованих молоддю стартапів. Наприклад, в Україні 

на сьогодні налічується 452 такі проекти, у тому числі в Києві - 268 (що майже у 2 рази більше, ніж у 

Празі або в Мілані та дорівнює кількості стартапів у Стокгольмі) [1]. Однак, на жаль, значна частина 

таких стартапів реалізовується молоддю для зарубіжних замовників, особливо США у сфері IT-

технологій (часто за грантові кошти). 

Із загальної суми ресурсів у Швеції, які спрямовуються на підвищення зайнятості населення, 

три чверті витрачається на активну політику на ринку праці і лише одна чверть – на виплату 

допомоги безробітним, тобто більшу частину коштів використовують для створення робочих місць, 

проведення профорієнтаційних робот, надання методів і засобів для того, щоб люди самі намагалися 

шукати роботу. Це є одним з ефективних методів боротьби з безробіттям, адже люди не сподіваються 

на повне забезпечення з боку держави, а самі шукають роботу. З єдиного електронного банку даних у 

Швеції можна отримати інформацію про вакансії та умови пропонованої роботи в масштабах усієї 

країни. Проте головним є профорієнтація, завдяки якій відбувається ознайомлення з професіями, 

вибір потрібної та консультація зі спеціалістами. З цією метою у країні створено 88 інститутів ринку 

праці, що з‘ясовують можливості клієнтів, дають рекомендації, пропонують відповідні курси для 

підвищення кваліфікації [3, с. 53-54]. 

Таким чином, механізм державної підтримки самозайнятості молоді в Україні повинен 

формуватися в межах реалізації молодіжної політики держави, системи зайнятості населення, 

загальної економічної політики (у частині регулювання підприємницької діяльності), інноваційної 

політики (у контексті підтримки високотехнологічних проектів, стартапів). Заходи будуть 

ефективними лише тоді, коли існує взаємодія державних та місцевих органів влади з громадянськими 

інститутами (громадськими, волонтерськими організаціями), закладами освіти, науково-дослідними 

установами. Перспективними інструментами для України мають стати: соціальне підприємництво, 

система консультування та наставництва, широка підтримка стартапів у високотехнологічній сфері. 
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На сьогодні в умовах розвитку глобалізаційних процесів перед страховиками постають певні 

виклики – суб‘єкти, які діють на основі традиційних та не адаптивних методів спілкування з 

клієнтами з часом займають позиції аутсайдерів та покидають ринок. Сучасне інформаційне 
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суспільство характеризується широким розповсюдженням цифрових технологій, тому для страхових 

компаній відкриваються широкі можливості для впровадження інновацій.   

В Україні страхова сфера знаходиться на етапі популяризації та стрімкого розвитку, 

каталізатором яких є саме інноваційна діяльність [2]. Відтак актуальності набирають таргетенгові 

послуги з урахуванням індивідуальних потреб споживачів. Також необхідно використовувати 

можливості штучного інтелекту, програмних роботів, технології великих даних (Big Data) тощо. 

Інноваційним підходом є розробка програмного забезпечення, яке на основі опрацювання 

масиву даних надає можливість виявляти групи клієнтів зі схожими поведінкою і ризиками, 

фокусуватися на них, створювати окремі інноваційні продукти. Серед таких можуть бути, наприклад, 

страхування здоров'я спортсменів, підлітків, для топ-менеджерів тощо. Так, одним із прикладів 

проектів в сфері страхування можна назвати «Trov», що надає страхування цифрових сховищ. 

Користувачі мають можливість вводити докладні відомості про об'єкти страхування в мобільний 

додаток, яке зв'язується зі страховими партнерами. Таким чином, можна застрахувати різні предмети: 

ноутбук, фотокамеру, ювелірні вироби тощо. Цифрове сховище засноване на технології Blockchain, 

яке дозволяє захистити особисті дані та мінімізувати ризик втрати.  

Оскільки суспільство все більше надає перевагу автоматизованим процесам, то однією з 

інновацій у страховій діяльності може стати залучення платформ, що пов'язують продукт зі 

споживачем. Так, платформи можуть бути націлені на розширення кола споживачів за рахунок 

надання пільгових тарифів для користувачів, які виконують певні умови. Наприклад, якщо 

страхувальник не  порушує правила дорожнього руху, вчасно проходить техогляди, має певний стаж 

безаварійного керування - система запропонує пільговий тариф автострахування, або індивідуальний 

тариф при добровільному медичному страхуванні для тих, хто обстежується з певною періодичністю 

та не має зауважень лікаря. 

Слід зазначити, що канали збуту страхових продуктів також мають важливе значення та 

вимагають використання онлайн-сервісів, які забезпечать зростання доступності онлайн-страхування 

за рахунок скорочення часу на здійснення операцій.  

Окремим аспектом необхідно розглядати інновації, пов‘язані із супроводом страхового 

продукту, які передбачають поліпшення якості обслуговування при настанні страхового випадку. 

Досягти якості, яка необхідна для побудови партнерських відносин зі страхувальником, можливо при 

супроводі споживача у період дії страхового контракту. Однією з таких інновацій є CRM технологія 

супроводу споживачів, яка складається з комплексу методів управління процесами комплексного 

обслуговування споживачів [1]. 

Отже, страхова сфера є перспективною для впровадження інновацій як у напрямку створення 

нових страхових продуктів, так і оптимізації каналів збуту та індивідуалізації до надання послуг 

споживачам. 
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Состояние рынка банковских услуг в Украине можно назвать высококонкурентным. Наиболее 

важными задачами становятся восстановление эффективности деятельности банков, укрепления 

конкурентных позиций и восстановления доверия со стороны населения к коммерческим 

учреждениям. Инструментом для решения этих проблем является банковский маркетинг. 

Необходимость применения маркетинговой деятельности в функционировании банковских 

учреждений может быть объяснена современным состоянием развития банковского сектора в 

Украине, который  характеризуется усилением конкуренции как в сфере привлечения денежных 
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средств, так и в сфере предоставления финансово-кредитных услуг [1]. Это подтверждает 

актуальность темы исследования . 

Обострение конкурентной борьбы в отечественном розничном банковском секторе приводит 

к тому, что банки начинают менять маркетинговую стратегию с традиционной на 

клиентоориентированную. На первый план постепенно выходит клиент банковского учреждения, а 

первоочередной задачей становится максимальное стремление банка удовлетворить его интересы и 

потребности [2]. 

Необходимым условием реализации стратегии банковского маркетинга является создание 

отдела маркетинга и работы с клиентурой, который имеет четкий круг задач и функций и 

непосредственное взаимодействие с другими подразделениями банка. Порядок этого взаимодействия 

должен регламентироваться внутренними нормативными документами банка и нормативными 

актами НБУ. 

Из проведенного исследования, видим, что не все коммерческие банки Украины в своей 

организационной структуре имеют отдел маркетинга. Внедрение отдела маркетинга в 

организационную структуру коммерческих банков Украины даст возможность: 

- стать коммерческому банку более конкурентоспособным на рынке банковских продуктов; 

- стать клиентоориентированным банком; 

- проводить своевременную диверсификацию банковской индустрии: расширение спектра  банковких 

услуг и продуктов, использование небанковских методов заимствования денежных средств; 

- быстро ориентироваться к условиям внешней среды, менять формат отделений и обслуживания; 

- внедрять и развивать современное информационное обеспечение в банковсую деятельность (CRM-

систему, ERP-систему); 

- повышать имидж и репутацию банка; 

- интегрироваться в международную банковскую систему. 
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Використовуючи фінансовий механізм, структура якого визначається рівнем економічного, 

соціального та політичного розвитку, держава реалізує  фінансову політику, яка в першу чергу 

повинна забезпечувати зростання благополуччя громадян. Серед невідкладних питань сьогодення є 

чітке функціонування фінансового механізму забезпечення пенсійного страхування, що має сприяти 

гідному життю пенсіонерів. 

На прикладі Царичанського об‘єднаного управління Пенсійного фонду України (далі - УПФУ) 

у Дніпропетровській області розглянемо джерела формування його бюджету в 2016 р. (табл. 1).  

Як свідчать дані таблиці, в 2016 р. до бюджету Царичанського об‘єднаного УПФУ з усіх 

джерел фінансування (з урахуванням залишку на початок року -79622,05 грн.) надійшло                 

101675,17 тис. грн., що становить 100,02 % планових обсягів (перевиконання плану склало 22,27 тис. 

грн.) та в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 66413,51 тис. грн., темп 

приросту 2016 р. до 2015 р. склав 188,3%. Власні надходження в 2016 р. склали 285,33 тис. грн., що 

становить 108,5% планових надходжень, або лише 0,3% всіх надходжень. Стрімке зростання ролі 

бюджетних коштів у формуванні доходів бюджету ПФУ та покритті його дефіциту може стати 

суттєвою причиною нестійкості бюджетної системи. Така тенденція спостерігається і при формуванні 

бюджету Царичанського об‘єднаного УПФУ у Дніпропетровській області. 
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Таблиця 1  

Надходження коштів до бюджету Царичанського об‘єднаного управління Пенсійного фонду 

України у Дніпропетровській області в 2016 р., тис. грн. 

Надходження до ПФУ  
2016 р. 

Відхилення  

до 2015 р. 

план факт  відхилення % сума % 

Залишок коштів на початок 

року 
895,15 -79,62 - - - - 

Одержано коштів усього  101652,90 101675,17 22,27 100,0 66413,51 188,3 

Власні доходи 263,06 285,33 22,27 108,5 -79,66 -21,9 

Надходження коштів з 

Державного бюджету 
99792,12 99792,12 0,00 100,0 64897,01 186,0 

Усього доходів з урахуванням 

залишку 
102548,05 101595,55 -952,50 99,1 64792,07 176,1 

Джерело: складено авторами за [1]. 

 

Як свідчать дані таблиці, основним джерелом надходжень коштів до бюджету Царичанського 

об‘єднаного УПФУ у Дніпропетровській області є надходження коштів з Державного бюджету. У 

2016 р. вони склали 99792,12 тис. грн., що більше ніж в 2015 р. на 64897,01 тис. грн. Питома вага 

надходження коштів з Державного бюджету в бюджеті Царичанського об‘єднаного УПФУ у 

Дніпропетровській області становить 98,1%. Така ж ситуація спостерігається і  в інших УПФУ 

областей України. Тому цілком справедливо, що спрямування значних обсягів бюджетних коштів на 

покриття дефіциту Пенсійного фонду України збільшує видаткову частину державного бюджету, 

потребує підвищення доходів, акумуляція яких в умовах затяжної економічної рецесії та існування 

значної тіньової складової в національній економіці є практично неможливою і призводить до 

недофінансування інших бюджетних програм [2]. 

За даними Міністерства соціальної політики, пенсійна система України знаходиться в 

катастрофічній ситуації. Незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати та оподаткування 

всіх фізичних осіб-підприємців, за прогнозом дефіцит Пенсійного фонду України в 2017 р. досягне 

141 млрд грн. [3]. 

Пенсійне забезпечення перебуває під впливом державної пенсійної політики, напрями, форми і 

зміст якої значною мірою залежить від рівня розвитку країни, співвідношення соціальних інтересів, 

мотивації та політичної волі уряду, а також свідомої активності громадян. Пенсійна система в 

трансформаційний період повинна бути динамічною та адекватною до змін інституційного 

середовища, створювати ефективний механізм фінансового забезпечення населення [2].  

На сьогодні пенсійна система в Україні все ще не відповідає головному критерію 

справедливості. Адже середня зарплата суддів - понад 20 тис. грн., народних депутатів - понад 15 тис. 

грн., а більше мільйона пенсіонерів станом на 01.05.2017 р. отримували менше 1600 грн. Крім того, 

пенсіонери, які раніше вийшли на пенсію, отримають менші пенсії: у 2008 р. співвідношення 

коефіцієнту стажу (коефіцієнт, що враховується при розрахунку пенсій) збільшилося з 1 до 1,35. 

Пенсії, призначені до 2008 р. не перераховували, а нові почали розраховувати відповідно до нового 

показника. Ще одна проблема пенсійної системи  – старіння нації:  на 10 працівників приходиться 

близько 12 літніх людей. 

У жовтні 2017 р. парламент прийняв законопроект про внесення змін до деяких законів щодо 

збільшення пенсійного забезпечення громадян. Ці зміни в українському суспільстві були дуже 

очікуваними, оскільки вони змінюють правила гри не тільки для нинішнього покоління пенсіонерів, 

але і для всіх, хто вийде на пенсію у майбутньому.  

На наш погляд, для збільшення находжень власних коштів до бюджету УПФУ у 

короткостроковому періоді необхідно використовувати фінансові важелі з метою ліквідації 

заборгованості по виплаті страхових внесків. У стратегічному плані рішення проблеми пенсійного 

страхування багато в чому залежить від ефективного функціонування системи недержавних 

пенсійних фондів та розширення інструментарію державної фінансової політики щодо регулювання 

їх діяльності.  
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Одним із напрямів побудови економічної системи держави є забезпечення достатнього рівня 

незалежності місцевим органам влади у питаннях управління ресурсним потенціалом території. 

Забезпечення не тільки збалансованого розвитку економіки території завдяки існуючим ресурсам, а і 

пошук нових можливостей формування «потенціалу території» є актуальним стратегічним завданням 

органів місцевого самоврядування, що в умовах сьогодення. Елементами або структурними 

складовими такого комплексного та багатоаспектного поняття «потенціал території», які 

розкривають його сутність є економічний, природний, трудовий, соціально-інфраструктурний, 

інформаційний та фінансовий потенціали [1, с.173].  

Спираючись на дослідження багатьох вчених, фінансовий потенціал території можна 

визначити як сукупність власних і залучених ресурсів, що забезпечують соціально-економічний 

розвиток і фінансову стабільність, виконання стратегічно важливих для території завдань. Завдяки 

цьому, фінансовий потенціал відображає можливість отримання доходів різними економічними 

суб‘єктами на конкретній території за умови мобілізації і використання фінансових ресурсів у 

необхідній кількості в певний період часу [2]. 

 Фінансовий потенціал є системою, результатом та індикатором економічної діяльності як 

окремих суб‘єктів, так і держави в цілому. Фінансовий потенціал варто розглядати: по-перше, як 

сукупність економічних відносин, пов‘язаних із забезпеченням реалізації інноваційних фінансово-

економічних проектів, інструментів, заходів, що визначають процес суспільного розвитку; по-друге, 

як складову фінансового механізму, пов‘язану із регулюванням, стимулюванням та забезпеченням 

економічного розвитку як економічних суб‘єктів, галузей, так і країни в цілому; по-третє, як 

структуровану систему, що формує, забезпечує та визначає взаємозалежність, взаємообумовленість, 

причинно-наслідкові взаємозв‘язки між елементами, рівнями, факторами, критеріями, методами, 

інструментами та іншими її параметрами [3].  

В цілому, стимулювання зростання фінансового потенціалу дозволяє розвивати бізнес та 

внутрішньо територіальні зв‘язки між виробниками, підвищувати добробут населення, збільшувати 

податкові надходження до бюджетів різних рівнів. 

У зв‘язку з цим децентралізація спрямована на забезпечення умов зростання ресурсних 

потенціалів території. Характеризуючи рівень фінансового потенціалу території, слід зазначити ті 

елементи та показники, які його розкривають. Це, на наш погляд, кошти фінансово-кредитної 

системи, фінансові ресурси населення території, фінансовий потенціал підприємств та організацій, 

бюджетний, податковий потенціал території та зовнішні інвестиції. Найбільш суттєвою частиною 

фінансового потенціалу території є податковий потенціал тому, що податкові надходження 

складають 86,4 % доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) [4]. 

Урядом з 2014 року розпочато реформу в межах чинної Конституції. За цей час вже 

сформований і діє основний пакет нового законодавства, впроваджуються першочергові законодавчі 

ініціативи (табл.1) [5].  

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної консолідації в країні, 

створила належні правові умови та механізми для формування спроможних територіальних громад 

сіл, селищ, міст, які об‘єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже виправдала 

себе нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які отримали певну автономію і 

незалежність від центрального бюджету. За даними експертів Асоціації міст України, у  

2014 - 2016 рр. у 58 разів зменшилася кількість наданих казначейських позик, що демонструє 

посилення платоспроможності місцевих бюджетів. 
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Таблиця 1                

Законодавчі ініціативи уряду України 

Законодавчі ініціативи Результат впровадження законодавчих ініціатив 

Закони про внесення змін 

до Бюджетного та Податков

ого кодексів України. 

За три роки місцеві бюджети зросли на 78 млрд грн: з 68,6 млрд в 

2014 до 146,6 млрд грн в 2016 році. Частка місцевих бюджетів у 

зведеному бюджеті України постійно зростає і на кінець 2017 року 

наближається до 50 % (у 2015 році - 45,6%). 

Закон «Про добровільне 

об‘єднання територіальних 

громад».  

На початок 2017 року створено 366 об‘єднаних територіальних 

громад (ОТГ), які Уряд визнав спроможними.  

Закон «Про співробітництво 

територіальних громад». 

На кінець 2017 року реалізується вже 108 договорів про 

співробітництво. Цим механізмом скористалися близько 500 громад. 

Закон «Про засади 

державної регіональної 

політики». 

Державна підтримка розвитку інфраструктури громад за час реформи 

зросла у 30 разів: з 0,5 млрд в 2014 до 14,9 млрд грн у 2017 році.  

 

У 2017 р. кількість дотаційних місцевих бюджетів знизилася завдяки децентралізації на 24 %, 

кількість бюджетів-донорів зросла на 12,5 %. У цьому ж році у 2,2 раза збільшилася державна 

фінансова підтримка розвитку громад [5]. 
Таким чином, актуалізується питання подальшого дослідження впливу децентралізації на 

місцеві бюджети, а саме на забезпечення фінансової стійкості бюджетів та ефективності бюджетної 

політики суб‘єктів управління ним. 
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Бурхливий розвиток інформаційних технологій втілюється практично у всіх сферах життя. 

Ринок банківських послуг демонструє високий рівень «технологізації» навіть тих операцій, послуг та 

продуктів, що десятиліттям не видозмінювались і навіть звично іменувались «класичними» - 

проведення платежів, оформлення вкладів, видача споживчих кредитів тощо. 

 Розрахунково-касове обслуговування (РКО) роздрібних клієнтів лише за останні декілька 

років радикально змінило тенденцію розвитку. Відбулось це  значною мірою під впливом низки 

факторів: 

● поширення технологій бездротового доступу до глобальної мережі, збільшення 

кількості смартфонів, планшетів та інших мобільних пристроїв із доступом до Інтернет; 

● розвиток електронної комерції, глобальні зміни у стратегії розвитку рітейлерів, що 

віднедавна спрямована на інтернет-торгівлю та мобільні платежі; 

● вдосконалення технологій, що забезпечують безпеку безготівкових розрахунків, інші. 
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Однією із найбільш актуальних тенденцій в РКО роздрібних клієнтів є мобільні платежі, 

актуальність даного напрямку підтверджують наступні дані: 

1. Практично всі глобальні інтернет-корпорації, що є трендсеттерами в сфері цифрових 

технології (Google, Facebook, Samsung, LG, Apple та інші) розробили та вивели на глобальні ринки 

сервіси, які дозволяють здійснювати зручні мобільні платежі без використання готівки та в більшості 

випадків і фізичної наявності банківської картки. Для проведення платежу необхідно мати лише 

смартфон, смарт-годинник чи планшет з необхідними характеристиками та пройти попередню 

реєстрацію у вибраному сервісі. 

2. Окрім міжнародних корпорацій свої розробки в сфері мобільних платежів регулярно 

анонсують численні фінансові та інформаційні стартапи – невеликі компанії, основним активом яких 

та конкурентною перевагою є унікальні, власноруч розроблені технології. Успіх багатьох із цих 

стартапів підтверджується злиттям та/або поглинанням із відомими міжнародними технологічними 

компаніями і банківськими установами (Align Commerce, PayPal, Worldcore, Twisto Payments, SoNet, 

Spiro Payments, інші). 

Узагальнюючи передумови стрімкого розвитку мобільних платежів, як однієї із складових 

РКО, можна виділити три послідовні етапи, яким властиві логічне послідовне наслідування: 

1. Наявність необхідної інфраструктури. На сучасному етапі кількість абонентських 

пристроїв стільникового зв‘язку із можливістю доступу до глобальної мережі стрімко зростає і 

поступово витісняє звичайні стільникові телефони. 

2. Банки та фінансові компанії, вбачаючи перспективи у збільшенні комісійних доходів від 

здійснення платежів, зацікавлені у розвитку безготівкових платежів, а також в розробці та запуску 

відповідного інструментарію – технологій та приладів для безготівкових розрахунків. Одна із таких 

можливостей – тісна співпраця із міжнародними технологічними корпораціями, що пропонують 

готові рішення для мобільних платежів – Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay, інші. 

3. Рушійною силою розвитку мобільних платежів є працездатне населення, а саме та його 

частка, що звикла використовувати передові технології, планувати власний час та використовувати 

стандартні банківські інструменти – має оформлену платіжну картку або рахунок. 

Сьогодні в багатьох торговельно-розважальних закладах, муніципальних установах та 

сервісних підприємствах можна розрахуватись банківською карткою. За даними деяких опитувань, 

особливо в країнах Європейського Союзу, серед певних категорій населення виділяється наступна 

тенденція. На питання, що радше ви готові забути вдома, переважна більшість респондентів 

відповіла, що це може бути гаманець, але не смартфон. Цей факт якнайкраще свідчить про стан та 

перспективи мобільних технологій. Смартфон чи стільниковий телефон для багатьох людей є 

обов‘язковою річчю, без якої важко зручно себе почувати в сучасному місті. 

Однак не лише смартфонами та планшетами обмежується сфера безготівкових мобільних 

платежів. За останні декілька років ринок персональної електроніки поповнився відносно новим 

видом техніки – розумними годинниками. Подібні пристрої і раніше з‘являлись на ринку, але лише за 

останні 3-4 роки їх розповсюдження набуло глобального характеру. 

Для використання в якості платіжного інструменту смарт-годинники відрізняються іще 

більшою зручністю у порівнянні із смартфонами та планшетами. Обов‘язковими умовами є наявність 

апаратного чіпу NFC (Near Field Communication), підтримка операційної системи Apple, Android та 

деяких інших, а також попередня прив‘язка особистої платіжної банківської картки у відповідному 

програмному забезпеченні на самому годиннику чи програмно прив‘язаному до нього смартфоні. 

Якщо смартфон чи мобільний телефон для проведення платежу потрібно виймати із кишені чи сумки, 

то смарт-годинник завжди доступний практично без зайвих маніпуляцій. Сам платіж здійснюється за 

декілька секунд при піднесенні пристрою до спеціального платіжного терміналу на відстань до 5 

сантиметрів. 

Окрім мобільних платежів із використанням технологій Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay 

та інших, що потребують наявність пристрою із технологією NFC, до безготівкових платежів варто 

віднести також регулярні платежі, а також зручні способи оплати при використанні спеціальних 

платіжних форм на мережевих ресурсах торговельно-сервісних підприємств. Одним з найбільших 

операторів подібних рішень в Україні є Приватбанк з його технологію верифікації користувача та 

проведення розрахунків – LiqPay. Дана система дозволяє провести розрахунок на сайті із введенням 

основних даних платіжної картки – номеру, строку дії та коду CVV. Підтвердження платежу 

здійснюється через введення коду, отриманого клієнтом на заздалегідь зареєстрований номер 

стільникового зв‘язку. Вся операція по проведенню розрахунку займає близько 1 хвилини із 

урахуванням часу на отримання СМС-коду та введення необхідних для авторизації даних. 
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Вже сьогодні можна спостерігати розвиток інших перспективних технологій для спрощення, 

пришвидщення та підвищення безпеки мобільних платежів із застосуванням наступних інструментів: 

● використання в якості ідентифікації зображення обличчя клієнта, отриманого з камери його 

смартфону (використовуються компаніями Apple, Samsung та Huawei); 

● ідентифікація клієнта по іншим фото, в тому числі сітківки ока; 

● здійснення платежів за допомогою ультразвуку, що його генерує та реєструє смартфон 

отримувача коштів та платника. Ця технологія активно тестується серед користувачів мобільного 

зв‘язку в Індії, а розроблена вона була компанією Tez. 

Підсумовуючи вищевказане, можна виділити наступні тенденції розвитку мобільних платежів та 

РКО в цілому в світі та в Україні: 

● поступове проникнення технологій та засобів для мобільних платежів у всі сфери життя; 

● максимальна швидкість та безпечність мобільних безготівкових розрахунків завдяки 

передовим технологіям ідентифікації користувача; 

● банківська картка, рахунок та інші розповсюджені фінансові інструменти поступаються 

місцем смартфонам, годинникам та іншим персональним електронним приладам; 

● об‘єднання фінансових інструментів (банківська платіжна картка) із засобами ідентифікації 

(паспорт громадянина) та податковими ідентифікаторами (індивідуальний ідентифікаційний номер) 

може сприяти підвищенню прозорості ринку фінансових послуг, накопиченню, аналізу та 

використанню великої кількості інформації про клієнтів, що у майбутньому дасть змогу розробляти 

банкам та торгово-сервісним установам індивідуальні умови обслуговування для клієнтів. 
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Найбільший інтерес, як для вкладників так і для потенційних інвесторів представляє 

інформація щодо обсягів та рентабельності активів банківських установ. Надійність банку, його 

спроможність протистояти зовнішнім дестабілізуючим факторам визначається також на основі 

аналізу активів. Досить важливим, особливо в умовах реформування фінансового сектору, 

здійснювати оцінку наявних ресурсів банківської системи. 

Банківські активи – об'єкти власності, мають грошову оцінку і належать банку [1]. Вкрай 

складно однозначно класифікувати всі активи банку, проте найбільш поширеною є наступна 

класифікація: грошові кошти та їх еквіваленти, торгові цінні папери, кошти в інших банках, кредити 

та заборгованість клієнтів, цінні папери в портфелі банку на продаж, основні засоби та нематеріальні 

активи, інші фінансові активи, також інші активи (табл. 1). 

Таблиця 1  

Активи банків України у 2010-2016 рр., млн грн 

Показник 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Грошові кошти та їх еквіваленти 102692 131666 141608 172266 162069 149732 154064 

Торгові цінні папери 2792 7624 11688 17463 9828 20285 22553 

Кошти в інших банках 34733 36423 52134 26682 33406 21507 65428 

Кредити та заборгован. клієнтів 619109 610910 666101 694381 799227 873610 713974 

Цінні папери в портфелі банку на 

продаж 
25956 60160 63990 72898 120983 134036 140598 

Основні засоби та нематеріальні 

активи 
37445 39554 39402 39798 40077 37775 33919 

Інші фінансові активи 26985 20317 40841 64931 65257 23581 23664 

Інші активи 23738 35431 38509 4152 5104 5397 6258 

Всього 873450 942085 1054273 1092571 1235951 1265923 1160458 

Джерело: складено автором за даними [2]. 
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Найбільшу частину у структурі активів банків займають кредити та заборгованість клієнтів (в 

середньому 65,4%), потім грошові кошти та їх еквіваленти (13,3%), цінні папери в портфелі банку на 

продаж (7,8%), рівну частку займають кошти в інших банках і основні засоби, нематеріальні активи 

(по 3,6%), інші фінансові активи (3,5%), інші активи (1,7%) і останнє місце займають торгові цінні 

папери (1,2%) (рис. 1). 

 
*Джерело: складено автором за даними [2]. 

Рис. 1. Динаміка активів банків України у 2010-2016 рр., млрд. грн. 

 

Відносним показником, який більш об‘єктивно характеризує наявні в банківській системі 

активи є їх відношення до валового внутрішнього продукту (ВВП). Зазначений показник можна 

трактувати також як ступінь задоволеності економічних суб‘єктів фінансовими ресурсами завдяки 

функціонуванню банківського сектору країни. Динаміку показника відношення банківських активів 

до ВВП у 2007-2016 рр. наведено на рис. 2. 

 
*Джерело: розраховано автором за даними [2]. 

Рис. 2. Динаміка відношення банківських активів до ВВП (%) 

 

Проведений аналіз свідчить про неоднозначну динаміку покриття економіки України 

банківськими активами, що може бути обумовлено різноспрямованими реформами фінансового 

сектору країни протягом аналізованого періоду. Зокрема з 2013 року спостерігається негативна 

тенденція даного показника, обумовлена, перш за все, скороченням кількості банків в країні. У 2016 

році покриття економіки країни банківськими активами склало 53,49%. 

Приріст показника відношення банківських активів до ВВП позитивно характеризує розвиток 

банківського сектора країни, а в розвинених країнах сягає величини більше 120 % [3]. Тому одним з 

пріоритетних напрямів в реформуванні банківського сектору є зростання рівня відношення наявних 

активів банківських установ до ВВП. 

В цілому, за аналізований період активи банківської системи України поступово зростали й 

досягли обсягу 1 160,00 млрд грн у 2016 році. Вкрай негативною тенденціє, яка потребує 

першочергового вирішення, є падіння рівня відношення наявних активів банківської системи країни 

до ВВП протягом останніх років. 
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На сучасному етапі однією з важливих умов, яка забезпечує розвиток бюджетної системи країни, 

є формування ефективного фінансового механізму щодо регулювання міжбюджетних відносин. 

Нерівномірний розподіл податків між органами влади різних рівнів обумовило обмін коштами між 

бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів. Вони являють собою важливий регулюючий 

інструмент, що впливає на забезпеченість громадян різними послугами. Згідно Бюджетного кодексу 

України,  міжбюджетні трансферти являють собою кошти, які безповоротно та безоплатно 

передаються з одного бюджету до іншого [1]. Вони поділяються на такі основні види: базова дотація; 

субвенції; реверсна дотація; додаткові дотації.  

У складі доходів державного бюджету  міжбюджетні трансферти – це  реверсна дотація (до  

2014 р. вилучення до державного бюджету), а також офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн.  

Визначимо обсяги офіційних трансфертів в структурі доходів державного бюджету за  

2014-2016 рр. у таблиці 1.  

Таблиця 1  

Обсяги офіційних трансфертів у доходах державного бюджету за 2014-2016 рр. [2] 

Показник 2014 2015 2016 
Відхилення 

абсол. відн. 

Трансферти від органів державної 

влади (млн.грн.) 
2 117 3 144 4 177 2 060 97,31 

Трансферти від урядів зарубіжних 

країн (млн. грн.) 
5 382 1 800 4 109 -1 273 -23,65 

Усього 7 499 4 944 8 286 787 10,49 

Усього доходів державного 

бюджету з урахуванням трансфертів 
354 966 531 551 612 103 257 137 57,99 

 

Частка офіційних трансфертів у структурі доходів державного бюджету не значна. Так,  в               

2014 році їх частка від суми усіх доходів склала 2,11%, в 2015 році – 9,30%, а в 2016 - 1,35%. 

З  кожним роком трансферти державних органів влади мають тенденцію до зростання, а саме: в 

2015 році вони зросли на 32,66%,  у порівнянні з 2014 роком. На 24,73% збільшилися офіційні 

трансферти в 2016 році порівняно з 2015 роком. 

Трансферти від урядів зарубіжних країн мають дещо не стабільну ситуацію. Так, в 2015 році вони 

різко скоротилися на 3580 млн. грн.  (197,33%) у порівнянні з 2014 роком. Така ситуація спричинена 

посиленням кризи в країні, політичних заворушень та нестабільністю законодавства та податкової 

системи в країні. У 2016 році сума надходжень трансфертів зросла на 2309 млн. грн. (128,27%).  

Для більш детальнішого аналізу офіційних трансфертів у складі доходів державного бюджету 

розглянемо їх  структуру в цілому. Так, в 2014 році частка трансфертів від органів державної влади 

складає 28,23% від загальної суми. Від урядів зарубіжних країн в 2014 році складають 71,77%.  

В 2015 році ситуація має дещо інший характер. Так, частка трансфертів від державних органів 

влади складає 63,59%, а частка трансфертів урядів зарубіжних країн складає 36,41%.  

Трансферти від органів державної влади склали 50,41% в 2016 році, а трансферти від урядів 

зарубіжних країн – 49,59%. Так, в 2016 році дані показники майже на однаковому рівні.  

На рисунку 1 зображено динаміку офіційних трансфертів державного бюджету та динаміку їх 

питомої ваги  по відношенню до загальної суми доходів державного бюджету за 2014-2016 рр.  
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Рис.1. Динаміка офіційних трансфертів державного бюджету за 2014-2016 рр. 

 

Питома вага реверсних дотацій залишається не змінною протягом 2015-2016 рр. Не стабільною є 

ситуація з трансфертами від урядів зарубіжних країн. В 2015 році їх питома вага різко зменшилася з 

1,52% до 0,34%.  

 Скорочення надходжень до державного бюджету трансфертів від зарубіжних країн спричинено 

рядом проблем: уряди зарубіжних країни втратили довіру до державної влади через невиконання 

останніми своїх обов‘язків; недосконалість та непрозорість податкової системи; нестабільність 

законодавчої бази; посилення економічної кризи. 

Тому детальний розгляд та вирішення даних питань сприятиме не лише на поповнення доходів 

державного бюджету та покращення економічної ситуації в країні, а й стане важелем щодо 

покращення міжнародних відносин та виходом економіки України на вищий рівень розвитку.  
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 На сьогоднішній день на стан та розвиток валютного ринку України впливає світова 

економіка та процеси глобалізації. Основною функцією валютного ринку є забезпечення проведення 

операцій з купівлі або продажу іноземної валюти.   

На сучасному етапі розвитку курс національної української валюти має дещо не стабільний 

характер, що погіршує стан економіки в країні в цілому. Вирішення питання стабілізації валютного 

курсу в умовах поглибленої кризи є дуже актуальним адже має великий вплив на 

зовнішньоекономічну діяльність України, характеризує стан конкурентоспроможності держави та 

впливає на розвиток національної економіки в цілому.  

 На рисунку 1 наведено динаміку курсу гриві у 2016 році відносно основних валют, до яких 

належать долар США, євро та російський рубль.  

Згідно даних Національного банку України, коливання курсу гривні відносно інших валют 

має дещо не стабільний характер.  На початок 2016 року курс гривні відносно долара складав 24,31 

грн. за одиницю, відносно євро – 26,40 грн. за одиницю, а курс гривні відносно рубля – 3,13 грн. за 

одиницю. Протягом року вони мають пожвавлену динаміку коливань та тенденцію збільшення за 

усіма показниками [1]. 

Основою для підрахунку обсягу та  визначення структури золотовалютного резерву, а також 

для складання звітів для міжнародних організацій є долар США. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
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Рис. 1. Динаміка офіційного курсу гривні у 2016 році у розрізі місяців [1] 

 

Українське законодавство може впливати на коливання курсу валюти, задля стабільного 

функціонування економіки. Одним із важливим інструментів регулювання валютних курсів є валютні 

інтервенції, які здійснює Національний банк України. Так, НБУ може випускати в обіг або вилучати з 

нього гривню. Особливості проведення валютних інтервенції визначені в ―Стратегії валютних 

інтервенцій НБУ‖ [3]. Так, в 2016 році, згідно Стратегії,  пріоритетним  завданням валютних 

інтервенції було збільшення валютних резервів держави. Так, за 2016 рік обсяг валюти, придбаної 

банком у населення склав 1036,71 млн. дол. США, а сума придбаної населенням у банках валюти 

склала 746,96 млн. дол. США. На 27,95% обсяги купленої валюти перевищили обсяги проданої 

банками валюти. Таким чином, обсяг операцій було зменшено, а продаж гривні було змінено 

купівлею [2].  

На валютний курс в Україні впливає ряд факторів, такі як:  

- торгівельний баланс держави – 2016 році показники експорту зменшилися на 4,1% у 

порівнянні з 2015 роком; 

- збільшення обсягів державних запозичень; 

-  високий рівень інфляції;   

- зниження рівня інвестицій – недосконале податкове законодавство, податкова політика, а 

також невиконання Україною своїх обов‘язків  впливають на довіру інвесторів мають великий вплив 

на даний показник;  

- великий вплив  спекулятивних операцій;  

- недовіра населення до національної валюти;  

- бойові дії на Сході України. 

Детальне вивчення даних питань та подальше їх вирішення  стане важливим кроком для 

покращення стану валютного ринку України та національної економіки в цілому.  
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Забезпечення фінансової безпеки банків – це процес досягнення стану захищеності 

економічних інтересів банку, що виявляються у процесі реалізації його статутних цілей і завдань, і 

полягає в створенні сприятливих умов для реалізації всіх передбачених статутом видів банківської 
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діяльності. Рівень забезпечення безпеки банків визначається загальноприйнятими критеріями його 

надійності, а також іншими показниками, що характеризують його здатність протистояти різним 

негативним явищам [1, с. 256]. 

Слід відмітити, що сучасні реалії функціонування банків України супроводжуються значними 

деструктивними явищами, існуванням реальних та потенційних загроз, які в цілому дестабілізуюче 

впливають на фінансову безпеку країни [2, с. 527]. За нашими розрахунками, проблеми банківського 

сектора пов'язані не лише зі значним скороченням банківських установ, але й із впливом негативно 

класифікованих кредитів, їх валютизацією, скороченням вкладень у цінні папери й інші прибуткові 

активи, що спричинило найбільший за розмірами збиток – - 158,8 млрд. грн. станом на 01.01.2017 р. 

Індикатори рівня фінансової безпеки банківського сектору економіки України підтверджують 

поглиблення кризових явищ та їх дестабілізуючий вплив на фінансову безпеку країни (табл. 1). 

Дані таблиці 2.1 дають змогу виокремити основні загрози, характерні для банківського 

сектору економіки України в 2012–2017 рр.  Так, частка простроченої заборгованості за кредитами в 

загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам, мала стійку тенденцію до зростання: до 

57,7 % станом на 01.08.2017 та 30, 5 % у 2016 р. відповідно. 

Таблиця 1 

Індикатори рівня фінансової безпеки банківського сектору України 

Показники 
Порогові 

значення 

Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Частка простроченої заборгованості за 

кредитами в загальному обсязі кредитів, 

наданих банками резидентам України, % 

0,1510 8,9 7,7 13,5 22,1 30,5 57,7 

Частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків, % 
0,1371 40,7 34,0 32,5 34,8 48,6 42,8 

Рентабельність активів, % 0,1496 0,45 0,12 -4,07 -5,46 -12,6 0,5 

Співвідношення ліквідних активів до 

короткострокових зобов'язань 
0,1359 0,93 0,89 0,86 0,93 95,76 97,47 

Частка активів п'яти найбільших банків у 

сукупних активах банківської системи, % 
0,1351 38,6 40,0 43,4 51,5 57,0 60,5 

Співвідношення банківських кредитів та 

депозитів в іноземній валюті, % 
0,1425 118,84 124,09 152,66 168,65 134,49 115,21 

Співвідношення довгострокових (понад 1 

рік) кредитів та депозитів, разів 
0,1487 2,4 1,8 2,8 3,9 4,13 3,89 

2017* - станом на 01.08.2017 

Джерело: розраховано автором за матеріалами [3,4] 

 

Для визначення інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи, 

скористуємося ваговими коефіцієнтами, які визначені у Методиці розрахунку рівня економічної 

безпеки [4]. На рисунку 1 представлено динаміку інтегрального показника фінансової безпеки 

банківської системи України. Представлені розрахунки підтверджують, що рівень безпеки в 

банківському секторі станом на 01.08.2017 знизився майже до критичного рівня – 20,72 %.  

Отже, система показників-індикаторів, які підтверджені аналітичними розрахунками і мають 

кількісне вираження, дають змогу завчасно сигналізувати про небезпеку і розробляти превентивні та 

реактивні заходи з позиції забезпечення фінансової безпеки на макро- й мікроекономічному рівнях. 

 

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи України, % 

Джерело: розраховано автором 
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Таким чином, основними напрямами зміни філософії фінансової безпеки банків повинно стати в 

першу чергу зміна сприйняття самої фінансової безпеки як елементу управління банком, який дозволяє 

забезпечити фінансово стійке його функціонування та виникнення кризових ситуацій. 
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 З 2005 р. в Україні почав активно розвиватися новий інститут економічного,  майнового та 

соціального захисту населення, а саме обов‘язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземного транспорту (ОСЦПВ).  

 Проте навіть незважаючи на вагомий потенціал ОСЦПВ у сфері сприяння всебічному 

економічному розвитку країни, забезпеченню ефективного здійснення політики соціального захисту 

населення, ринок страхових послуг ОСЦПВ в Україні на сьогоднішній день відіграє незначну роль.  

 Сутністю такого страхового продукту, як ОСЦПВ, є передача страховій компанії обов‘язку 

сплатити грошову компенсацію за заподіяну шкоду під час ДТП постраждалому в обмін на внесення 

страхової премії [1]. 

 Контроль за господарською діяльністю страховиків відносно оцінки ризиків та збитків, 

понесених під час дорожньо-транспортної пригоди, порядку обчислення та виплати страхового 

відшкодування і тарифної політики на страхові послуги проводить Моторно-транспортне страхове 

бюро України. Але бюро не має достатніх повноважень відносно корегування законодавчих актів 

згідно потреб ринку автострахування, нормування і перевірка діяльності страхових компаній, а також 

застосування відповідних заходів у випадку порушень вимог щодо провадження діяльності 

страховиками. Тому питання удосконалення важелів державного впливу на діяльність страхових 

компаній є досить актуальним. 

 До головних причин, що зумовлюють необхідність регулювання ринку обов‘язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, можна віднести: 

1) боротьба з шахрайством серед страхувальників і страховиків, які надають недостовірну 

інформацію з метою отримання страхових виплат; 

2) унеможливлення появи на ринку фіктивних страхових компаній або компаній, які не 

відповідають вимогам чинного законодавства; 

3) ОСЦПВ є потенційним високоприбутковим інвестиційним ресурсом. 

 Протягом 2014-2016 рр. страхові премії з ОСЦПВ значно перевищували рівень страхових 

виплат (табл. 1). 

Виходячи з даних табл. 1, кількість укладених страхових полісів за 2014-2016 рр. зменшилася 

на 5,75 %, що є наслідком зменшення реальних доходів населення, девальвації національної грошової 

одиниці, стрімких темпів зростання інфляції та економічної кризи в країні.  

 Суми здійснених страхових відшкодувань за 2014-2016 рр. зросли на 43,66 %, що значно 

випереджає темпи росту обсягів страхових платежів, отриманих страховими компаніями за 

аналогічний період – вони зросли на 37,6 %.  
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Таблиця 1 

Основні показники здійснення ОСЦПВ в Україні [2] 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Відхилення 

+/- % 

Кількість договорів, що розпочали дію, тис. шт. 7 479 6 826 7 049 -430 -5,7 

Сума нарахованих страхових платежів, млн. грн. 2 476 2 970 3 407 931 37,6 

Сума здійснених страхових відшкодувань, млн. грн. 978 1 089 1 405 427 43,7 

Рівень страхових виплат, % 39,50 36,67 41,24 1,74 4,4 

   

 Позитивна динаміка зростання рівня страхових виплат безпосередньо вказує на суттєве 

підвищення рівня збитковості обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземного транспорту для страхових компаній України.  

 Таке явище також пов‘язане з необґрунтовано низькими тарифами на ОСЦПВ, які встановлює 

держава, оскільки вони є найнижчими по всій території Європи. Таким чином держава турбується 

про громадян, але тим самим веде до банкрутства невеликі страхові компанії, що охоплюють 

незначний відсоток ринку автострахування.  

 Отже, можна запропонувати наступні заходи, які сприятимуть підвищенню якості державного 

регулювання ОСЦПВ в Україні: 

− чітке визначення пріоритетних напрямів розвитку ринку страхових послуг; 

− підняття ставок оподаткування прибутку страхових компаній, отриманого внаслідок 

здійснення страхової діяльності; 

− встановлення вимог стосовно змісту річних звітів страховика, які сприятимуть висвітленню 

розвернутої актуальної інформації у доступному вигляді для населення; 

− перегляд умов надання ліцензій на здійснення страхової діяльності, в тому числі і розширення 

підстав для тимчасово або повного позбавлення ліцензії. 

 Таким чином, для отримання державою стійкого результату від ОСЦПВ необхідно вирішити 

відповідні проблеми, які пригнічують розвиток автострахування в Україні в цілому, шляхом 

посилення державного контролю та регулювання діяльності страхових компаній. 
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В динамічних умовах ринкового середовища забезпечення сталого розвитку господарюючих 

суб‘єктів реального сектору економіки потребує додаткового залучення сучасних фондових 

інструментів для формування капіталу. Проте, на сьогодні фондовий ринок є недостатньо 

розвиненим і не сприяє акумуляції фінансових ресурсів, необхідних для стабільного відтворення 

капіталу з таких причин: політична нестабільність, несприятливий інвестиційний клімат, зниження 

ліквідності фондових інструментів, непрозорість інформації ринку, невеликі обсяги торгів, 

недотримання світових принципів фондового ринку. Тому виникає потреба у обґрунтуванні 

напрямків, методів підвищення активності фінансового ринку та аналізу сучасного стану і оцінки 

впливу фондових інструментів на формування капіталу та капіталізацію суб‘єктів господарювання.  
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Метою дослідження є на основі аналізу сучасного стану фондового ринку визначення  умов 

первинного залучення інвестиційних ресурсів суб‘єктів господарювання та обґрунтування шляхів 

активізації ІРО. 

Фондовий ринок є інструментом перерозподілу коштів від економічних агентів, що мають 

вільні кошти, до суб‘єктів господарювання, які потребують додаткового фінансування. На основі 

аналізу статистичних даних та результатів дослідження зроблено висновок, що вітчизняний 

фондовий ринок функціонує недостатньо ефективно і тенденції його розвитку не відповідають 

потребам як фінансового так і реального секторів економіки з таких причин: концентрація торгів 

переважно в позабіржовому ринку; невелика питома вага емітентів; акції яких включені в 

котирувальні та позалістингові списки на організаторах торгів; низька ліквідність ринку акцій; 

непрозорість; незначні обсяги емісії акцій. Серед фінансових інструментів майже завжди провідну 

позицію за обсягами зареєстрованих випусків займали акції. Загальний обсяг випусків емісійних 

цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР у 2016 році, становив 232,41 млрд. грн., що у порівнянні з 

2015 роком більше на 83,91 млрд. грн. Протягом року було зареєстровано 128 випусків акцій на 

209,36 млрд. грн., що на  87,06 млрд. грн. більше у порівнянні з 2015 роком 1. На загальну 

структуру зареєстрованих випусків в 2016 році найбільш суттєво вплинув фінансовий сектор, 

зокрема ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»,  

ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України»,  

ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 

банк» та ПАТ «БМ Банк». В 2016 році було зареєстровано 118 випусків облігацій підприємств на 

суму 6,76 млрд. грн., що менше на  4,66 млрд. грн. порівняно з 2015 роком 1.  

Як і в попередні роки, у 2016 році провідні місця займають на цьому сегменті банківські 

установи,  проте підприємства реального сектору економіки мають невелику часку. У порівнянні з 

ринками акцій інших країн, в Україні менша кількість емітентів реального сектора і практично 

відсутнє джерело внутрішнього інвестиційного попиту. В умовах дефіциту фінансових ресурсів на 

внутрішньому фінансовому ринках компанії змушені звертатися до зовнішніх джерел інвестування, 

для яких притаманні високі ризики. Одним з перспективних способів залучення капіталу на ринку 

цінних паперів для покриття інвестиційних потреб вітчизняних компаній є первинне публічне 

розміщення акцій (IPO). Проте, необхідно враховувати характерні особливості ринку IPO: недооцінка 

вартості акцій; довгострокове інвестування в акції компаній менш ефективне, ніж придбання 

ринкового портфеля акцій; після проведення ІРО для емітентів можливо зниження прибутковості і 

рівня капітальних витрат.  

Згідно з дослідженням компанії "Ernst SYoung" і Гарвардського університету в разі успішного 

проведення ІРО вартість компанії в середньому за три роки подвоюється. Через IPO фінансується 

приблизно 15 % усіх інвестицій в основний капітал на розвинених ринках, а європейські показники 

досягають 10 % 2. Лідерами з первинних розміщень у Європі у 2015 році були «London Stock 

Exchange» (16,370 млрд. євро), «Euronext» (11,228 млрд. євро), «BME» (7,794 млрд. євро), «Deutsche 

Börse» ( 6,795 млрд. євро) 3. У 2016 році на перше місце за розміщенням ІРО вийшла «Nasdaq 

Nordic» (7,861 млрд. євро). ІРО дозволяє компанії-емітенту поліпшити фінансовий стан за рахунок 

зміни фінансового важеля і вартості позикового капіталу та надає можливість оптимізувати 

структуру капіталу і акціонерам реалізувати їх частку в компанії. Перевагами залучення інвестицій за 

допомогою виходу на міжнародний фондовий ринок є: доступ до світового фондового ринку; 

забезпечення ліквідності акцій; отримання ефективного інструменту оцінки ринкової вартості 

компанії; підвищення фінансової репутації і можливість залучати кредити і позики під більш низький 

відсоток; посилення економічної безпеки власників компанії. Для активізації співпраці інвесторів та 

компанії останні повинні виконати ряд вимог: показати стійке зростання капіталізації і збільшення 

частки ринку; здійснення аудиту за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; забезпечення 

ліквідності балансу. 

На структуру первинного розміщення акцій впливають такі основні фактори: специфіка 

бізнесу; вибір біржі; доступність інструментів даному бізнесу; можливості реструктуризувати бізнес 

шляхом оптимальної структури розміщення. Специфікою ІРО в Україні є те, що більшість первинних 

розміщень здійснюється на зарубіжних біржах: Лондонській, Варшавській та Франкфуртській.  

Подальший розвиток ринок ІРО можливий за умови його стимулювання як з боку держави – 

через покращення економічно-політичної ситуації в країні, створення сприятливої нормативної бази, 

гарантування прав інвесторів, так і з боку безпосередніх учасників цього ринку – шляхом підвищення 
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рівня інформованості потенційних інвесторів про діяльність емітентів цінних паперів. Активізації 

вітчизняних компаній на ринку IPO  сприятимуть такі заходи: 

1) Законодавчі проекти, які забезпечать запобіганню відтоку українських емітентів за кордон, 

спрощення схем проведення IPO, що в цілому буде стимулювати попит емітентів. 

2) Використання досвіду західних країн з урахуванням особливостей національної економіки 

залучення інвестицій через механізм андеррайтингу. 

3) Створення альтернативних майданчиків для невеликих компаній, наприклад, для 

інноваційних і зростаючих компаній з невеликою капіталізацією, що призведе до значного зростання 

активності на ринку IPO.  

4) Взаємодія вітчизняних емітентів з великими інвестиційними банками при плануванні 

розміщення, що дасть можливість доступу до широкої бази великих зарубіжних інвесторів. 

5) Дотримання емітентами базових принципів корпоративного управління, які відповідають  

міжнародним стандартам. Керівництво компаній має неухильно дотримуватися прав мінорітарних 

акціонерів, оскільки вони є основними гравцями на ринку акціонерного капіталу і саме їх 

інвестиційний попит формують ціну на акції. 

Таким чином, первинне розміщення акцій на фондовому ринку є перспективним методом 

фінансування розвитку суб‘єктів господарювання, який є більш привабливим у порівняні з борговими 

зобов‘язаннями та обумовлює якісні зміни в корпоративному управлінні. Розвитку процесу ІРО 

сприятимуть наступні заходи: на законодавчому рівні спрощення процедури ІРО; залучення 

інвестицій через механізм андерайтингу; створення альтернативних майданчиків для невеликих 

компаній; використання міжнародного досвіду щодо корпоративного управління. 
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Для прогнозування розвитку ринку роздрібних банківських послуг України пропонуємо 

застосувати регресійний аналіз, використовуючи метод екстраполяції трендів, що дозволить 

визначити тенденцію зміни показників розвитку в часі і описати фактичну усереднену тенденцію 

зміни аналітичних показників заданих часових рядів.  

Оскільки точність прогнозу залежить не лише від вибору апроксимуючих функцій, а також 

від довжини статистичного ряду, в процесі прогнозування було використано статистичні дані за 2007-

2016 роки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Вихідні дані для прогнозування основних показників ринку роздрібних банківських послуг України, 

млрд. грн.* 

Показник  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валові кредити фізичним особам 156 273  236 205 197 184  189 208 176 157 

- у т.ч. в іноземній валюті 101 198  172 143 113 84  67 101 97 83 

Кошти фізичних осіб 164 219  214 276 312 368  443 403 402 437 

- у т.ч. в іноземній валюті 64 111  116 136 154 187  189 214 215 239 
* складено автором з джерел [1-2] 
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Для середньострокового прогнозу було обрано наступні показники: кредити фізичних осіб та 

депозити фізичних осіб. З метою підвищення якості прогнозування було складено екстраполяційні 

моделі на базі рівнянь регресії шести видів (лінійне, логарифмічне, поліноміальне 2-го та 3-го 

порядку, степеневе та експоненціальне). 

В результаті проведеного регресійного аналізу показників ринку роздрібних банківських 

послуг України в період з 2007 по 2016 р. доведено доцільність використання поліноміальної регресії 

2-го порядку для прогнозування обсягу коштів фізичних осіб та степеневої регресії для 

прогнозування обсягів кредитів. Вибір виду регресії та адекватність обраних математико-

статистичних моделей обґрунтовано високим значенням коефіцієнта детермінації. На рис. 1 

зображено криві регресії показників. 

 
Рис. 1. Криві регресії показників роздрібних банківських послуг 

 

Проведений аналіз засвідчив негативні тенденції на ринку. Оскільки гарантією розвитку 

ринку є довіра, тому варто вдосконалити відносини з клієнтами для максимального задоволення їх 

потреб. 
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Розглядаючи недавні фінансові події, необхідно зазначити, що, незважаючи на відновлення 

економіки в розвинених країнах, фінансові ризики як і раніше залишаються актуальними як для 

розвинених ринків, так і для тих, що розвиваються [1]. Проте, рекордно низька номінальна дохідність 

облігацій забезпечила деяке фінансове пом'якшення у вигляді більш низьких процентних платежів: у 

зоні євро МВФ оцінює, що в 2015 і 2016 роках кількісне ослаблення ЄЦБ може привести до економії 

коштів на фінансування боргів близько 0,45 відсотка ВВП [1]. З огляду на те, що реальні процентні 

ставки в країнах з розвиненою економікою, як очікується, будуть відставати від очікуваного річного 

зростання ВВП до 2020 р. на повний відсотковий пункт, коефіцієнти державного боргу до ВВП 

будуть знижуватися [1]. Однак розворот цього диференціала до його історичного середнього 

значення в 1,2 відсотка означатиме збільшення відношення боргу до ВВП [1].    

           У країнах з ринком, що розвивається, середній дефіцит бюджету для групи в цілому 

збільшився, в основному за рахунок зниження доходів експортерів нафти, головним чином через 

зниження цін на нафту, а також за рахунок погіршення державних фінансів у деяких великих 

імпортерів нафти, таких як Бразилія, Таїланд і Туреччина [1]. Тому в країнах-імпортерах нафти слід 

провести реформування енергетичної галузі для забезпечення менших затрат ресурсів у 

майбутньому. Фіскальна політика позитивно впливає на розвиток економіки. На основі вибірки з 85 
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країн у порівнянні з 1980-2013 рр. дослідження показує, що фіскальна стабілізація, тобто коли 

фіскальна політика є більш противоциклічною, пом'якшує волатильність виробництва і збільшує 

середньострокове економічне зростання [1]. Необхідно розглядати цей висновок також у контексті 

країн, які активно використовують фіскальне регулювання економічного циклу. Слід збільшити роль 

автоматичних стабілізаторів і дозволити їм вільно і симетрично грати протягом економічного циклу, 

в тому числі, зокрема, шляхом зміцнення фіскальної структури для обмеження дискреційних витрат в 

хороші часи [1]. 

Через нестабільну економічну ситуацію невідомо, як далі будуть розвиватися бідні країни. 

Тому застосування стабілізаційної бюджетної політики є дуже важливим кроком. Уряди цих країн 

мають сумлінно виконувати рекомендації щодо запобіганню циклічним коливанням економіки. 

Таким чином, в Україні фіскальна політика може виступати в якості механізму страхування від 

коливань економіки, незважаючи на труднощі реформування цієї сфери. Дуже важливо, щоб 

фіскальна структура була належним чином розроблена і добре закріплена в нашому законодавстві, 

була правильно сформована і виконувала свої функції. 
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У 2016 р. частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у ВВП та у видатках 

Зведеного бюджету України досягла найвищого рівня та становила відповідно - 10,84% та 30,91% [1]. 

Коливання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в 2012-2016 рр. у ВВП у межах 

8,81-10,84 % є доволі значним та свідчить про значимість соціальної функції держави щодо 

соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Загальний обсяг фінансування 

соціального захисту і соціального забезпечення в Україні (з урахуванням усіх джерел) складає біля 

25,4 % ВВП (2015 р.). Цей показник є порівнянним з багатьма зарубіжними країнами. Значні 

відмінності між Україною та європейськими країнами спостерігаються після значного сплеску курсу 

долара та євро порівняно з гривнею  в 2014-2015 рр. Внаслідок цього, суттєві розбіжності між 

обсягом витрат на соціальний захист європейських країн та України пов‘язані з різним рівнем цін, 

безробіття, демографічним складом населення, відмінностями у системах соціального захисту тощо. 

Порівняльний аналіз структури загальних видатків на соціальний захист в Україні та ряді 

європейських країн свідчить, що біля 70 % всіх видатків системи соціального захисту України 

спрямовується на осіб пенсійного віку. Для порівняння: у 2012 р. в середньому по EU-27 ця частка 

склала 40,7%, причому, найбільше значення цієї частки у Латвії – 54%, найменше – в Ірландії – 

близько 21 %). 

Впродовж 2012-2016 рр. темпи зростання видатків зведеного бюджету на соціальний захист і 

соціальне забезпечення суттєво перевищували темпи зростання ВВП. За 2012-2016 рр. темпи 

зростання видатків на соціальний захист перевищували темпи зростання ВВП в 2016 р. (26,1%) та 

2013 р. (12,5%) та в 2015 р. (1,5%), що свідчить про неефективний механізм фінансування 

соціального захисту та соціального забезпечення в Україні та необхідність оптимізації структури 

видатків та соціальний захист. 

Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення в Україні на сьогодні має й інші 

проблеми, серед яких одна з першочергових для вирішення - недосконалість законодавчої бази. Крім 

того, чинне законодавство встановлює значно більше різноманітних видів пільг, соціальних виплат та 

соціальних послуг, ніж це передбачено навіть Конституцією України чи міжнародно-правовими 

зобов‘язаннями України. Ряд зобов‘язань у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, 

які перебирає на себе держава, фактично є привілеями для представників певних професій або 

окремих соціальних груп та економічно необґрунтовані. 
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В Україні удосконалення фінансування системи соціального захисту є важливим елементом 

державної політики, адже в умовах складної фінансово-економічної ситуації, окупації та анексії 

частини її території, ведення військових дій на сході країни, стрімко знижується рівень життя 

громадян, їх зайнятість, доступність суспільних благ. Також сьогодні для України, як і інших  

європейських країн, характерними є загострення демографічних чинників, збільшення людей 

пенсійного віку на тлі зниження кількості працездатних осіб. При цьому в Україні значна частка 

населення працездатного віку офіційно не працює, що відповідно знижує загальну суму внесків до 

страхових фондів. 

Таким чином, фінансування соціального захисту населення в Україні супроводжується низкою 

глибоких проблем та недоліків. Система соціального захисту населення в Україні є неефективною з 

точки зору доступності та якості надання соціальних послуг і соціальної допомоги. Вона не 

відповідає вимогам соціальної справедливості, практично відсутня адресність розподілу соціальної 

допомоги, надання коштів найуразливішим верствам населення, не забезпечує досягнення 

малозабезпеченими сім‘ями мінімального прожиткового стандарту, що встановлений в країні. Тому 

створення ефективної системи фінансового забезпечення соціального захисту населення є 

домінуючим завданням на сучасному етапі в Україні та потребує її подальшого реформування.  

Зокрема, в Україні необхідно здійснити: 

- розробку концепції соціальної політики України, як основи, підґрунтя формування вектору 

подальшого реформування системи соціального захисту населення, включаючи його фінансове 

забезпечення, 

– перегляд кількості бюджетних соціальних програм, їх відповідність сучасним реаліям 

України та глобалізаційним викликам стосовно необхідності вирішення найгостріших проблем 

соціального захисту, усунення практики їх дублювання, та виходячи із можливостей їх фінансового 

забезпечення; 

–удосконалення нормативів соціальних видатків, які повинні враховувати специфіку розвитку 

певної територіальної громади чи адміністративно-територіальної одиниці; 

- стимулювання участі недержавного сектора у фінансовому забезпеченні вітчизняної системи 

соціального захисту [1]. 

Удосконалення фінансового забезпечення системи соціального захисту населення потребує 

стимулювання державою багатоканального фінансування, активізації спрямування фінансових 

потоків суб‘єктів господарювання у соціальну сферу.  

Одночасно з вирішенням актуальних проблем фінансового забезпечення соціального захисту 

населення нагальною є реалізація державної  політики зростання політики доходів населення, що 

сприятиме підвищенню платоспроможного попиту в країні, прискоренню соціально-економічного 

розвитку України та відповідно знизить потреби у соціальному захисті.  
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Найкращим підходом щодо визначення поняття ―конкурентоспроможності‖, а також її 

обчислення є розподіл її на складові, а саме: конкурентоспроможність суб‘єкта (країна, галузь, 

підприємство) та конкурентоспроможність об‘єкта (товар, послуга). 

Для оцінки рівня конкурентоспроможності національної економіки зазвичай використовують 

два індекси-показники:  
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1. GCI (Global Competitiveness Index) − індекс глобальної конкурентоспроможності, який дає 

оцінку перспективам економічного зростання на 5-8 років та визначає спроможність національного 

господарства досягти стабільного розвитку за визначеними параметрами; 

 2. EDB (Ease of Doing Business Index) − індекс легкості ведення бізнесу. Він характеризує 

результат діяльності економік тих країн, уряди яких забезпечили ефективне регуляторне середовище 

для бізнесу, не зачіпаючи інтереси останнього і, водночас, захищаючи важливі суспільні інтереси. 

Країни, які займають високі позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу, таким чином, за цілим 

переліком базових показників, що аналізуються, є більш конкурентоспроможними. 

На міжнародному рівні для аналізу конкурентоспроможності використовується Індекс 

глобальної конкурентоспроможності. Індекс оцінює здатність економік забезпечувати більш високу 

продуктивність бізнесу, і як наслідок, більш високі темпи економічного зростання й економічного 

доброботу нації. Індекс глобальної конкурентоспроможності розроблений Всесвітнім економічним 

форумом (ВЕФ).  

Індекс порівнює конкурентоспроможність країн за 12 складовими конкурентоспроможності: 

інституції, інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров’я та початкова освіта, 

вища освіта та професійна підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень 

розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, рівень розвитку бізнесу, 

інновації. Для можливості порівняння конкурентоспроможності країн на різних стадіях економічного 

розвитку до індексу інтегровано концепцію стадій економічного розвитку країн. 

Також використовується Рейтинг конкурентоспроможності країн світу. Щорічне дослідження 

світової конкурентоспроможності оцінює та аналізує здатність країн створювати і підтримувати 

середовище, у якому підприємства можуть ефективно конкурувати. Індекс конкурентоспроможності 

країн світу розроблений Центром світової конкурентоспроможності при Інституті розвитку 

менеджменту і публікується в Щорічнику світової конкурентоспроможності (World Competitiveness 

Yearbook – WCY). Індекс ґрунтується на більш ніж 320 показниках, зібраних у 4 складові факторів 

конкурентоспроможності: макроекономічні показники, ефективність влади, ефективність бізнесу та 

інфраструктура. 

Конкурентоспроможність страхового сектора доцільно аналізувати використовуючи систему 

кількісних оцінок, критеріїв та параметрів. На нашу думку, вони повинні включати в себе такі 

підходи: 

- аналіз обсягу страхового сектору, а також меж його функціонування; 

- аналіз ємності страхового сектора; 

- вивчення відкритості страхового сектору, співвідношення експорту та імпорту страхових послуг; 

- дослідження ступеня монополізації страхового сектора; 

- визначення бар‘єрів та перешкод входу та виходу у страховому секторі; 

- оцінка інтегральної конкурентоспроможності; 

- дослідження щільності страховиків, які працюють у страховому секторі; 

- визначення рівня та меж капіталізації страховиків. 

За результатами аналізу літератури й стандартів слід прийняти таку номенклатуру критеріїв 

конкурентоспроможності послуг: 1) показники результату виконання послуги (критерії результату); 

2) показники процесу (культури) обслуговування (критерії культури обслуговування); 3) показники 

(критерії) умов обслуговування; 4) показники (критерії) доступності.  

Перші три групи критеріїв визначають корисність послуги. Зміст критерію результату 

послуги специфічний для кожної групи послуг, а зміст критеріїв процесу та умов обслуговування у 

принципі ідентичний для всіх груп послуг [1]. 

Отже, дослідження всіх показників конкурентоспроможності за різними рівнями дозволить 

нам в подальшому оптимізувати методи управління її на цих рівнях. 
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АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

Марченко А. А. магістр  

Науковий керівник: Хоменко Л.  М., к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Депозитна політика банку – система заходів банку із формування портфеля депозитних 

послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій 

на даному сегменті ринку та забезпечення стійкості і надійності ресурсної бази [1, с. 212]. 

Депозитний портфель є важливою складовою ресурсної бази банківської установи. Під депозитним 

портфелем слід розуміти сукупність коштів на депозитних рахунках клієнтів, залучених банком на 

договірній основі. Для аналізу залучення депозитів по терміновості вкладень доцільно сформувати 

аналітичну таблицю депозитного портфелю банк, наведену у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Аналіз депозитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2014-2016р.(млн.грн)  

Найменування 

показника 
2014 

Питома 

вага

% 

2015 

Питома 

вага

% 

2016 

Питома 

вага

% 

Відхилення                 

2015-2014 

Відхилення                 

2016-2015 

Абс. Від.% Абс. Від.% 

Депозити фізичних 

осіб 
107880 100 108813 100 139 039 100 933 1 30226 28 

Строкові депозити 88826 82 87684 81 108 381 78 -1 142 -1 20697 24 

Поточні рахунки 19054 18 21129 19 30 658 22 2 075 11 9529 45 

Юридичні особи 22874 100 31867 100 38 935 100 8 993 39 7068 22 

Строкові депозити 7068 31 14 727 46 16 608 43 7 659 108 1881 13 

Поточні рахунки 15806 69 17 140 54 22 327 57 1 334 8 5187 30 

 

 Аналіз залучення депозитів проводиться по групах, що характеризує основні джерела 

залучення ресурсів банку. Ці групи формуються по терміновості вкладень і за категоріями 

вкладників. 

 Як бачимо, депозити фізичних осіб за аналізований період збільшились на 31 159млн.грн або 

на 28,9%, зокрема строкові депозити зросли з 88 826 млн.грн до 108 381млн.грн або на 19 555млн.грн 

– 22%, поточні рахунки зросли з 19 054млн.грн до 30 658 млн.грн, або на 11 604 млн.грн – 60,9%. 

 Депозити юридичних осіб збільшилися 16 061млн.грн або на 70,2%, цьому збільшенню 

сприяли  строкові депозити, які збільшились більш ніж у два рази з  7 068 млн.грн. до 16 608млн.грн 

або  на 9 540млн.грн – 135%, також  збільшились поточні рахунки юридичних осіб з 15 806 млн.грн 

до 22 327 млн.грн або на 6 521млн.грн – 41,3%. 

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого надходження коштів 

на строкові та ощадні депозити можна рекомендувати спрощення режиму функціонування 

відповідних рахунків, тобто порядку зарахування коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з 

депозитних рахунків [2]. 

Література 

1.  Еш С.М. Депозитна політика комерційного банку та напрями її вдосконалення в умовах 

економічної кризи / С.М. Еш, К.О. Тютіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 

харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79-ї міжнародної наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів, (15–16 квітня 2013 р.). – К.: НУХТ, 2013. – Ч. 4. – С. 212–213. 

2. Офіційний сайт УНІАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua 
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Розвинута банківська систем є необхідною умовою функціонування та стабільного розвитку 

економіки країни. Лише через досконало побудовану банківську систему можна проводити санаційні 
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та реструктуризаційні заходи, так як, саме вона лежить в основі економічної системи країни  і є 

сполучною ланкою між всіма суб‘єктами економіки.  

В умовах глобалізації та інтеграції перед вітчизняною банківською системою постала ціла 

низка проблем: 

-  нестабільність макросередовища; 

-  низький рівень конкурентоспроможності банківського сектору; 

-  низька якість надання послуг за їх високої вартості; 

-  недостатній рівень капіталізації; 

- зниженя довіри з боку вкладників; 

- недостатньо захищені права вкладників через відсутність відповідного законодавчого 

підгрунття; 

- недостатній рівень корпоративного управління, що  не відповідає світовим практикам; 

- інші. 

На сучасному етапі діяльність банків на ринку банківських послуг повинна бути спрямована 

на розробку депозитної стратегії: 

- стратегія розвитку та стратегія диверсифікації;  

- утримання існуючих клієнтів (стратегія проникнення);  

- впровадження нових напрямків розвитку в продуктах та послугах (інноваційна стратегія). 

Отже, з метою підтримки власної конкурентоспроможності банківські установи змушені 

пропонувати своїм клієнтам нові депозитні продукти, удосконалювати депозитну політику, 

застосовуючи адаптовані фінансові інструменти. 

На підставі проведеного дослідження депозитної діяльності банків вважаємо доцільними 

проведення удосконалення за наступними напрямками: 

- створення сприятливого макросередовища; 

- введення диференційованих норм до капіталів банків;  

-  перегляд законодавчих норм щодо підвищення рівня надійності та захищеності прав 

учасників ринку; 

- фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен змінити диференціацію ставок збору за 

валютними та гривневими депозитами; 

- пакет  додаткового типу депозитів, що заохочують залучення необхідного обсягу ресурсів 

на тривалий термін; 

- мінімізація вільних коштів на депозитних рахунках; 

- проведення адаптованої процентної політики; 

- поширення фінансової грамотності населення у вигляді проведення ситуаційних сценаріїв; 

- застосування адаптивних інструменти в механізмі корпоративного управління та 

приближення його до світового рівня. 

Отже, депозитна діяльність банків надає можливість залучати достатню кількість грошових 

ресурсів і одночасно вирішувати одне з стратегічних завдань стабільного розвитку держави – 

створення необхідного рівня інвестиціних ресурсів. Тому виникає необхідність у розробці 

адаптивних  напрямів та заходів з реструктуризації банківської системи України, спрямованих на 

стабілізацію та підвищення  ефективності її роботи. 

 

 

РИНОК КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ 

 

Марченко К. А. 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Сучасна економічна практика довела, що банківське кредитування є універсальним 

інструментом розподілу й перерозподілу національного доходу, фінансових і матеріальних ресурсів, 

сприяє підвищенню рівня рентабельності вітчизняних підприємств та стимулює прогресивні 

структурні зрушення у економіці країни в цілому.  

Ринок кредитних послуг - це специфічний вид ринку, на якому купуються і продаються 

кредитні ресурси та банківські послуги [1, с.52-53]. Як випливає з визначення кредитної послуги - в 

основі її лежить кредит.    
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Кредит - це форма руху позикового капіталу; особлива форма суспільно- економічних 

відносин, що виникають між суб‘єктами кредитних відносин у зв‘язку із переданням один одному в 

тимчасове користування вільних грошей або майна на умовах повернення у певний термін з 

виплатою процентів [2, с.90-102].  

Види кредитних послуг, що надаються банками, залежать від таких факторів: правові 

обмеження, конкурентне середовище в банківській сфері, політика конкретного банку, а також 

внутрішніх чинників, що впливають на структуру кредиту - відповідність кредитного портфеля банку 

та низький рівень кредитного ризику  (табл. 1). Об‘єктом кредитного ринку є кредитний продукт або 

послуга. 

Таблиця 1 

Класифікація кредитних послуг комерційних банків 

Ознака класифікації Види кредитних послуг 

За основними критеріями позичальників 

- Кредитні послуги галузям народного господарства 

- Кредитні послуги населенню 

- Кредитні послуги державним органам влади 

За цільовим спрямуванням 
- виробничі 

- споживчі 

За ступенем ризику 

- стандартні позики 

- позики під контролем 

- субстандартні позики 

- сумнівні безнадійні 

За забезпеченням 

- забезпечені заставою 

- гарантовані 

- з іншим забезпеченням 

- незабезпечені 

За методами надання 

- у разовому порядку 

- відповідно до відкритої кредитної лінії 

- гарантійні 

За строками користування 

- короткострокові ( до 1 року) 

- середньострокові (до 3 років) 

- довгострокові ( понад 3 роки) 

За методом погашення 

- одночасно 

- довгостроково 

- з регресією платежів 

- після закінчення обумовленого періоду 

За формою залучення 

- двосторонній 

- консорціумний 

- ―дзеркальний‖ 

- багатосторонній 

За характером і способом 

погашенням процентів 

- з фіксованою процентною ставкою 

- з плаваючою процентною ставкою 

- зі сплатою процентів у міру використання наданих 

коштів 

- зі сплатою процентів одночасно з одержанням кредиту. 

 

Отже, кредитний ринок - це частина ринку фінансових послуг, де формуються попит і 

пропонування в основному на середньо- і довгостроковий позичковий капітал, специфічна сфера 

ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал і де формуються попит і 

пропонування на нього.  

Особливістю кредитного ринку сьогодні в Україні є централізоване регулювання кредитних 

відносин в економіці з боку держави через НБУ. Це сприяє формуванню повноцінної системи 

безготівкового грошового обігу, а також розширенню переліку послуг і операцій комерційних банків. 
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Питання щодо забезпечення стабільного розвитку та  фінансової стійкості банківського 

сектору країни постійно загострюється  відповідно до змін  умов нестабільної економічної та 

політичної ситуації, недосконалої законодавчої бази З метою збереження фінансової стійкості як 

важливої передумови активізації процесу суспільного відтворення, забезпечення економічного 

зростання та інвестиційної привабливості країни,  необхідно  провести  оцінку діяльності та 

виявлення причин погіршення фінансового стану комерційних банків. Зокрема, і фінансова стійкість і 

стабільність повинні бути не лише  короткочасними досягненнями комерційних банків, а стратегією 

їх розвитку. 

  Належний рівень фінансової стійкості банків є відображенням їх високоефективного 

функціонування, достатнього нарощування фінансових ресурсів та раціонального управління 

останніми. Проблема забезпечення та підвищення рівня фінансової стійкості банків не є 

породженням сьогодення, а має корені і  в минулому, є досить складною та до кінця нерозв‘язаною, 

вона набуває загальнонаціонального  значення не  лише для України, але й має місце у розвинутих 

країнах ринкового типу. Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики дозволяє 

зазначити, що питанням фінансової стійкості комерційних банків присвячена  увага багатьох 

дослідників: І. В. Макєєвої, Ю. С. Маслеченкова, Н.  М.  Шелудька, В. П. Пантелеєва,  С. П. Халяви. 

Фінансова стійкість є маловивченим питанням економічної теорії. Аналіз різних точок зору на 

поняття фінансової стійкості виявив неузгодженість і неточність щодо його визначення. Отже, 

фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності 

банку як системи трансформації ресурсів та ризиків повноцінно (з максимальною ефективністю та 

мінімальним ризиком) виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища.   

З поняттям ―фінансова стійкість‖ тісно пов‘язане поняття прибутковості комерційних банків. 

Стабільний тренд прибутку комерційного банку – це гарантія його кредитоспроможності. Як свідчать 

дані табл. 1 на початок 2017 року тільки 30,1% банків України додержувались діючих нормативних 

вимог щодо мінімальної кількості їх статутного капіталу (500 млн. грн.). При цьому, якщо більше 

60% державних банків і банків іноземних банківських груп додержуються цієї нормативної вимоги, 

то статутний капітал 61,3% українських банків з приватним капіталом не досягає і 200 млн. грн. 

Таблиця 1 

Аналіз банків України  за структурою статутного  капіталу   на початок 2017 року [1-2] 

 

Показники 

Розмір статутного капіталу банкіів України на 01.01.2017 Загальна 

кількість 

банків 
до 200 млн.грн від 201 млн.грн. до 

499 млн. грн. 

 більше 500 млн. 

грн. 

Кількість банків України, 

усього, у т.ч. 

- державних банків; 

- банків іноземних 

банківських груп; 

- українських банків з 

приватним капіталом. 

 

42(45,2%) 

2(33,3%) 

2(8,0%) 

 

38(61,3%) 

 

23(24,7.%) 

- 

7(28,0%) 

 

16(25,8%) 

 

28(30,1%) 

4(66,7) 

16(64,0%) 

 

8(12,95) 

 

93(100%) 

6(100%) 

25(100%) 

 

62(100%) 

 

 

Це свідчить про недостатність власного капіталу вітчизняних банків та необхідність 

прискорення рівня концентрації їх капіталів на основі проведення процедур реорганізації, які 

забезпечать підвищення рівня капіталізації банківського сектору, у тому числі, як шляхом злиття 

банків і підвищення рівня концентрації їх капіталу для збереження своїх позицій на фінансовому 

ринку, так і шляхом залучення до банків додаткового акціонерного капіталу; розроблення банками 

планів підвищення рівня капіталізації з урахуванням зростання обсягів активних операцій; 
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покращення якості капіталу та забезпечення достатнього рівня покриття капіталом ризиків, що 

приймаються банками для забезпечення подальшого розвитку банку. Слід також враховувати, що 

однією з характерних ознак розвитку банківських систем багатьох розвинених країн світу є 

підвищення рівня концентрації банківського капіталу на основі консолідації банків [3]. Зазначений 

процес в Україні ще не набув ознак стійкої тенденції, а як свідчать дані табл. 1 є всі передумови для 

його розвитку шляхом реорганізації банків на основі реалізації процесів їх злиття, приєднання або 

перетворення. 

Отже, комерційним банком повинна обиратися оптимальна стратегія щодо підвищення 

фінансової стійкості , за якої  забезпечувався б мінімальний рівень  прийнятого ризику та збереження 

ліквідності й платоспроможності. Результати проведеного дослідження показали, що при ефективній 

реорганізації банківської системи відбудеться досягнення  стратегічних і тактичних  фінансових 

цілей  окремих банків, підвищиться прибутковість, зменшаться ризики, а в кінцевому підсумку 

матиме позитивний вплив щодо забезпечення стабільної роботи та  фінансової стійкості комерційних 

банків. 
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Нестійка фінансова та економічна ситуація в Україні потребує особливої уваги до питання 

грошового обігу та формування пропозиції грошей. За допомогою таких важелів, як грошова база, 

грошова маса, грошовий мультиплікатор Національний банк України регулює грошовий обіг та 

величину банківської емісії, а також визначає напрямок перебігу економічних процесів в країні.  

Грошовий мультиплікатор – величина множника (коефіцієнта), на яку збільшується кількість 

грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку [1, с. 532]. Грошовий мультиплікатор 

визначається як співвідношення грошової маси в обігу до наявної грошової бази [2, с. 183]. Для 

обчислення грошового мультиплікатора в якості грошової маси приймається вся сукупність залишків 

грошей, що забезпечують обіг товарів і послуг, у всіх їх формах, які знаходяться у розпорядженні 

суб‘єктів грошового обороту у певний момент часу [3, с. 70]. Грошова база – це сукупність 

зобов‘язань НБУ в національній валюті, які забезпечують зростання грошових агрегатів та 

кредитування економіки [2, с. 182]. Значення грошової маси, грошової бази та розраховані значення 

грошового мультиплікатора за 2012–2016 роки наведено в табл. 1. 

Таблиця 1  

Значення показників грошової бази, грошової маси, млн. грн. та грошового мультиплікатора  
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 

Грошова база 255283 307139 333194 336000 381576 

Грошова маса (М2) 771126 906237 955349 993812 1102391 

Грошовий мультиплікатор 3,02 2,95 2,87 2,96 2,89 

*розраховано автором за даними [4]  

Оцінку динаміки аналізованих показників доцільніше здійснювати на основі розрахунку 

темпів приросту, які відображають відносні зміни надходжень з року в рік та у порівнянні з початком 

періоду (рис. 1). 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34798593
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а) базисні до 2012 р.                  б) ланцюгові

Рис. 1. Динаміка показників грошової бази, грошової маси  

та грошового мультиплікатора за 2013 – 2016 рр. 

 

Так, у 2013 році порівняно з 2012 роком показники грошової бази та маси зросли на 20% та 

18% відповідно. Грошовий мультиплікатор зменшився на 2 в. п., що говорить про зменшення 

пропозиції грошей. 

У 2014 показники грошової маси та бази також характеризуються позитивною тенденцією: у 

порівнянні з 2013 роком грошова база зросла на 8%, а грошова маса на 5%. Пропозиція грошей 

зменшилася на 3%, так як грошова маса зростає меншими темпами, ніж грошова база. 

У 2015 році ланцюгові темпи приросту грошової бази склали 1%. Показник грошової маси ж 

зріс на 4% відносно попереднього року, а у порівнянні з базисним роком – на 29%. Пропозиція 

грошей збільшилася на 3%.  

Аналіз показників розвитку грошового ринку у 2016 році дозволяє робити висновок про 

зростання грошової маси та грошової бази на 11 % та 14 % порівняно з попереднім роком. Відносно 

базового року ці показники характеризуються зростанням на 49% (грошова база) та 43% (грошова 

маса). Величина грошового мультиплікатора у 2016 році зменшилася на 2% порівняно з попереднім 

роком. Загальну динаміку грошового мультиплікатора у 2012-2016 рр. наведено на рис. 2.  

Рис. 2 ілюструє спадну тенденцію показника грошового мультиплікатора за аналізований 

період. Так, його значення з 3,03 у 2012 році впало до 2,87 у 2014-му. Тільки у 2015 році 

спостерігається зростання показника грошового мультиплікатора до значення 2,96 із наступним 

падінням у 2016 році.  

 

 
*побудовано автором за даними [4] 

Рис. 2. Динаміка грошового мультиплікатора за 2012–2016 рр. 

 

Отже, за аналізований період грошова маса та грошова база, будучи важливими важелями 

регулювання грошового обігу, характеризуються позитивною тенденцією до зростання. Похідний від 

них показник грошового мультиплікатора дає змогу визначити збільшення грошової маси за рахунок 

банківської (безготівкової емісії). За 2012–2016 роки динаміка грошового мультиплікатора спадна, 

що свідчить про зменшення максимальної кількості нових кредитних ресурсів, що можуть бути 
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створені однією грошовою одиницею понад норми обов‘язкових резервів комерційних банків. 

Зменшення грошового мультиплікатора може бути обумовлене збільшенням коефіцієнту 

депонування коштів або підвищенням норм обов‘язкових резервів банків. 
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В современных экономических условиях одним из эффективных инструментов решения 

социально-экономических проблем, возникающих перед государством, выступает малый бизнес, 

являющийся неотъемлемой частью экономической системы страны [1, с.99]. Главной особенностью 

финансового функционирования малого бизнеса является высокий оборот ресурсов при 

незначительном объеме первоначальных вложений. Кроме того, развитие данного сектора экономики 

дает возможность решать вопросы безработицы и структурной перестройки экономики в период 

инновационного развития. Основная проблема развития малого бизнеса – недостаточная 

обеспеченность предпринимателей собственными и кредитными ресурсами. Следовательно, решение 

проблем экономического развития страны невозможно без реализации финансово—кредитного 

потенциала субъектов малого бизнеса, что делает проблему банковского кредитования данного 

сектора экономики особенно актуальной. 

Потребность в финансовых ресурсах возникает у субъектов малого бизнеса как на стадии 

возникновения, так и в процессе дальнейшего развития. При этом использование традиционной 

формы самофинансирования за счет реинвестирования чистой прибыли и выпуска долевых ценных 

бумаг для малых предприятий зачастую недоступно или ограничено. В результате наиболее 

распространенными источниками ресурсов для данных субъектов являются финансовые субсидии 

государства и банковские кредиты. Согласно статистическим данным [2], объем банковских 

кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса, за последние 5 лет имел тенденцию к 

снижению, несмотря на то, что данное направление деятельности признается коммерческими 

банками как высокодоходное и дает им возможность диверсификации кредитного портфеля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика объемов банковских кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса 

за 2011-2016гг., млн.руб. 
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Как видно из рисунка, в 2016 году объем выданных коммерческими банками кредитных 

ресурсов субъектам малого бизнеса имел за последние пять лет самый низкий уровень, что 

объясняется реакцией участников рынка на изменение ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 году и 

ухудшением макроэкономических показателей. При этом по объему кредитных заявок малого 

бизнеса, полученных за последние 9 месяцев 2017 года, отмечается оживление в данном секторе 

финансового рынка. Однако, как отмечают аналитики, большая часть такого роста связана с 

предприятиями, характеризующимися проблемами с финансовым состоянием. Следовательно, 

ожидается незначительный процент одобрения заявок. 

В структуре кредитного портфеля коммерческих банков, связанных с финансированием 

субъектов малого бизнеса, преобладают краткосрочные ресурсы (более 64%), которые направляются 

предпринимателями на покрытие кассовых разрывов и восполнение оборотных средств. Адаптация 

участников финансового рынка к изменившимся экономическим условиям, а также расширение 

государственных программ рефинансирования в дальнейшем позволит увеличить спрос на 

долгосрочные банковские ресурсы со стороны предпринимателей. 

Основными проблемами развития банковского кредитования малого бизнеса являются такие 

как: 

- высокий уровень банковского риска при кредитовании субъектов малого бизнеса, что введет 

к необходимости обеспечения кредита залогом или гарантией; 

- высокая стоимость банковского кредита, определяемая значительным уровнем банковской 

маржи, что объясняется большими операционными затратами при работе с мелкими заемщиками. По 

мнению экспертов, сбалансированность банковского рынка может быть обеспечена лишь при 

значение показателя ниже 3%. Для сравнения, если в России данный показатель составляет в среднем 

6-7%, в европейских странах – 2-5%, в Японии – 1,5-3%; 

- сложность и длительность процедуры оформления кредитных документов. 

Таким образом, в современных экономических условиях, несмотря на факторы, 

сдерживающие кредитование малого бизнеса, данная форма финансирования выгодна не только 

самим предпринимателям, но и коммерческим банкам. В целях развития сегмента кредитования 

субъектов малого бизнеса необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия банков и 

малого бизнеса, а также разработать унифицированную систему обслуживания предпринимателей. 
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У визначенні потенціалу кожного банку, а також ефективності його діяльності важливу роль 

відіграє власний капітал банку. Зміцнення капітальної бази вітчизняних банківських установ та 

інтеграція банківської системи України у світове співтовариство значною мірою залежать від 

зростання обсягів капіталу банків. Саме тому  особливе значення необхідно приділяти питанням 

ефективного управління власним капіталом банку. Управління власним капіталом банку – це 

складний процес, який потребує підходу висококваліфікованих фахівців, з метою залучення 

оптимального розміру капіталу, його розподілу та контролю над ризиками, які виникають в ході цієї 

діяльності. 

Головною метою управління капіталом банку є залучення та підтримка в достатній кількості 

капіталу для того, щоб банківська установа мала можливість розширити діяльність та мати захист від 

ризиків. Достатній розмір власного капіталу, як відомо, створює своєрідний буфер, який дає змогу 
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банкам залишатися платоспроможним та продовжувати свою діяльність, незважаючи на можливі 

ризики та несприятливі ситуації на ринку.  

З цього випливає, що банки з недостатнім розміром капіталу піддаються значно більшим 

ризикам банкрутства у разі погіршення макроекономічних або інших умов у ринковій економіці. 

Водночас занадто капіталізований банк звичайно є низько маневреним та неконкурентоздатним на 

ринку капіталу і кредитних ресурсів. Через це постає питання ефективного управління власним 

капіталом банку. Виділяють три основні етапи управління власним капіталом банку: формування 

статутного фонду банку, розподіл прибутку і формування фондів банку, підтримання власного 

капіталу на рівні, достатньому для здійснення місії банку [1, с. 98]. З метою досягнення останнього 

етапу управління власним капіталом у банківській практиці використовуються два методи управління 

капіталом: метод внутрішніх джерел поповнення капіталу та метод зовнішніх джерел поповнення 

капіталу. За методом внутрішніх джерел поповнення капіталу головним джерелом зростання капіталу 

є нерозподілений прибуток банку. Реінвестування прибутку – найприйнятніша і порівняно дешева 

форма фінансування банку, який прагне розширити свою діяльність. Такий підхід до нарощування 

капітальної бази дає змогу не розширювати коло власників, а зберегти існуючу систему контролю за 

діяльністю банку і виключити зниження дохідності активів внаслідок збільшення їх кількості в обігу. 

При цьому завдання менеджменту полягає у визначенні оптимального співвідношення між 

величиною прибутку, що спрямовується на поповнення капіталу та розміром дивідендних виплат 

акціонерам банку. Однак, зазначимо, що в кризових умовах, якими супроводжується сучасне 

функціонування вітчизняної банківської системи, використання внутрішніх джерел збільшення 

власного капіталу не є перспективним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи управління власним капіталом банку
*
 

*Джерело: розроблено авторами 

 

Метод зовнішніх джерел поповнення капіталу передбачає поповнення власного капіталу за 

рахунок емісії цінних паперів: акцій чи облігацій. Плануючи емісію акцій, менеджер банку має 

зважити свої можливості й оцінити, чи буде забезпечено достатній рівень прибутковості для 

підтримки стабільного рівня дивідендів. Якщо цього досягти не вдається, то акції банку 

знецінюватимуться. [2, с.15]. Емісія облігацій може проводитись у формі випуску в обіг 

довгострокових цінних паперів або боргових зобов‘язань, що матимуть характер субординованих: в 

разі банкрутства вони є другорядними із зобов‘язаннями перед вкладниками, але мають пріоритет 

перед акціонерами при встановленні порядковості виплат. Але менеджерам банку треба враховувати, 

що такий спосіб формування капіталу зменшує стійкість банку і підвищує ризик, що може негативно 

вплинути на ціну акцій банку [3, с.52]. Менеджмент банку при виборі способу залучення капіталу із 

зовнішніх джерел має проводити глибокий фінансовий аналіз, що передбачає оцінку відносної 

вартості та ризику, пов‘язаного з кожним джерелом, аналіз методів державного регулювання й 

доступність, а також оцінку довгострокових перспектив та наслідків. 

З огляду на вищесказане можна зробити висновок, що загального поширення набули два 

основні методи управління власним капіталом банку, однак в кризових умовах жоден з них не може 

використовуватися вітчизняними банками, що стимулює пошук нової моделі управління власним 

капіталом банку.  
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Після кризи 2008-2011 рр. питання визначення та регулювання діяльності системних банків в 

банківських системах світу стало майже першочерговим. Це було викликано в першу чергу 

банкрутством банку Lehman Brothers, одного з найкрупніших інвестиційних банків США, що 

спричинило перетворення фінансової кризи в США на світову. Для того, щоб утримати на плаву інші 

системні банки у США, Федеральна резервна система повинна була підтримати та рефінансувати 

більшість банків. Для того, щоб запобігти загостренню фінансової кризи уряди багатьох країн світу 

змушені були підтримати і врятувати найбільші банки. У зв‘язку з чим найбільш актуальним 

питанням функціонування банківських систем світу  стало дослідження та регулювання діяльності 

системних банків, а Базельським комітетом було введено поняття глобальні системно важливі банки 

(G-SIBs). 

В економічній літературі вивченням питання про визначення та регулювання діяльності 

системно важливих банків займалися такі вітчизняні та зарубіжні автори, як А. Анвар [1], Ф. 

Алєскеров [2], К. Баттистон [3], Каушик [3], Г. Калдареллі [3], В. Новікова [4], П. Микеланджело [3],  

Ю. Пенікас [2], П. Прат [5],Д. Синки [6], K. Сорамекі [7],  П. Таска [7]. Визначення поняття 

―системно важливий банк‖ має декілька інтерпретацій, які різняться залежно від критеріїв системної 

важливості. Однак, зазначимо, що аналіз різних теоретичних підходів до визначення дефініції 

«системно-важливий банк», дозволив автору сформувати два основних підходи: законодавчий, який 

базується на визначенні системно-важливих банків в різних нормативно-правових документах, та 

теоретичний, що розкриває погляди вчених-економістів на поняття системно-важливого банку.   

Одне з поширених визначень твердить, що фінансова інституція може вважатися системно 

важливою, тільки якщо її банкрутство або неможливість продовження діяльності будуть мати з 

великою ймовірністю негативні наслідки для фінансового посередництва.  

Зазначимо, що з кожним роком протягом 2014-2016 рр. кількість банків, що відносилися до 

системно-важливих, поступово зменшувалася. Так, якщо ще в 2014 році до системно-важливих 

банків відносили 8 банків, то в 2015 році – 6, в 2016 – 3, а в 2017 – тільки 3. Протягом 2014-2016 рр. 

серед системних банків завжди залишалися: ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк. Також, доволі 

великий показник мали такі банки: Украгазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк,  

Промінвестбанк та Сбербанк. Але, протягом усіх 4х років обсяги їх діяльності не досягали 

середньоарифметичного показника системної важливості, щоб увійти до списку системно-важливих 

банків. 

Зазначимо, що у 2017 році не залишилося ні одного приватного системно-важливого банка: з 

того приводу, що Національним банком було прийнято рішення щодо націоналізації Приватбанку, 

так як після націоналізації Приватбанку усі системні ризики зв‘язані з його необґрунтовано 

агресивної політики були знівельовані за рахунок зміни менеджменту, стратегії та повного контролю 

держави над цим банком. Також, слід відзначити, що Укрексімбанк та Ощадбанк залишились 

державними банками, які мають свою довгострокову політику звішених ризиків, та на які держава 

має прямий вплив. Тобто фактор приватного Системно-важливого банку, менеджмент якого може 

зловживати цим статусом був ліквідований.  

Динаміка частки державного капіталу в банківському секторі України протягом 2014-2017 рр. 

наведена на рис.1.  Як видно з рисунку, кожного року доля збільшувалась, і якщо у 2014 році вона 

складала 17,9%, то у 2016 році досягла значення 27,4%, а у 2017 році різко підскочила до 51,2%. Таке 
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різке збільшення частки державного капіталу у банківській системі України майже у 2 рази сталося за 

рахунок приватизації Приватбанку у кінці 2016 року.  

 
 

 

Рис.1. Частка державного капіталу в банківському секторі України у 2014-2017 рр.[8] 

 

Зміна власників найбільшого банку України привела до монополізації державою банківського 

сектору. Як зазначають самі представники НБУ, при вирішенні проблеми одного типу, що була 

пов‘язана з системним ризиком через агресивну політику найбільшого приватного банку, з‘явилась 

інша проблема, що пов‘язана с низьким рівнем ефективності діяльності банків. Проблема 

ефективності притаманна державним банкам, які в порівнянні з комерційними банками, мають менше 

важелів управління та вдосконалення технологічних процесів, обслуговування, діяльності, розробки 

кредитної політики, маркетингу та інше, що прямо впливає на його ефективність.  

Тому держава розробила графік виведення державного капіталу з банківського сектору, який 

передбачає 2 основні етапи: 

по-перше, на початку 2018 року продаж невеликих державних банків, таких як «Державний 

земельний банк», «Український банк реконструкції та розвитку»; 

по-друге, приватизації великих банків: Ощадбанк, Украексімбанк та Укргазбанк, із 

розрахунку 20% активів в рік.  

На нашу думку, це призведе до поліпшення ефективності діяльності цих банків, але при 

цьому процес приватизації має бути транспарентним та відповідати загальносуспільним цілям 

функціонування банківської системи України.  
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СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 

Осадчук Ю. М. 

к.е.н., викладач  

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 

Нестабільне фінансове становище значної кількості регіонів України зумовлене значними 

ризиками та впливом несприятливих процесів в їх економічному розвитку, зокрема: формування 

податкового боргу та значного податкового навантаженням суб‘єктів господарювання, дефіцит 

місцевих бюджетів та децентралізація фінансових ресурсів, низький рівень інвестиційних 

надходжень та кредитного забезпечення економіки, відсутністю інноваційної складової розвитку 

регіонів тощо. Тому об‘єктивною необхідністю є активізація досліджень фінансової безпеки регіону 

через її структуризацію, що дозволить визначити  економічну природу, значення та вплив 

конститутивних елементів на її рівень. 

Серед наукових публікацій, що стосуються складових фінансової безпеки регіону, практично 

усі науковці виокремлюють бюджетну, інвестиційну та грошово-кредитну. В окремих працях 

акцентується увага на борговій, податковій, фондовій та страховій безпеці. 

На нашу думку, з позиції регіонального розвитку варто розглядати саме ті складові, які 

безпосередньо створюють базис і дають можливість кількісної і якісної оцінки їх фінансово-

економічного розвитку та задоволення потреб та фінансової захищеності усіх суб‘єктів регіону. З цієї 

позиції вважаємо за доцільне розглядати на рівні регіону саме такі складові фінансової безпеки: 

бюджетну, податкову, інвестиційну, інноваційну, грошово-кредитну, фінансову безпеку суб‘єктів 

господарювання, фінансову безпека населення і сфери страхування [2]. 

Систематизуючи наукові надбання вітчизняних та іноземних науковців, нами здійснено 

узагальнення основних характеристик складових фінансової безпеки, що дозволяє комплексно 

підійти до обґрунтування їх економічної природи (табл. 1).  

Таблиця 1 

Основні характеристики складових фінансової безпеки регіону [3, с. 5-6] 

  Складові Характеристика 

Бюджетна 

безпека 

ступінь збалансованості місцевих бюджетів та їх виконання; масштаби бюджетного 

фінансування та дотування місцевих бюджетів; наявність чи брак бюджетних 

резервів; характеристика касового виконання бюджету; дотримання бюджетної 

дисципліни. 

Податкова 

безпека 

ресурсний фактор, що перебуває у руках держави та місцевих органів влади; 

інструмент впливу на економічні і соціальні процеси; фактор зворотної залежності 

функціонування держави від платників податків, адже порушення податкової 

безпеки зможе стати реальною загрозою ефективному державному устрою та 

регіону зокрема 

Інвестиційна 

безпека 

можливість регіонів акумулювати, залучати та ефективно використовувати 

інвестиційні ресурси для створення конкурентної економіки регіону;  ресурсний 

фактор відтворення науково-технічного, інноваційного та інтелектуального 

потенціалу територій; джерело та стратегічний резерв розширеного відтворення 

регіону; чинник постійного зростання регіонального ВВП та його соціально-

економічного розвитку; чинник подолання депресивних явищ в регіонах тощо 

Інноваційна 

безпека 

джерело сталого процесу створення, використання і поширення нових знань і 

технологій регіонів на основі поєднання його науково-технологічного потенціалу 

та інноваційних перетворень; можливості міжрегіонального, а за окремих умов і 

міжнародного кооперування, що створює передумови сталого функціонування і 

розвитку економічної системи регіонів; стан інноваційної активності регіону за  
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Продовження табл. 1 

 рахунок використання власних інтелектуальних і технологічних ресурсів; 

інструмент генерування наукових ідей в регіоні шляхом впровадження та 

сприйняття суб‘єктами інновацій 

Грошово-

кредитна 

безпека 

стан функціонування банківських установ; ефективність використання банківських 

ресурсів; умови для реалізації економічних інтересів банківських установ; 

стабільність грошової одиниці та її підтримка; доступність суб‘єктів 

господарювання та населення до кредитних ресурсів; кредитування реального 

сектору економіки регіони з метою зростання та підвищення рівня доходів 

населення; рівень ефективності платіжної системи 

Безпека сфери 

страхування 

рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами; можливості 

відшкодування збитків і втрат застрахованих суб‘єктів; рівень ефективності та 

стабільності страхових компаній 

Суб‘єктів 

господарювання 

комплексно характеризує результати економічних процесів як на макро-, так і 

мікрорівні; основний індикатор, що забезпечує процес суспільного відтворення та 

формування ВВП як держави, так і її регіонів; забезпечує рівноважний та стійкий 

фінансовий стан регіону; сприяє ефективній діяльності суб‘єкта господарювання в 

межах визначених територій. 

Фінансова 

безпека 

населення 

рівень доходів, соціальних виплат, фінансових можливостей; обсяг ВВП, що 

припадає на душу населення; стан захищеності соціально-економічних прав 

населення регіону. 

 

Слід зауважити, що визначені характеристики, за різних умов економічного розвитку 

територій, можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на загальний рівень фінансової 

безпеки регіону та його окремі складові. Ефективність фінансової безпеки регіону має бути 

направлена на забезпечення інтересів усіх його суб‘єктів на необхідному та достатньому рівні, що 

дозволить не лише у кількісній конфігурації відобразити результативність фінансових дій регіону та 

її суб‘єктів, а й дати їм якісну характеристику і визначити відповідний рівень забезпечення. 

Відповідно зазначене дозволяє стверджувати, що з регіонального погляду фінансова безпека 

набуває особливого значення, а забезпечення її достатнього рівня передбачає існування певного 

механізму, який має в своїй основі організаційні й самоорганізаційні джерела. При самоуправлінні 

система є суб‘єктом й об‘єктом управління. Система фінансової безпеки, що діє на основі 

самоуправління, має постійно розширювати коло об‘єктів свого впливу. 

Враховуючи зазначене вище, забезпечення належного рівня фінансової безпеки регіону 

можливе за умови комплексного підходу щодо визначення причин негативних явищ її основних 

складових, що підвищить значення регіонів у економічному житті.  
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Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій став передумовою інформатизації 

усіх сфер суспільної діяльності. Впровадження цих технологій у бізнес середовище сприяло 
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трансформації економічних відносин, переходу бізнес процесів до віртуального простору. Це 

спричинило виникнення нових форм економічної діяльності: електронного бізнесу, електронного 

банкінгу, електронного страхування, електронної комерції, електронних аукціонів та бірж, 

інформаційних електронних послуг. 

Загальноприйнятим трактуванням категорії «бізнес» є здійснення підприємницької, 

комерційної чи будь-якої іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству і спрямована на 

отримання доходу. До складу електронного бізнесу, поряд з електронною комерцією, відносять 

електронні послуги, електронний рух капіталу, електронні системи управління поставками тощо. 

Окремі науковці вважають, що електронний бізнес є видом економічної діяльності компаній через 

комп'ютерні мережі з метою отримання прибутку, а електронна комерція – способом його здійснення 

[1, с. 24].  

Проте, на законодавчому рівні відсутнє тлумачення дефініції «електронний бізнес», а у законі 

«Про електронну комерцію» визначено, що вона є «відносинами, які спрямовані на отримання 

прибутку, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов‘язки майнового 

характеру» [2, с. 3]. Водночас у податковому законодавстві об‘єктом оподаткування, зокрема 

прибутковими податками, виступає дохід або прибуток. Також виникають протиріччя з КВЕД.  

Чинне податкове законодавство спрямоване на регулювання традиційного бізнесу і є 

непристосованим та неадаптованим до електронного, оскільки частина грошових потоків не підлягає 

відстеженню та контролю. Це операції з електронними грошима, продаж специфічних видів 

продукції, надання спеціалізованих інформаційних та рекламних послуг тощо. Наприклад, власник 

веб-сервера або сайту, який здійснює рекламно-інформаційну діяльність, може і не оподатковуватись, 

якщо добровільно не зареєструвався платником податків.  

Чинним податковим законодавством передбачено два альтернативних механізми 

оподаткування доходів від ведення електронного бізнесу: сплата податку на прибуток за ставкою 

18 % або використання спрощеної системи оподаткування. Обов‘язковою умовою перебування 

суб‘єктом електронного бізнесу на спрощеній системі оподаткування є здійснення розрахунків за 

відвантажені товари виключно в грошовій формі. Відповідно використання електронних грошей, як 

засобу оплати, для платників єдиного податку виключається [2]. 

Для вітчизняної економіки електронний бізнес є відносно новим видом підприємницької 

діяльності, що знаходиться на стадії становлення, і державне податкове регулювання не повинно 

перешкоджати його розвитку. Податкова політика держави щодо електронного бізнесу має 

забезпечити рівність умов для суб‘єктів традиційного та електронного бізнесу, сприяти збільшенню 

податкових надходжень до бюджету внаслідок переходу суб‘єктів електронного бізнесу з тіньового 

сектору економіки в реальний.  

У світі реалізовано декілька кардинально різних підходів до державного податкового 

регулювання електронного бізнесу. Перший підхід, засновниками якого є США, полягає у 

невтручанні держави в електронний сегмент економіки та дотриманні мораторію в оподаткуванні 

доходів, отриманих від ведення електронного бізнесу. Цю ж позицію підтримують такі країни як 

Канада, Південна Корея, Австралія, Японія та інші. Відмова від оподаткування електронного бізнесу 

у цих країнах стала головним чинником, що позитивно вплинув на стрімке зростання електронного 

ринку. Запроваджений Урядом США мораторій захищав користувачів від сплати податків за 

підключення до мережі, забороняв подвійне оподаткування покупок, зроблених у мережі; компанії, 

які здійснюють продаж товарів у мережі Інтернет, зараховано до пільгової категорії [3]. 

Водночас, звільнення від оподаткування такого перспективного сегменту бізнесу спричиняє 

недоотримання значних сум податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Це стало 

першопричиною реалізації іншого підходу – концепції максимального державного регулювання 

електронного бізнесу, яку підтримують країни Європейського Союзу (ЄС). Відповідно до цієї 

концепції, державний податковий контроль здійснюється із використанням адміністративно-правових 

й інформаційно-аналітичних засобів збирання необхідної інформації про платників податків; 

передбачена жорстка юридична відповідальності платників податків щодо ненадання відповідної 

інформації про розміри отриманих доходів та види діяльності; запроваджені комп‘ютерні системи 

аналізу податкових ризиків та визначені методи проведення аудиту електронної економічної 

діяльності.  

Поєднання ліберальних і регулюючих підходів в оподаткуванні електронного бізнесу 

реалізовано у концепції, пропонованої міжнародними організаціями: Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності, Всесвітньою торгівельною організацією, Комісією ООН з міжнародного 

торгового законодавства, Міжнародною торговою палатою та інші.  
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Отже, електронний бізнес є одним із стратегічних векторів розвитку національної економіки та 

одночасно потенційним джерелом податкових надходжень до бюджету. Прийнятними для України 

заходами державного податкового регулювання електронного бізнесу можуть стати наступні: 
розробка нормативно-правової бази для врегулювання відносин у сфері електронних інформаційних 

послуг та організація податкового електронного документообігу, обліку та звітності, аудиту, ревізії та 

контролю.  

Реалізація наданих рекомендацій сприятиме врахуванню особливостей електронної 

економічної діяльності при формуванні податкових механізмів та подальшій конвергенції вітчизняної 

податкової системи з податковими системами країн ЄС. 
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Вагомим показником, який характеризує ринкову позицію банківської системи в цілому та 

комерційних банків зокрема, є рівень достатності ресурсного потенціалу банків. Від ефективності 

механізму формування, управління та прогнозування коштів, які можуть бути залучені в 

майбутньому та якими володіє банк у даний момент часу, залежить їх спроможність здійснювати 

повний спектр активних операцій та надавати послуги [1, с. 91]. 

Проведений аналіз вітчизняної і зарубіжної економічної літератури дозволив систематизувати 

існуючі в науковій літературі підходи до трактування ресурсного потенціалу банків як потенційні 

можливості банку формувати свої ресурси; достатність ресурсного потенціалу банків як інтегральну 

характеристику, яка визначає спроможність банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за 

своїми зобов‘язаннями, нарощувати капітал, здійснювати повний спектр активних операцій та 

надавати послуги з метою підтримки фінансової стійкості банків [2; с. 16]. У 2014 р. вітчизняні банки 

втратили понад 120 млрд. грн. депозитів, або майже 40% усіх розміщених у банках вкладів. Також 

сталося істотне скорочення банківських активів. За підсумками роботи, у 2014 р. банківська система 

одержала 53 млрд. грн. (3,3 млрд. дол. США) збитків. Збитки діючих банків у І кварталі  

2015 р. становили 16,2 млрд. грн. Понад третину банків зазнають труднощів з поверненням депозитів. 

Відплив вкладів в іноземній валюті, а також величезні валютні ризики, що виникли у зв‘язку з 

виданими підприємствам валютними кредитами у розмірі порядку 40 млрд. дол. США, не тільки 

призвели до зростання збитків банків, але й поставили їх на межу банкрутства. І, як зазначає автор 

проведеного аналізу М. Звєряков, розлад банківської системи, знецінення національної валюти і 

неконтрольована інфляція – істотні характеристики наявної політико-економічної моделі розвитку 

України [3, с. 45]. 

Динаміка ресурсного потенціалу банків України наведена в таблиці 1.  

Як свідчать дані таблиці 1, не зважаючи на ліквідацію окремих установ та збиткову діяльність 

банків, обсяг власного капіталу збільшився в 2016 р. у порівнянні з попереднім роком на 19,35 % та 

станом на 01.01.2017 склав 123784 млн. грн. Слід зазначити, що в результаті набуття чинності Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативного впливу на 

стабільність банківської системи» змінено визначені Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» мінімальні обсяги статутного та додаткового капіталу банків. Так, мінімальний розмір 
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статутного капіталу банку збільшено зі 120 млн грн. до 500 млн грн. Згідно з Концепцією 

реформування банківської системи, докапіталізація банків має завершитися до 2024 р. 

Таблиця 1 

Динаміка ресурсного потенціалу банків України за період 2013-2017 рр. 

Складові ресурсної бази 
Станом на 01.01. 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Пасиви млн грн., усього 1127192 1278095 1316852 1254385 1256299 

Балансовий капітал, млн грн 169320 192599 148023 103713 123784 

   з нього: статутний капітал 175204 185239 180150 222170 414668 

Частка капіталу у пасивах, % 15,02 15,07 11,24 8,27 9,85 

Зобов‘язання банків, млн  грн 957872 1085496 1168829 1150672 1132515 

   з них: кошти суб‘єктів 

господарської діяльності 

 

202550 

 

234948 

 

261372 

 

318568 

 

369913 

   з них: строкові кошти суб‘єктів 

господарської діяльності 
92786 104722 102527 17706 17677 

вклади фізичних осіб 364003 433726 41371 402 137 437 152 

    з них: строкові вклади 

фізичних осіб 
289129 350779 319121 176870 313326 

*Складено за [4]; **без неплатоспроможних банків 

Таким чином, аналіз звітних даних по банківській системі в цілому та в розрізі окремих банків 

дає змогу визначити такі ключові проблеми, що були актуальними з точки зору достатності 

ресурсного потенціалу  банків України:  відплив залучених коштів, у першу чергу вкладів населення; 

відповідне скорочення активів, зокрема наданих кредитів; погіршення якості кредитного портфеля;  

зниження рівня капіталізації банківської системи; посилення залежності банківських установ від 

коливань валютних курсів; збереження диспропорцій у структурі активів, залучених коштів, капіталу 

значної кількості банків. 

До основних напрямів забезпечення достатнього рівня ресурсного потенціалу банків слід 

віднести: впровадження у перспективі нових вимог щодо достатності капіталу та платоспроможності 

банків відповідно до принципів Базеля ІІІ та інших вимог ЄС; подальше посилення контролю за 

операціями банків з пов‘язаними особами; посилення захисту прав кредиторів та підвищення 

інвестиційної привабливості банківського сектору шляхом ініціювання законодавчих змін.  
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Провідну роль у зміцненні становища України на світовій арені, підвищенні рівня життя її 

громадян та економічного добробуту країни відіграє зовнішньоекономічна діяльність, що є однією з 

головних форм економічних відносин держави з іноземними країнами. Імпортні операції як одна з 
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найважливіших складових зовнішньої торгівлі є джерелом прибутків як окремих суб‘єктів 

підприємницької діяльності, так і країни в цілому.  

Оподаткування імпорту продукції легкої промисловості виступає одним з показників 

економічної безпеки України, значущою ланкою державного регулювання вітчизняної економіки, 

джерелом впливу на міжнародні відносини. Вагомий внесок у формування наукового підґрунтя 

теоретико-методичних та практичних засад оподаткування імпорту товарів внесли такі вітчизняні та 

зарубіжні фахівці: І. Г. Бережнюк, В. А. Валігура, О. М. Гаркушенко, О. П. Гребельник, 

Т. Л. Замороко, С. В. Захарін, Н. П. Злепко, та інші вчені. Високо оцінюючи фундаментальні праці 

науковців, зауважимо, що додаткових напрацювань потребує дослідження адаптації зарубіжного 

досвіду оподаткування імпорту продукції легкої промисловості до вітчизняних умов, розроблення 

механізму гармонізації законодавства щодо оподаткування імпорту продукції легкої промисловості в 

Україні.  
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На сьогоднішній день соціально-економічний розвиток держави та регіонів значною мірою 

залежить від рівня фінансової грамотності населення. Це пояснюється тим, що рівень знань кожного 

із суб‘єктів економічних відносин щодо розуміння багатьох економічних категорій у сфері фінансів 

дає можливість здійснювати ефективне управління особистими доходами і витратами, в тому числі 

щодо ведення власного бюджету, здійснення заощаджень, а також можливості адаптації до сучасних 

умов розвитку економіки. Тому зазначене є визначальним у диференціації рівня їхнього життя та, 

відповідно, загального добробуту суспільства. 

Вивченням питань фінансової грамотності займалися як зарубіжні вчені, зокрема: А. Лусарді, 

Т. Люсея, О. Мітчелла, К. Кутер, так і вітчизняні науковці: Р. Бонд, О. Блискавка, Т. Кізима, О. 

Куценко, Н. Лозицька, Б. Приходько, Н. Славянська, І. Соркіна, С. Юрій та інші. 

Особливу увагу теоретичним та практичним аспектам фінансової грамотності приділяв у 

своїх дослідженнях професор С. І. Юрій. На його думку, в Україні рівень фінансової грамотності 

населення невисокий, тому постійно необхідно вживати конкретних заходів для його покращення [1]. 

Проблеми недостатньої фінансової освіченості населення не виникли лише сьогодні, вони 

були актуальними мабуть завжди. Навіть, запитавши пересічного громадянина, чи знає він, в чому 

полягає суть таких простих понять як, наприклад, «гроші», «фінанси», «бюджет» чи багатьох інших, 

не кожен зможе дати чітку відповідь. Це, головним чином, пояснюється незнанням чи навіть 

небажанням щось знати, що є великою проблемою не лише для України, а й і для всього людства. 

Низький рівень фінансової грамотності населення в Україні пов‘язаний із впливом як суб‘єктивних, 

так і об‘єктивних чинників.  

По-перше, впродовж тривалого періоду практично були відсутні як досвід, так і відповідна 

система навчання населення щодо управління особистими фінансами.  

По-друге, суб‘єкти економічних відносин неналежним чином забезпечені необхідною якісною 

та максимально об‘єктивною фінансовою інформацією. Погоджуємося, що успішність їхньої 

адаптації до нестабільних умов ринкового середовища та вміння підвищувати рівень фінансової 

грамотності значною мірою залежать від можливостей доступу до фінансової інформації, яка в 

сучасних умовах є досить масштабною та складною для розуміння пересічними громадянами і 

потребує глибокого осмислення й детального аналізу. 

Варто зазначити, розвиток та поширення фінансової грамотності є важливим напрямком 

зміцнення середнього класу, активізації заощаджувальної поведінки населення як основи 

макроекономічної стабільності і розвитку сучасного фінансового сектору. 
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Вважаємо, що недостатня фінансова освіченість на сьогоднішній день є перешкодою для 

ефективного розвитку складових фінансового ринку та використання окремих фінансових 

інструментів. Саме тому підвищення фінансової грамотності населення дозволить більш активно 

розвиватися сектору безготівкових фінансових транзакцій, підтримати тенденцію до зниження 

готівкового грошового обігу, що, в результаті, також призведе до збільшення акумульованих обсягів 

податкових надходжень, посилення прозорості і підконтрольності фінансового сектора.  

Одним із вагомих стримуючих факторів поширення фінансової грамотності населення є те, 

що безпосередньо населення не прагне здобувати якісний і високий рівень знань у цій сфері, оскільки 

не бачить перспективи застосування їх у повсякденному житті. Це свідчить про те, що громадяни не 

мають мотивації для отримання фінансових знань і це, відповідно, призводить до нераціонального 

використання власних ресурсів. На думку С. І. Юрія та Т. О. Кізими, необхідно ―викорінювати таке 

безграмотне ставлення громадян до власних грошей та до власного фінансового майбутнього, 

потрібно сформувати у населення впевненість у власних силах, що і буде поштовхом до того, що 

кожний громадянин зможе не тільки відчути, а й осягнути фінансову незалежність‖ [1].  

Проте, вважаємо, що у підвищенні рівня фінансової освіченості населення повинні бути 

зацікавлені не лише громадяни, а й держава, яка за рахунок здійснення ефективної фінансової 

політики зобов‘язана посилювати  соціальну спрямованість розвитку держави, утверджуючи в 

економічній поведінці громадян такі її моделі, які відповідають засадам трудової моралі та соціальної 

справедливості. Переконані, що саме держава має створювати необхідні умови для запровадження та 

реалізації різноманітних освітніх програм фінансово- економічного спрямування (особливо при 

найактивнішій підтримці бізнесових структур). 

Отже, для підвищення фінансової грамотності населення важливим стало запровадження у 

школах предметів фінансової грамотності. Це дає змогу учням стикнутися з поняттям «гроші» і не 

тільки. Не залежно від того, чи виберуть вони у майбутньому фах фінансиста, це все одно буде 

корисною інформацією та вмінням, якими вони зможуть скористатися у повсякденному житті.  
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На сьогоднішній день відбувається становлення страхової культури в Україні, для якої 

характерна незначна, але  стійка динаміка зареєстрованих страхових полісів. Одним з 

розповсюджених та перспективних сегментів ринку страхування за останні роки є  автострахування. 

Дослідженню автострахуванню та проведенню аналізу діяльності компаній, які 

спеціалізуються на даному виді послуг присвячені роботи вітчизняних науковців, а саме:  І. Бойко [3], 

Н. Могильної [4], та інших.  Однак, не достатньо уваги приділено аналізу відносних показників 

страхових компаній та зокрема аналізу діяльності за останні роки СК «ВУСО». 

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків 

фінансових послуг [2], ринок страхування загалом залишається найбільш капіталізованим та 

пріоритетним для інвестицій серед інших небанківських фінансових ринків. Сектор автострахування 

є одним із найбільш розповсюджених і динамічним, що підтверджує його частка у структурі 

страхових послуг та  динаміка  страхових премій (збільшення валових страхових премій на 1405,9 

млн. грн. або на 17,9%) і страхових виплат (збільшення за рік на 681,1 млн. грн. або 21.4%). 

За основні показники аналізу фінансового стану компанії обрані загальні коефіцієнти 

фінансового стану, стабільності страхової компанії та коефіцієнти, які використовуються при 

статистичному вивченню майнового (сегментом в якому є конкретна галузь) і ризикового 

страхування на базі аналізу страхових послуг страховиків та їхнього портфелю. 

Аналіз автострахування СК «ВУСО» проводився  на основні узагальнених основних 

показників діяльності страхової компанії на підставі річної фінансової звітності, що в результаті 
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надало можливість провести розрахунок відносних коефіцієнтів, отримані результати яких (табл. 1). 

На підставі проведених розрахунків та отриманих результатів можемо зробити висновки: 

- розрахований ступінь охоплення страхового поля свідчать про те, що частка  ПрАТ СК 

«ВУСО» на ринку страхових послуг становить 5,2% станом на 2016 рік  та мала тенденцію до 

зменшення, порівняно з попереднім періодом. З однієї сторони, у даної страхової компанії є 

можливість до розвитку, а з іншої - такий низький рівень охоплення спричинений впливом 

отриманого негативного фінансового результату; 

- отриманий темп росту показника страхового платежу свідчить про невисокий рівень виплат 

по страховим сумам; 

- частота страхових випадків збільшилась у два рази за досліджуваний період, що може бути 

наслідком не тільки настання страхового випадку, але й зростанням рівня шахрайства у даному 

сегменті страхування; 

- рівень спустошливості показує, що на кожен страховий випадок припадає близько однієї 

постраждалої особи та не має значної тенденції взагалі; 

- частка постраждали об‘єктів серед застрахованих мала тенденцію до збільшення, майже, 

вдвічі та складає 0,087, що є негативним явищем для страховика; 

- коефіцієнт виплат страхового відшкодування змінився на 0,133, проте залишається в межах 

норми <1, що не вплинуло на отримання збитку компанією в аналізованому періоді; 

- рівень збитковості страхових сум в межах норми. 

Таблиця 1 

Основні відносні показники операційної діяльності 

ПрАТ СК «ВУСО» з автострахування за 2014-2016 роки, %* 

Показник 

Роки (тис.грн.) Темп приросту, % 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 

2016/  

2015 

2016/ 

2014 

Ступінь охоплення страхового поля (d) 0,056 0,058 0,052 103,571 89,655 92,857 

Страховий платіж на 1 грн.  

Страхової суми (U) 
0,003 0,004 0,004 133,333 100,000 133,333 

Частота страхових випадків ( ) 0,5402 0,8386 0,989 155,239 117,935 183,080 

Рівень спустошливої страхового випадку 

 ( ) 0,893 0,835 0,847 93,505 101,437 94,849 

Частка постраждалих об'єктів з числа 

застрахованих ( ) 
0,048 0,070 0,087 145,833 124,286 181,250 

Коефіцієнт виплат страхового 

відшкодування (  
0,230 0,131 0,096 56,957 73,282 41,739 

Повнота знищення постраждалих об'єктів  

( ) 
0,183 0,284 0,357 155,191 125,704 195,082 

Рівень збитковості страхових сум (q) 0,223 0,237 0,200 106,278 84,388 89,686 

*розраховано автором використовуючи джерела [1, 2]  

 

Отже, беручи до уваги дані з фінансової звітності, загальнодержавні дані та результати 

отримані в процесі проведеного аналізу діяльності  страхової компанії «ВУСО» встановлено, що у 

компанії існують значні проблеми зі зменшенням рівня чистого прибутку, ступенем охоплення 

страхового ринку та стрімким збільшенням сум страхових виплат і відшкодувань. Проте, не 

дивлячись на тимчасову збитковість у своїй діяльності, вона залишається на стабільному рівні, 

активно формує резервний фонд та має високу частку грошових ресурсів та їх еквівалентів, а також 

позитивну динаміку щодо збільшення обсягу чистих страхових премій. 
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Сьогодні в європейських країнах важко знайти підприємство, яке б не намагалося втілювати у 

життя принципи корпоративної та соціальної відповідальності (далі - КСВ). КСВ набуває свого 

значення у діяльності, що має позитивний вплив на суспільство, навколишнє середовище або 

економіку. Ідеологією більшості країн ЄС стає прагнення до етичності, транспарентності та 

соціальної значущості. В розвинених країнах світу корпоративна та соціальна відповідального 

бізнесу широко розповсюджена в суспільній свідомості та формує основу ментальності громадян. 

Успішна реалізація проектів та програм соціально відповідального бізнесу забезпечується 

розбудовою технологічної бази, яка одночасно зумовлює і причини необхідності дотримання 

стандартів та критеріїв оцінки КСВ. Варто відзначити, що їх уніфікація є неможливою з огляду на 

особливості як економічних так і фінансових систем країн, але водночас можна акумулювати та 

асимілювати вдалий досвід з метою інтеграції у міжнародні тенденції сталого розвитку.  

Країни Європи використовують континентальну модель соціальної відповідальності бізнесу, 

що характеризується більш активною участю держави та міжурядових структур і демонструють 

найкращі приклади публічно приватного партнерства. Його результатами представлені численними 

соціальними та екологічними проектами, що відображаються не лише у не фінансовій звітності 

компаній, але мають соціальний ефект.  

Регламентування КСВ в країнах-членах ЄС є досить неоднорідним. Такий підхід можна 

пояснити обов‘язком кожної країни слідувати загальним цілям та стратегії союзу, що спрощує 

локалізацію та контроль дотримання зобов‘язань. Так, в Іспанії працює Державна експертна технічна 

комісія з соціально відповідального бізнесу. Її мета навчити малий та середній бізнес (далі - МСБ) 

поєднувати економічну активність із діяльністю на благо суспільства. В Нідерландах за підтримки 

Міністерства економіки Нідерландів для МСБ був створений центр ―КСВ. Нідерланди‖, що 

стимулювало до збільшення кількості проведених воркшопів, онлайн-заходів, а також більш 

поглиблених програм навчання КСВ. Окрім цього, з метою поширення практик в сфері сталого 

розвитку, зазначений центр залишається відкритим до співпраці та взаємодії з іншими організаціями 

за програмами КСВ як в Європі, так  і за її межами. Центр на постійній основі співпрацює з 

посольствами Нідерландів та іноземними установами з питань навчання, проведення досліджень і 

обміну досвідом в сфері КСВ та сталого розвитку. Наприклад, при підтримці голландського 

посольства в Найробі, а також завдяки допомозі місцевих організацій центр ―КСВ. Нідерланди‖ 

розвиває в Кенії регіональну мережу, спрямовану на створення в цій країні стійкого та інклюзивного 

бізнесу. Згідно з програмою ―Цілі 2020‖, центр планує внести значний вклад в те, щоб Нідерланди 

продемонстрували міжнародний приклад успішного балансу між суспільством, планетою і 

прибутком. Зарубіжний досвід демонструє і державну участь щодо сприяння просуванню КСВ на 

законодавчому рівні. Так, уряд Бельгії прийняв спеціальне законодавство щодо регулювання і 

просування КСВ. У рамках ―Федеральної координаційної політики стійкого розвитку‖, було 

підготовлено документ ―Рекомендаційна база: корпоративна соціальна відповідальність у Бельгії‖, 

який є основою з КСВ для державних структур, бізнесу і інших учасників. Конкретні заходи з 

реалізації концепції КСВ формулюються у Федеральних планах з КСВ. В свою чергу у Чеській 

Республіці відсутній спеціальний державний орган, який би займався питаннями КСВ. Водночас в 

країні цілком дієвою є практика узгодження певних заходів, проектів та програм на рівні колективних 

договорів, що виходять за рамки передбачених законом мінімальних заходів.  

Слідування принципам КСВ є перш за все, готовність бізнесу на добровільні соціальні 

інвестиції, тобто вкладення фінансових, матеріальних, технологічних, управлінських та інших 

ресурсів для реалізації соціальних програм. Але для КСВ не менш важливо розуміння і виконання 

бізнесом соціальних зобов‘язань, передбачених законом. Отже, бізнесу, що функціонує на засадах 

КСВ зазвичай притаманні такі особливості: три рівня діяльності - економічна діяльність компанії, 

соціальний розвиток та охорона навколишнього середовища; вся відповідальна діяльність 

виконується добровільно, за винятком їх статутних обов‘язків; залучення зацікавлених сторін, які 

мають значний вплив на компанію; діяльність КСВ реалізується у довгостроковій перспективі і не 

закінчується, якщо підприємство опиняється у гіршому економічному становищі, що підтверджує 

відсутність власних економічних та фінансових вигод; КСВ сприяє підвищенню довіри бізнесу, 
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однак, діяльність повинна бути прозорою та постійною. Ключовим у реалізації КСВ є формування 

свідомості у громадян, бізнесу та держави щодо причинно-наслідковості власного функціонування та 

управлінських рішень.  

 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ  

 

Сараін Ю. В. 

студентка  

Науковий керівник: Шмуратко  Я. А. к.е.н., викладач 

Одеській національний економічний університет 

 

В умовах постійних змін в економічній, політичній та соціальній сферах основною метою 

будь-якої банківської установи забезпечення її стійкості та конкурентоздатності. Тільки фінансово 

стійка установа зможе безперебійно продовжити свою діяльність та витримати вплив факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Фінансова стійкість банку – це здатність в довгостроковій перспективі ефективно 

реалізовувати свої функції та обрану стратегію в умовах існуючого політико–економічного простору, 

адаптуючись до впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. 

Залежність сталого розвитку економіки від стабільного функціонування банківської системи 

зумовлює необхідність постійного моніторингу показників діяльності банків. У зарубіжній практиці 

існує декілька методів оцінки фінансової стійкості банку, а саме: коефіцієнтний аналіз, рейтингові 

системи оцінки, статистичні моделі та комплексні системи оцінки банківських ризиків. 

Так, у Німеччині система моніторингу фінансової стійкості банківських установ побудована 

на основі коефіцієнтного аналізу BAKIS (BAKred Information System). Цей аналіз дає змогу оцінити 

кредитні та ринкові ризики банку. При проведенні моніторингу розглядаються 47 коефіцієнтів. Дана 

система є уніфікованою системою оцінки банків, мета якої – підготовка оперативної інформації про 

фінансову ситуацію в банку.  

У США використовується методика Bank Monitoring Screens (BMS), що оперує 39 

фінансовими показниками та 35 параметрами, які належать до ринку капіталів. 

Особливістю застосування коефіцієнтного підходу є його спрямованість на виявлення 

причинно-наслідкових зв‘язків економічних процесів, які впливають на діяльність банку та, 

відповідно, на його фінансову стійкість.  

Однією з найбільш розповсюджених рейтингових систем є система CAMEL, яка була 

сформована в США та використовується зараз у багатьох країнах світу. Система оцінює головні 

компоненти стану банку: «C» – адекватність капіталу, «А» – якість активів, «M» – якість управління, 

«Е» – якість надходжень, «L» – ліквідність. Кожний компонент системи оцінюється по 5-ти бальній 

шкалі, де 1 – найвищий бал, а 5 – найнижчий. Українським варіантом цієї системи є система 

CAMELSO, де до основних показників додані показники «S» – чутливість до ринкового ризику та 

«O» – операційний ризик.  Серед головних недоліком зазначеної методики фахівці визначають 

значний ступінь суб‘єктивізму, оскільки оцінка за кожним із компонентів визначається експертною 

думкою перевіряючих та великою мірою залежить від їх професіоналізму [1, с. 16 – 25]. 

Зазначений недолік нівелюється при використанні статистичних моделей, до яких, наприклад, 

відноситься статистична система SAABA. Вона складається із трьох модулів: перший – модуль 

кількісного аналізу, який досліджує кредитний портфель банку й обчислює ймовірність неповернення 

різних типів кредитів; другий – дослідження фінансового стану власників акцій банку, в тому числі їх 

спроможність підтримувати банк у разі виникнення фінансових проблем; третій – на підставі 

рейтингових даних діагностують якість управління банку і ліквідність. Використовуючи дані всіх 

трьох модулів, система здійснює аналіз банку і дає оцінку надійності за п‘ятибальною шкалою, від 1 

– «стійкий банк» до 5 – «банк на межі банкрутства» [2, с. 6 - 11]. 

Оцінка фінансової стійкості можлива й на основі комплексної оцінки банківського ризику. 

Цей аналіз потребує значних витрат, тому його проводять нерегулярно. В Нідерландах, наприклад, 

використовується система RAST (Risk Analysis Support Tool). Вона включає 4 етапи: загальний опис 

та фінансовий аналіз організації на основі звітності, розподіл організації на управлінські підрозділи, 

оцінка ризиків та складання звітів. 

У Великобританії банки оцінюються за допомогою системи RATE, що поєднує 

взаємопов‘язані фази процесу нагляду – оцінку ризику (Risk Assessment), інструменти нагляду – 
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(Tools), оцінку ефективності застосування інструментів нагляду – (Evaluation). Однак, фахівці 

визначають, що цей підхід не дає змоги глибоко оцінити якість власного капіталу, ліквідність та 

ресурсну базу [3, с. 293 – 304]. 

Наведений аналіз свідчить, що незважаючи на різноманітність існуючих методів та підходів 

до оцінки фінансової стійкості банків, й досі не існує моделі, яка була б визнана стандартом на 

світовому рівні. Вагомим недоліком усіх методів оцінки фінансової стійкості є те, що вони оцінюють 

лише поточний стан банку, не роблячи прогнозних значень щодо майбутнього розвитку. Для 

вирішення зазначеної проблеми, варто поєднувати наведені методики із економіко-математичними 

методами, що дозволить визначати напрямки підвищення фінансової стійкості банківських установ. 
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Останніми десятиліттями з розвитком банківського сектору і глобалізацій них процесів у 

всьому світі все частіше почало з‘являтися і призводити до негативних наслідків таке явище як 

банківська криза. Тому наразі банки намагаються створити так званий «антикризовий імунітет» для 

попередження ризиків та втрат. Для цього управлінський персонал розробляє і запроваджує 

механізми стабільної і лояльної клієнтської бази, а також максимізує ефективність від активних 

операцій, в тому числі і від кредитних [1]. 

Кредитування населення в Україні сьогодні є дуже перспективним напрямком діяльності 

банків як в теорії, так і на практиці. Адже кредитори можуть за допомогою цього перетворити свої 

тимчасово вільні кошти в дохідні активи. Також ресурсна база українських банків наразі складається 

переважно з короткострокових депозитів через ризики, пов‘язані з нестабільною економіко-

політичною ситуацією в країні, а також через недостатньо високу довіру населення до банків. Тому 

останні надають перевагу короткостроковим кредитам населенню на споживчі потреби. 

Так як ризиковість операцій споживчого кредитування залежить від різних чинників, то це 

зумовлює появу різновидів ризиків при кредитуванні споживчих потреб населення України (рис.1). 

Слід зазначити, що об‘єктивна необхідність розробки такої класифікації ризиків виникає з 

метою ефективного управління ризиками споживчого кредитування. Для кращого розуміння видів 

ризиків вважаємо, що їх потрібно класифікувати на фінансові та нефінансові. До фінансових 

відносимо ризики, які можуть потенційно виникнути в процесі діяльності банку у сфері фінансового 

посередництва (ризик неплатоспроможності позичальника, валютний, відсотковий і ризик 

ліквідності). До нефінансових ризиків слід віднести ті, які непрямо пов‘язані з основною банківською 

діяльністю і віддзеркалюють вплив зовнішніх і внутрішніх подій на споживче кредитування: 

операційний, ризик оцінки, юридичний, ризик країни та форс-мажорний ризик. 

Для нівелювання негативного впливу даних ризиків на кредитну діяльність банківських 

установ, а також для уникнення кризових явищ, банки займаються постійним моніторингом за всіма 

етапами кредитного процесу, підвищують кваліфікацію співробітників, зайнятих у сфері споживчого 

кредитування, здійснюють управління активними та пасивними операціями, а також виконують 

норми Національного банку України. 

Слід зазначити, що незалежнo вiд oбранoї стратегiї на ринку, в сучасних нестабiльних умoвах 

банківським установам України слiд перехoдити вiд прoдуктooрiєнтoванoгo дo клiєнтooрiнтoванoгo 

пiдхoду в oбслугoвуваннi клiєнтiв. В цiлях збiльшення прибуткiв дoцiльнo прoвoдити пoлiтику 

пoбудoви дoвгoтривалих вiднoсин з пoзичальниками – фiзичними oсoбами. Фoрмування 

дoвгoтривалих вiднoсин мiж банкoм i клiєнтoм на базi кoмплекснoгo якiснoгo oбслугoвування є 

oдним з шляхiв стабiлiзацiї й збiльшення клiєнтськoї бази. Вoднoчас пoстiйнi клiєнти бiльше 

дoвiряють банку й менше схильнi пoкинути йoгo за пoгiршання макрoекoнoмiчнoї ситуацiї та 
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екoнoмiчних пoтрясiнь. В рамках пoлiтики дoвгoтривалих вiднoсин у спoживчoму кредитуваннi 

банки мають активнo рoзвивати CRM-технoлoгiї. 

 

 Рис. 1. Види ризиків споживчого кредитування та способи управління ними [складено 

автором за матеріалами 2 , с.156-158] 

 

Узагальнюючи зазначене вище, нами доведено, що для того, щоб зменшити ризики в секторі 

надання споживчих позичок, потрібно підвищити фінансову спроможність населення, відновити його 

довіру до банківської системи України, а також підвищувати рівень фінансової освіченості громадян і 

забезпечити належний рівень захисту споживачів банківських послуг. 
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ - ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Середа О. О. 

старший викладач 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Сучасні умови функціонування підприємств характеризуються посиленням невизначеності 

ринкової економіки та агресивності конкурентного середовища, збільшенню фінансових ризиків. 

Вказані тенденції обумовлюють інтерес вітчизняних підприємств до використання сучасних методів 

та інструментів фінансового управління, які сприяють своєчасному реагуванню на зміну оточуючого 

середовища, а також вибору пріоритетних напрямів розвитку, що забезпечують зростання вартості 

підприємства. Дану проблему дозволяє вирішити контролінг, як один з інструментів регулювання 

фінансової діяльності підприємств. 

Метою дослідження є обґрунтування концептуальних засад фінансового контролінгу 

регулювання діяльності підприємств як інструменту забезпечення ефективності управлінських 

рішень. Фінансовий контролінг є системою інформаційної підтримки стратегії фінансового 

регулювання розвитку підприємств відповідно до умов зовнішнього середовища та інструментом 

гармонізації інтересів підприємства і зацікавлених осіб та інститутів. Процес фінансового 

контролінгу розглядається з точки зору інтеграційного взаємозв‘язку з основними етапами 

управління вартістю підприємств. Фінансовий контролінг регулювання діяльності підприємства 

орієнтований на інформаційні потреби власників, фінансових менеджерів і користувачів інформацією 

та відповідати вимогам: 1) бути адаптований до змін оточуючого середовища; 2) надавати 

інформацію, щодо процесу створення вартості за факторами, про результати реалізації стратегії 

фінансового регулювання розвитку підприємств та фінансові ризики; 3) здійснювати ідентифікацію 

відхилень залежно від визначених факторів, що впливають на зміни вартості та формувати 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

Організація фінансового контролінгу визначається фундаментальними [1, 2, 3], та 

спеціальними принципами: інтегрованості, багатоваріантності, причинно-наслідкового зв‘язку, 

уніфікації, рівноважності, виваженості, адаптивності, зворотного зв‘язку; гнучкості, оптимальності, 

синергії, врахування впливу факторів на ринкову вартість підприємства. Визначені принципи є 

методологічним базисом концептуальної моделі фінансового контролінгу регулювання діяльності 

підприємства. В даному випадку фінансової контролінг регулювання діяльності повинен бути 

орієнтований насамперед на підтримку прийняття рішень щодо вибору альтернативи стратегії 

регулювання розвитку підприємства на основі зміни факторів вартості і ризику. 

Головна мета фінансового контролінгу регулювання діяльності підприємства – інформаційно-

аналітична підтримка управлінських рішень щодо максимізації ринкової вартості підприємства. 

Процес функціонування фінансового контролінгу засновується на інтересах власників підприємства, 

його результативність залежить від його можливості забезпечувати інформаційний зворотний зв'язок 

і ідентифікувати загрози зниження вартості підприємства для розробки своєчасних заходів. В межах 

фінансового контролінгу формується інформація яка дозволяє здійснити вибір показників, що 

характеризують здатність генерувати додану вартість та оцінити реальну вартість підприємства. 

Виходячи з цього, цільовими параметрами стратегічного і оперативного фінансового управління 

можуть бути показники дисконтованого грошового потоку, грошової віддачі на вкладені інвестиції та 

доданої «кеш»-вартості, економічної доданої вартості. Однією з головних переваг фінансового 

контролінгу є можливість інформаційно забезпечувати прийняття управлінських рішень, планувати 

та координувати потенціал зростання вартості компанії. Основними завданнями фінансового 

контролінгу регулювання діяльності підприємства є: адаптація до змін навколишнього середовища; 

розвиток підприємства в довгостроковій перспективі; ефективність реалізації стратегії фінансового 

регулювання розвитку підприємств; зростання вартості компанії; створення економічної доданої 

вартості; ефективне використання фінансових ресурсів; ефективне функціонування підприємства і 

його структурних одиниць; задоволення інтересів всіх зацікавлених осіб. 

Пріоритетними напрями фінансового контролінгу є:  

1) контролінг регулювання структури капіталу передбачає аналіз компонентів та структури 

капіталу за системою показників: середньозваженої ціни капіталу, рентабельності власного капіталу, 

структури використовуваного капіталу, обсягу інвестицій в основний і оборотний капітал та ризик. 
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2) контролінг операцій зовнішнього фінансування охоплює контроль надходження коштів від 

зовнішнього фінансування та погашення зобов'язань і позик;  

3) контролінг інвестиційного потенціалу забезпечує інформацією процес розробки 

інвестиційної стратегії підприємства та її реалізації. В якості контрольних індикаторів для оцінки 

інвестиційного потенціалу найбільш придатними є такі показники як інвестиції, структура інвестицій 

по джерелам фінансування, вартість капіталу, прибутковість інвестованого капіталу;  

4) контроль реалізації стратегії фінансового регулювання розвитку підприємства передбачає 

контроль і аналіз факторів, що впливають на вартість підприємства, дозволяє оцінити 

результативність стратегії фінансового регулювання розвитку підприємства та скорегувати її 

параметри залежно від змін. 

Запропоновані концептуальні засади фінансового контролінгу регулювання діяльності 

підприємств, які розкривають пріоритетні напрями, компоненти та об‘єкти, забезпечують підвищення 

ефективності управління вартістю підприємств.  

Література 

1. Гудзинський О. Д. Контролінг в системі менеджменту : монографія / О. Д. Гудзинський,                  

М. М. Аксентюк, О. М. Деменіна. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. - 225 c. 

2. Костирко Л.А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, 

системи забезпечення, адаптація: монографія. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. –  474 с.  

3. Терещенко О. О., Бабяк Н. Д. Фінансовий контролінг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2013. — 

406 с. 

 

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Сова К. В. 

студентка 

Науковий керівник: Петченко М. В., к.е.н., доцент 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

 Сучасна Україна переживає епоху суспільних перетворень. Не може стояти на місці і 

розвиток наук, зокрема фінансова наука, оскільки вона націлена на потреби практичного 

застосування. Визначальним фактором удосконалення фінансової науки є розвиток держави та її 

інститутів. Важливою сферою фінансової системи є державні фінанси. 

 Державні фінанси відіграють важливу роль у впливі на розвиток економічної та соціальної 

сфери. Тож з огляду на це, необхідно чітко розуміти сутність, структуру та функції державних 

фінансів. 

Метою дослідження є наведення загальної характеристики державних фінансів як ключової 

сфери фінансової системи України. 

Державні фінанси є головною ланкою фінансової системи країни,  що акумулює близько 80 %  

усіх фінансових відносин і включає фінансові інституції,  за допомогою яких держава проводить 

свою фінансову діяльність. 

Державні фінанси являють собою систему відносин, на яку покладено завдання забезпечення 

фінансовими ресурсами у відповідному обсязі всі сфери діяльності держави задля реалізації 

пріоритетних економічних та соціальних цілей [1]. Суб‘єктами фінансових відносин є держава, 

населення та підприємницькі структури. Варто зазначити, що державні ресурси є запорукою 

економічного зростання держави та благополуччя домогосподарств. Ця сфера виступає провідною 

ланкою розподілу ВВП між суб‘єктами господарювання різних рівнів та суспільства загалом. 

Особливості функціонування державних фінансів ґрунтуються на специфіці функцій держави. 

Державні фінанси охоплюють державний бюджет,  централізовані та децентралізовані фонди 

цільового призначення, фінанси підприємств і організацій різних форм власності, державний кредит,  

державне особисте та майнове страхування. 

На сьогодні державний сектор економіки залишається провідним у формуванні та розподілі 

державних фінансів. У формуванні цих фінансів беруть участь податкові надходження. В свою чергу 

розмір податків залежить від рівня розвитку національної економіки. Доказом того, що 

оподаткування є важливим джерелом формування державних фінансів є те, що бюджетну політику 

ототожнюють з використанням державних податків та видатків для регулювання економіки [ 2]. 
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 Головне значення використання державних ресурсів полягає у здійсненні державою своїх 

функцій. Необхідно зазначити, що активна діяльність держави в умовах сучасної ринкової економіки 

не деформує закони існування ринкової системи. За допомогою державних фінансів здійснюється 

задоволення потреб суспільства, яке є кінцевою метою здійснення суспільного виробництва. Система 

державних фінансів являє собою єдиний організм, який забезпечує рух вартості ВВП, процес 

створення, мобілізації та розміщення фінансових ресурсів, формування доходів та можливість 

здійснення видатків [3]. 

 Отже, в процесі проведеного дослідження визначено, що державні фінанси є найважливішою 

сферою економіки держави та фундаментом стабільного функціонування економічного розвитку 

країни, її інституцій та рівня матеріального добробуту населення країни. 
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Пенсійне страхування займає важливе місце у соціально-економічному розвитку країни та 

безпосередньо впливає на рівень життя і добробуту людей. Цей вид страхування є об‘єктивною 

потребою сучасного суспільства, задовольнити яку в інший спосіб неможливо. 

Однією з перших пенсійну систему запровадила Франція після прийняття закону про основні 

принципи пенсійного забезпечення у 1790 р. Він стосувався винятково державних службовців – 

представників центральної адміністрації, яким гарантувалося грошове утримання з настанням 

старості чи у разі інвалідності. Пізніше (у 1803 р.) цей закон схвалив Наполеон Бонапарт [1, c. 302]. 

Система пенсійного страхування розвивалася також у Німеччині. Характерною особливістю 

німецького підходу є те, що соціальне страхування було загальнообов‘язковим і ґрунтувалося на 

внесках, які сплачували як працедавці, так і робітники. Основою цієї системи була попередня 

практика добровільних фондів взаємодопомоги, організованих гільдіями та різними об‘єднаннями 

робітників. Право на пенсійну виплату у новоствореній у 1889 р. системі гарантувалося страховими 

внесками [2, c. 38]. 

У Росії система пенсійного страхування почала формуватися у 80-х рр. XIX ст., коли в 1888 р. 

з‘явилися пенсійні каси страхового типу на залізниці. Потім така практика поширилася на інші галузі. 

А на початку XX ст. були прийняті перші російські закони щодо соціального страхування, які 

передбачали пенсійні виплати [3, c. 359–360]. 

Пенсійні фонди створювалися також на території Галичини. Так, у Львові на початку XX ст. 

функціонував Пенсійний фонд працівників міських електричних закладів, метою якого було 

здійснення виплат пенсій за віком, у зв‘язку з втратою годувальника чи у разі смерті [4, c. 134]. 

В СРСР (до 1990 р.) фінансовою основою пенсійної системи був державний бюджет, кошти 

якого спрямовувалися на соціальне забезпечення пенсіонерів. Із прийняттям у 1990 р. закону «Про 

пенсійне забезпечення громадян СРСР» було створено Пенсійний фонд. У грудні 1990 р. було 

утворено Українське республіканське відділення Пенсійного фонду СРСР, яке у січні 1992 р. 

перейменовано у Пенсійний фонд України [5, c. 312–314]. Виникнення нової фінансової інституції 

засвідчило формування системи пенсійного страхування в Україні. 

Після здобуття незалежності перед Україною постало питання розробки національного 

законодавства щодо пенсійного забезпечення та нової стратегії соціального захисту, яка відповідала б 

ринковим умовам, забезпечувала б кращу соціальну захищеність пенсіонерів при одночасному 

досягненні макроекономічної стабільності. Сьогодні пенсійне страхування регулюється 

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%9668985
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%9614849
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Конституцією України, міжнародними угодами та законодавчими актами України. До останніх 

належать Основи законодавства України про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, 

ухвалені Верховною Радою України у січні 1998 р. [6]. Важливим документом, прийнятим у жовтні 

1998 р., є Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні, схвалені указом 

Президента України [7], де було передбачено створення трирівневої пенсійної системи, що поєднує 

елементи державного солідарного й приватного пенсійного забезпечення. Однак 

«найреволюційнішими» у цій сфері визнано два Закони України: «Про загальнообов‘язкове державне 

пенсійне страхування» [8] та «Про недержавне пенсійне забезпечення» [9], прийняті Верховною 

Радою у липні 2003 р. (чинні з 1 січня 2004 р.). 

Проте актуальність визначених завдань у сфері пенсійного страхування України 

дискредитувалася економічною кризою та політичними трансформаціями. Зокрема, не вдалося 

створити повноцінний інвестиційний механізм для економіки країни, долучити до інвестиційного 

ресурсу кошти недержавних пенсійних фондів і максимально узгодити розміри страхових внесків на 

загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування та пенсійні виплати.  
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З метою реалізації однієї із пріоритетних реформ Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [1] 

- реформи децентралізації сфери державного управління – у Бюджетний та Податковий кодекси 

України [2, 3] були внесені ряд змін, спрямованих на збільшення фінансових ресурсів місцевих 

органів влади. Сьогодні закінчується третій рік від дати оголошення курсу на децентралізацію 

державного управління, тому вже можна оцінити перші фіскальні наслідки законодавчих змін.  

Податок на доходи фізичних осіб завжди вважався одним із основних джерел доходів місцевих 

бюджетів. Так, у 2011-2014 рр. більше 70% податкових надходжень місцевих бюджетів та більше 

60% сукупних доходів місцевих бюджетів  формувались за рахунок надходжень цього податку. У 

2015-2016 роках, після оголошення курсу на децентралізацію влади, номінальні надходження податку 

на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів зросли на 26% (або з 62,6 млрд грн у 2014 р. до 79,0 

млрд грн у 2016 р.) [розраховано за даними [4]. Проте його роль в наповненні доходів місцевих 
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бюджетів знизилась (частка податку на доходи фізичних осіб скоротилась з 62% до 46% доходів 

місцевих бюджетів). При цьому, надходження даного податку та військового збору до Державного 

бюджету в 2016 р. зросли у 4,8 раз порівняно з показником 2014 року. Основними чинниками таких 

тенденцій є те, що, по-перше, введені в 2014 році військовий збір та оподаткування доходів у вигляді 

процентів по депозитам не підлягають розподілу і повністю надходять до Державного бюджету; по-

друге, з 2015 року було змінено порядок розподілу сум податку на доходи фізичних осіб, сплаченого 

із заробітної плати та прирівняних до неї доходів між рівнями бюджетів (на користь державного 

бюджету). Так, коефіцієнт розподілу податку змінився
 
[3, 5]:  

- між бюджетом м. Києва та державним бюджетом з 50%/50% до 2015 року на 40%/60% з 2015 

року; 

- між бюджетами міст обласного значення, обласним та Державним бюджетом з 75%/25%/0% 

до 2015 року на 60%/15%/25% з 2015 року;  

- між бюджетами сіл, їх об‘єднань, селищ, міст районного значення, районним, обласним та 

Державним бюджетом з 25%/50%/25%/0% до 2015 року відповідно на 0%/60%/15%/25% з 2015 року 

для бюджетів сіл, їх об‘єднань, селищ, міст районного значення, не об‘єднаних в територіальні 

громади та на 60%/0%/15%/25% з 2015 року для об‘єднаних територіальних громад. Останнє 

пов‘язане із стимулюванням сіл, їх об‘єднань, селищ, міст районного значення швидше 

об‘єднуватись в територіальні громади, так як якщо на місцевому рівні не була створена об‘єднана 

територіальна громада, то з 2015 року 60% податку на доходи фізичних осіб, сплаченого на території 

відповідних сіл, селищ, міст районного значення перераховується до районного бюджету. 

В цілому, починаючи з 2015 року лише 2/3 сплаченого податку на доходи фізичних осіб та 

військово збору перерозподіляється на користь (залишається на рівні) місцевих бюджетів. До 2015 

року відсоток перерозподілу на користь місцевих бюджетів становив 86-90%. Таким чином, можна 

зробити висновки, що зазначені зміни та тенденції суперечать цілям децентралізації, а отже не 

сприяють зростанню фінансових ресурсів та фінансової самостійності місцевих органів влади.   

Крім того, в Бюджетний кодекс для збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів були внесені 

зміни щодо розподілу надходжень податку на прибуток підприємств  між рівнями бюджетів [3, стаття 

64]. Сьогодні податок на прибуток підприємств  розподіляється між бюджетами наступним чином:  

 податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності 

повністю зараховується до відповідних місцевих бюджетів (норма діяла і до 2015 року і нині); 

 10% надходжень податку на прибуток приватного сектору економіки (крім податку на 

прибуток підприємств державної власності, підприємств та фінансових установ комунальної 

власності) зараховуються до бюджетів АРК, м. Києва та міст обласного значення (дана норма діє з 

січня 2015 року).   

Дані зміни вплинули на рівень розподілу податку на прибуток між бюджетами. Так, якщо до 

2015 року до місцевих бюджетів надходило в середньому 0,4-0,7 млрд грн податку на прибуток (від 

підприємств комунальної форми власності), то у 2015 році надходження на місцях від цього податку 

зросли в 14 разів (до 4,3 млрд грн). У 2016 році позитивна тенденція зберіглася, і надходження 

податку на прибуток до місцевих бюджетів склади 5,9 млрд грн. Проте це лише 4% податкових 

надходжень місцевих бюджетів 2016 року. Крім того, ресурсна база зросла не за всіма місцевими 

бюджетами, а лише за бюджетом м. Києва та міст обласного значення.  

Отже, новації в розподілі надходжень прибуткових податків між бюджетами, що вступили в 

дію з 2015 року, вплинули на суми надходжень до місцевих бюджетів. Проте частки розподілу 

податку на доходи фізичних осіб змінились на користь державного бюджету, що впливає на 

фінансову самостійність органів місцевого самоврядування і замість збільшення ресурсної бази 

місцевих бюджетів спостерігаються процеси централізації надходжень цього податку в Україні. 

Нововведення ж по податку на прибуток підприємств стосувались лише бюджетів міст обласного 

значення та м. Києва. І хоча ресурсна база зазначених бюджетів зросла, роль податку на прибуток 

підприємств в забезпеченні місцевих бюджетів фінансовими ресурсами залишається досить низькою. 

Література 

1. Указ Президента України № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12 

січня 2015 року. -  Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

2. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами)  -  Електронний ресурс. 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від  08.07.2010 (зі змінами) -  Електронний ресурс. 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України -  Електронний ресурс. Режим 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


86 
 

доступу: http:/treasury.gov.ua 

5. Серебрянська Д. Першочерговий крок бюджетної децентралізації: реформа дохідної чи 

видаткової частини місцевих бюджетів? (від 23 вересеня 2016) - Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://ngoipr.org.ua/blog/pershochergovyj-krok-byudzhetnoyi-detsentralizatsiyi/ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Ховрак И. В. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

Дангуoлe Игнатавичютe  

Вильнюсская коллегия Университета прикладных наук 

 

Нестабильность развития современной экономики и значительные объемы информации 

требуют применения новых методов обработки данных. В связи с этим, для принятия управленческих 

решений широко используют не только интуитивный (основанный на ощущениях) и опытный 

подходы (основанный на суждениях, знаниях), а также рациональный подход (предусматривает 

объективный аналитический процесс с использованием различных систем, как универсальных, так и 

разработанных индивидуально). Программные продукты основаны на поэтапном анализе данных: 

внесение информации в формы, сбор данных в информационной системе, обработка данных, 

проведение анализа и построение моделей, обработка результатов и предоставление рекомендаций. 

Для достоверного прогнозирования результатов принятия стратегических управленческих решений 

особенно важно обработать значительные объемы информации, что обуславливает необходимость 

информационно-аналитической поддержки. 

По мнению экспертов, аналитическая обработка информации может использоваться при 

решении широкого спектра задач [1, с. 80]:  

- оптимизация управленческих решений;  

- научный анализ событий как целостного явления, выявление синергетического эффекта;  

- разработка стратегии и тактики управления на разных уровнях управления;  

- определение эффективности принятых управленческих решений, внесение предложений по 

их совершенствованию;  

- своевременное реагирование на выявленные недостатки. 

Принятие стратегических управленческих решений основано на различных видах 

информационно-аналитической поддержки [2, с. 94-95]: 

- информационные системы, управляемые моделями (статистическими, финансовыми, 

оптимизационными, имитационными), позволяющими осуществлять сложный анализ и обработку 

данных; 

- информационные системы, управляемые данными или ориентированные на работу с 

данными, ориентирующиеся на доступ и манипуляции с данными; 

- информационные системы, управляемые документами, осуществляющие поиск и 

обрабатывающие неструктурированную информацию в разных форматах; 

- информационные системы, управляемые знаниями, обеспечивающие решение задач в виде 

фактов, правил и процедур. 

Соответственно, информационная система позволяет предоставлять информацию и создавать 

удобные условия для ее распространения. Однако, внедрение информационных систем может быть 

ограничено возможностью реализации долгосрочных инвестиционные проектов по разработке 

информационных систем, а также наличием персонала соответствующей квалификации. Наряду с 

информационно-аналитической поддержкой, для успешной и эффективной реализации 

стратегические управленческие решения должны обладать определенными характеристиками: 

целевая направленность; своевременность; адаптивность; детально сформированный план 

реализации решения, с указаниями сроков и исполнителей решения; соблюдение положений 

нормативно-правовой базы, отраслевых норм и стандартов; выделение внешних и внутренних 

факторов влияния. 
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На нашу думку податковий менеджмент повинен бути спрямований не тільки для вирішення 

державних інтересів, але й для інтересів платників податків. Останнім часом можна відзначити як 

негативні, так і позитивні моменти. Так до негативних ми можемо віднести, що постійно вносяться 

численні зміни, доповнення та поправки до існуючого законодавства. Також часто реалізуються ці 

зміни виходячи ні з об‘єктивних інтересів соціально-економічного життя, а виходячи із суб‘єктивних 

чинників, тобто визначаться вплив інтересів окремих суспільних груп. Ще один значний недолік 

податкового законодавства крім нестабільності є  громіздкість, заплутаність та неоднозначність 

трактувань. Часті зміни в законодавстві призводять до того, що платники не завжди встигають вчасно 

відреагувати на них. Т акож можна відзначити брак альтернативних варіантів розробки законодавчих 

та нормативних документів, монополія податкової служби та Міністерства фінансів щодо їх 

підготовки. Також відмічаємо неефективність податкового адміністрування, що спричинено 

незадовільним податковим регулюванням в сфері оподаткування, ці обставини сприяють корупції та 

свавіллю податкових органів. До позитивних моментів можна віднести те, що всі підгалузі 

податкового права зібрані в одному законодавчому акті (Податковому кодексі). Однак у  

податковому кодексі замість принципів побудови системи оподаткування, визначені принципи 

податкового законодавства. Також відбулось скорочення кількості податків і зборів, деякі податки 

відмінено, наприклад комунальний податок, податок з реклами та ін. Передбачено зниження ставок 

податку на прибуток та ПДВ. Таким чином складність та громіздкість податкового законодавства 

ускладнюють умови ведення бізнесу. 25 жовтня Всесвітній банк опублікував рейтинг легкості 

ведення бізнесу Doing Business-2017. Відповідно до нього, Україна зайняла 80 місце серед 190 країн 

світу. У рейтингу на 2016 рік країна перебувала на 83 місці, в 2015-му - на 87, в 2011-2013 - на 149-

152 місцях. Україна не потрапила в топ-50 країн в рейтингу легкості ведення бізнесу. До наміченої 

мети країна не добралася через повільне прийняття важливих законів і зміни складу Уряду. 

Нещодавно Світовий банк опублікував рейтинг легкості ведення бізнесу Doing Business 2017, де 

Україна піднялась на 3 пункти і зайняла 80-те місце. Якщо ж згадати минулі роки, то в 2015 році 

Міністр економічного розвитку заявляв, що Україна може і має увійти до ТОП-50 наступного 

рейтингу Doing Business, але, як бачимо, наразі маємо почесне 80-те місце. 

Податкове законодавство призначене не тільки виконувати фіскальну та каральну функцію 

але також забезпечувати захист права  та інтереси платників податків, надавати їм можливість 

виправляти порушення. Таким чином для підвищення ефективності податкового законодавства 

потрібно спрощувати систему адміністрування податків, залучати до розробки законодавчих 

документів з оподаткування професійно підготовлених фахівців. 
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Сучасні підприємства галузей національної економіки працюють у мінливих умовах 

зовнішнього середовища, тому для стабільної роботи підприємства та його розвитку необхідно 
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систематично здійснювати аналіз його фінансової стійкості, адже підприємства, на яких створена 

система для аналізу й ефективного управління фінансовою стійкістю. Також практика 

господарювання українських підприємств свідчить, що внаслідок несвоєчасних розрахунків та 

невиконання фінансових зобов‘язань перед контрагентами у них накопичилися великі обсяги 

заборгованості. Наступною важливою проблемою є вибір системи показників, яка б максимально 

точно відображала всі аспекти фінансово-економічної діяльності підприємств, як-то ефективність, 

прибутковість, захищеність і кредитоспроможність, ділова активність і т.д. 

Залежно від мети, періодичності фінансового аналізу, його об'єкта і результатів були розроблені 

цілі комплекси аналітико-оцінних показників, зокрема показники оцінки майнового стану 

підприємств, прибутковості, ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності, фінансової 

стійкості і стабільності, ділової активності, акціонерного капіталу і т.п. 

Бізнес-плани фінансового оздоровлення підприємств машинобудування повинні включати 

аналітичну і кількісну оцінку конкурентоспроможності виробів і підприємства. Фінансова стійкість 

підприємств багато в чому залежить від оптимальної структури джерел капіталу, тобто 

співвідношення власних і запозичених коштів, та від оптимальності структури активів. Серед 

численних показників оцінки фінансової стійкості та фінансового ризику важливо розглядати в 

динаміці коефіцієнт фінансової автономії, тобто питому вагу власного капіталу в загальній валюті 

балансу. В табл. 1 наведена динаміка коефіцієнту фінансової автономії на підприємствах 

машинобудівної галузі Кременчуцького промислового району. 

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел 

фінансування [1]. Чим вище питома вага власного капіталу в загальній валюті балансу, що характерне 

для трьох заводів регіону із чотирьох, які аналізували, тим стійкіший фінансовий стан підприємства. 

За поміркованої фінансової політики підприємства коефіцієнт фінансової автономії 0,5-0,65, а за 

консервативної більше 0,8 [2]. Зміни, які відбулися в структурі капіталу, з позицій інвесторів та 

підприємств можна оцінити по різному. Для банків та інших кредиторів кращою є ситуація, коли 

питома частка власного капіталу у клієнтів більш висока, що виключає фінансовий ризик. Разом з 

тим, підприємства заінтересовані в залученні коштів з двох причин: відсотки з обслуговування 

позичкового капіталу розглядаються як витрати, що не включаються в оподатковуваний прибуток; 

витрати на відсотки, як правило, нижче прибутку, отриманого від використання запозичених коштів в 

обороті підприємства, в результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу. В ринковій 

економіці використання запозичених коштів свідчить про гнучкість підприємства, його здатність 

знаходити кредити та повертати їх, тобто довіру до підприємства в діловому світі. 

Таблиця 1  

Динаміка фінансової автономії підприємств 

Найменування ПАТ 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

«Крюковський вагонобудівний 

завод» 
0,77 0,73 0,71 0,72 0,64 0,69 0,71 

«АвтоКрАЗ» 0,25 0,24 0,22 0,15 0,16 0,18 0,20 

«Кредмаш» 0,84 0,81 0,73 0,81 0,87 0,71 0,72 

«Кременчуцький колісний завод» 0,78 0,80 0,74 0,72 0,64 0,68 0,70 

 

Інтелектуальні активи у виді патентів, торговельних марок, відносин із споживачами та 

постачальниками, знань галузевої специфіки, навченого персоналу для підприємств, на думку 

відомих спеціалістів, є іноді більш важливими в умовах гострої конкуренції, ніж навіть основні 

засоби [1]. Оптимізація потрібних підприємству активів скорочує обсяг капіталу, необхідного для 

досягнення вищої норми дохідності, та створює більшу цінність. Поєднання наведених підходів на 

підставі спільних ознак щодо елементів системи управління підприємством дозволяє отримати 

прототип збалансованих показників, які розглядаються як інструмент процесно-орієнтованого 

бюджетування на підприємстві. Кореляційно-регресійний аналіз впливу системи показників на 

синтетичний дозволяє виявити причини незадовільного рівня реалізації запланованих рішень [3].  

У машинобудівному комплексі спостерігається зниження інноваційної активності, відсутність 

державної підтримки, повільний розвиток підгалузей машинобудування, значний обсяг виробництва 

в тіньовому секторі. Галузь машинобудування має низький рівень рентабельності та недостатність 

власних коштів. Всі перелічені недоліки призводять до погіршення матеріально-технічної 

забезпеченості, скорочується кількість працівників, підвищується зношеність основних засобів. 
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В условиях трансформации, одной из  глобальных тенденций развития современной мировой 

экономики является стремительное развитие мировых финансовых рынков и возникновения новых 

финансовых инструментов. Эти факторы становятся определяющими в формировании стратегий 

развития банков, которые пытаются максимизировать свою прибыль за счет снижения рисков их 

деятельности. Необходимо отметить, что значительные изменении в сфере банковского дела связаны 

именно с развитием мировых фондовых рынков и инвестиционной деятельности банков. 

Коммерческие банки Украины имеют колоссальный  опыт в инвестировании, однако 

вследствие нестабильности финансово-экономической ситуации, кризиса банковской системы 

произошло сокращение инвестиций в реальный сектор экономики и переориентация на 

государственные долговые обязательства. Участие банков в инвестиционных процессах 

характеризуется: вложениям в инвестиционные проекты; инвестированием мобилизованных средств в 

ценные бумаги; обслуживанием средств клиентов, предназначенных для инвестирования. Размер 

инвестиционных ресурсов характеризуется величиной кредитно-инвестиционных портфелей и 

показателей их деятельности для получения доходов. Финансовая инвестиционная деятельность 

банка регулируется действующим законодательством Украины, а также нормативными требованиями 

Национального банка Украины, в соответствии с этим, прямое или опосредованное участие банка в 

капитале любого предприятия или учреждения не должно превышать 15% капитала банка, а 

совокупные инвестиции банка должны быть не более 60% [2]. 

Следует отметить, что существует два основных вида процесса инвестирования, по которым 

банки направляют привлеченные ресурсы с целью их прибыльного использования: 

1) формирование сбалансированного кредитного портфеля; 

2) формирование инвестиционного портфеля. 

Анализ данных видов процесса инвестирования представлен на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика кредитного и инвестиционного портфелей банков Украины в 2010-2017 годах [2] 
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Проанализировав данные представленные в диаграмме рисунка 1,можно сделать вывод что, 

объемы кредитного портфеля значительно превышают объемы инвестиционного портфеля в 

структуре активов отечественных банков, вследствие  низкой активностью банков на рынке ценных 

бумаг Украины. 

Весомым фактором нарушения стабильности финансовой безопасности реального сектора 

экономики является обострение проблем в банковской системе. Согласно данным Национального 

банка Украины в течение 2014-2015 годов банки Украины потеряли около 65 млрд. грн. депозитных 

вкладов населения в национальной валюте, что привело к убытку в размере 66,5 млрд.грн по 

состоянию на 1 января 2016 [1]. В результате роста индекса потребительских цен с 24,9% в 2014 году 

до 41,4% в 2015 году произошло увеличение денежной массы в экономике государства на фоне 

сокращения производства ВВП. По состоянию на февраль 2017 индекс инфляции составляет 101,0%, 

что создает неблагоприятные условия для развития инвестиционного кредитования [2]. 

Национальный банк Украины в соответствии со своей концепции не способствует созданию 

эффективного Банка реконструкции и развития, не практикует долгосрочного рефинансирования 

банковских учреждений, не инициирует создания и развития специализированных банков 

инвестиционного назначения.  

Для улучшения деятельности банков в сфере инвестиционного кредитования в условиях 

трансформации экономики Украины целесообразным является внедрение ряда мероприятий: 

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, которая обеспечит 

формирование устойчивого механизма сотрудничества банков и предприятий реальных секторов 

экономики; 

- реализация государственной программы поддержки национальных инвесторов; 

- внедрение государственной поддержки финансовой устойчивости предприятий, 

реализующих инвестиционные проекты. 

Подводя итог, важно отметить, что в Украине необходимо, прежде всего провести ряд реформ 

для активизации деятельности банков как инвесторов, создать стабильные условия для развития 

экономики, развивать фондовый рынок, что будет способствовать снижению рискованности 

долгосрочного кредитования. 
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Фінансова діяльність вітчизняних підприємств характеризується неефективністю, що є 

наслідком як недосконалих підходів до її організації, методів управління нею, так і впливу зовнішніх 

умов, пов‘язаних із фінансово-економічною нестабільністю в країні. З метою коригування ситуації у 

всіх країнах з розвиненою ринковою економікою реалізується державне регулювання фінансової 

діяльності суб‘єктів господарювання як процес регламентування умов та впливу на формування їх 

зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин, здійснення основних видів фінансових операцій. 

Переважно при цьому використовуються інструменти бюджетно-податкового регулювання.  Такі дії 

суспільного союзу не вступають у суперечність з широкою самостійністю підприємств у виборі 

напрямів, форм і методів здійснення фінансової діяльності. Кожна держава розробляє та проводить 

державну фінансову політику щодо підприємств як цілеспрямоване регулювання окремих аспектів 

фінансової діяльності суб'єктів господарювання, зокрема бюджетно-податковими інструментами, у 

відповідності зі стратегією і конкретними умовами фінансово-економічного розвитку. Отже, 

необхідним є дослідження сучасного місця і ролі української держави в удосконаленні процесів 
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формування, розподілу, використання фінансових ресурсів суб‘єктів господарювання, формування їх 

фінансової поведінки в умовах дефіциту і високої вартості фінансових ресурсів, впливу значної 

кількості економічних і неекономічних факторів, тощо.  

Вагомий внесок у дослідження теорії та практики фінансової діяльності підприємств зробили 

відомі зарубіжні науковці П. Бароле, В. Белоліпецький, В. Бочаров, Р. Брейлі, А. Грачов,                             

В. Ковальов, С. Майєрс,  Дж. Мейнсон, Л. Павлова, Р. Сайфулін, Дж. Ван Хорн, А. Шеремет та ін. 

Серед сучасних вітчизняних авторів, які досліджують різні аспекти фінансової діяльності 

підприємства, варто відзначити І. Бланка, М. Білик, О. Гривківську, І. Ломачинську, А. Поддєрьогіна, 

О. Терещенка, В. Шаблисту та ін. Різні аспекти державного регулювання фінансової діяльності, 

зокрема бюджетно-податкового, досліджувалися такими українськими науковцями, як Т. Єфименко, 

В. Загорський, Ю. Іванов, В. Кміть, Т. Коляда, А. Крисоватий, М. Крупка, А. Лісовий, І. Луніна,                  

В. Мельник, О. Молдован, Т. Паєнтко, В. Плиса, І. Сіра, О. Сич, А. Соколовська та ін. Здебільшого 

вони акцентують увагу на окремих аспектах бюджетно-податкового впливу на фінанси суб‘єктів 

господарювання, проблемах ефективності оподаткування та бюджетних витрат. 

Високо оцінюючи фундаментальні праці зарубіжних та вітчизняних науковців, слід однак 

визнати, що бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності вітчизняних суб‘єктів 

господарювання залишається недостатньо дослідженим і потребує подальшої наукової розробки.  
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Якість кредитного портфеля банку відображає відповідність структури його кредитних 

вкладень базовим принципам організації кредитування з точки зору забезпечення поверненості, 

строковості та платності наданих у тимчасове користування грошових коштів. Ці параметри загалом 

характеризують ступінь кредитного ризику та дохідність кредитних операцій банку. 

Якісна оцінка кредитного портфеля націлена насамперед на те, щоб максимально знизити ризик 

неповернення позики, що веде до значних втрат для банків і може призвести його до банкрутства. 

Динаміка показників кредитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк» з погляду ризику 

представлена на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динаміка показників стану кредитного портфеля з погляду ризику ПАТ КБ 

«ПриватБанк» протягом 2014-2016 р. р. 
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Дані свідчать, що оцінка показників стану кредитного портфеля з погляду ризику має 

негативну динаміку. Значення коефіцієнта покриття класифікованих кредитів основним капіталом 

свідчить, про недостатність власного капіталу для покриття всіх кредитів, а тому кредитний портфель 

не захищений власним капіталом. 

При цьому безнадійні кредити займають найбільшу частку (90,60%) в структурі кредитного 

портфеля, що відображає коефіцієнт частки класифікованих кредитів у загальному обсязі кредитного 

портфеля. Частка своєчасно не сплачених кредитів за відсотками і основною сумою в обсязі 

кредитного портфеля отримала найбільше значення у 2015 році (2,53%). Протягом 2014-2016 р.р. 

коефіцієнт стандартного кредитного портфеля зменшився на 55,29% і складає лише 8,81%. Слід 

зазначити, що чим більше відхилення розрахованих показників якості кредитів з погляду кредитного 

ризику від нормативних значень, тим більшим має бути рівень їх захищеності. 

Тому наступним етапом аналізу якості кредитного портфеля є аналіз використання резервів та 

втрат за кредитними операціями (рис. 2). 

Дані рис. 2 дозволяють стверджувати, про підвищення використання резервів протягом 2014-

2016 р.р. за рахунок збільшення коефіцієнта забезпеченості збиткових кредитів – на 19,82%, 

коефіцієнта захищеності позик резервним капіталом на 397,93%. При цьому, про зменшення рівня 

захищеності кредитів власним капіталом та значне підвищення частки збиткових кредитних операцій 

свідчить підвищення значень коефіцієнта захищеності позик резервним капіталом на 1589,18%, 

зменшення значення покриття позик власним капіталом (-2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка показників використання резервів за та втрат за кредитними операціями ПАТ КБ 

«ПриватБанк» протягом 2014-2016 рр. 

 

Крім того, зменшився коефіцієнт забезпеченості позик на 35,33%, що означає зменшення 

рівня захищеності банку від втрат за позиками через зовнішні фактори; а також коефіцієнт покриття 

збитків за позиками – на 657,64%. 

Аналіз будь-яких операцій повинен завершуватись оцінкою  їх ефективності, тобто аналізом їх 

дохідності та рентабельності (рис. 3). 

 
 Рис. 3. Динаміка показників дохідності кредитного портфеля     
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Показники дохідності кредитного портфеля протягом досліджуваного періоду відповідали 

нормативним значенням, але значення коефіцієнтів рентабельності кредитних операцій зменшились 

на 41,68%. Також зменшилась частка доходів від надання кредитів у загальній сумі доходів на 

14,08%. При цьому дохідність кредитного портфеля банку зменшилась на 1,56%.  

Таким чином, аналіз якості кредитного портфеля ПАТ КБ «ПриватБанк» дозволив виявити 

слабкі та сильні сторони кредитної діяльності банку, що дасть змогу покращити систему 

менеджменту проблемних кредитів і підвищити прибутковість банку за існуючих факторів ризику.  
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В рамках трирівневої системи пенсійного забезпечення України, яка запроваджена з 01.01.2004 

р. із прийняттям Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування [1] та 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2], нині в повному обсязі функціонує 

тільки модернізована  солідарна система, яка базується на засадах солідарності і субсидування і 

третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення. На відміну від системи загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування або солідарної системи, яка базується на принципах 

солідарності, субсидування та здійснення виплати пенсій за рахунок коштів Пенсійного фонду 

України, недержавне пенсійне забезпечення ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та 

юридичних осіб, крім випадків, визначених законодавством, у формуванні пенсійних накопичень з 

метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:з гідно із ЗУ «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [2] пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між 

адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів страховими організаціями шляхом 

укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або 

смерті учасника фонду – банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття 

пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень. 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» надає громадянам максимальну 

свободу вибору механізмів, які пропонує фінансовий ринок, щоб накопичити собі кошти на старість. 

Нині найпоширенішою організаційною формою .недержавного пенсійного забезпечення є недержавні 

пенсійні фонди  (НПФ) діяльність яких регламентується Законом України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [2]. Тому визначимо переваги та недоліки участі громадян, роботодавців та їх 

об‘єднань у НПФ, а також проаналізуємо їхню діяльність у світі та  в Україні. Недержавні пенсійні 

фонди функціонують на умовах, які не дозволяють їм виплачувати відсотки (дивіденди) своїм 

засновникам, отриманий інвестиційний дохід підлягає розподілу на персональні пенсійні рахунки 

учасників фонду,їм дозволяється займатись підприємницькою діяльністю настільки, наскільки це є 

необхідним для досягнення статутних цілей. До таких видів діяльності належать: передача активів 

фонду в управління спеціалізованим компаніям  для отримання інвестиційного доходу, отримання 

доходу від використання майна і засобів, переданих фонду його засновниками , іншими юридичними 

і фізичними особами. 

Основні аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів обумовлені світовим досвідом. 

Вони акумулюють пенсійні внески і ведуть їх облік, здійснюють пенсійні виплати  учасникам фондів 

у відповідності з умовами договору (угоди) про додаткове пенсійне забезпечення. Світові  пенсійні  

активи  недержавних пенсійних фондів 16 найбільших ринків світу за останні 10 років збільшились 

майже вдвоє і на кінець 2014року склали $ 36,2 трлн. Така гігантська цифра відповідає 83% 

сукупного ВВП  цих країн. Пальма першості належить США, на кінець 2014 року обсяг пенсійних 
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активів у Сполучених Штатах становив $22 трлн. До п‘ятірки лідерів також входять Велика Британія 

($3,3 трлн.), Японія ($2,86), Австралія ($1,68 трлн.), Канада ($1,53 трлн.). У п‘яти країнах обсяги 

пенсійних активів перевищують валовий внутрішній продукт. Так, у Нідерландах співвідношення 

пенсійних активів і ВВП наприкінці 2014 року виявилося найбільшим і становило 165,5%. У США 

воно дорівнювало 127%, у Швейцарії – 121,1%, у Великій Британії – 116,2% , у Австралії – 113% [5]. 

Сьогодні пенсійні активи є не тільки реальним приватним багатством громадян країн, які 

провели пенсійні реформи, й головним джерелом їхньої достойної пенсії та забезпеченої старості, а й 

ключовим джерелом національних інвестицій , та тим фінансовим інструментом, що тримає 

економіки у кризовий час. 

Стосовно діяльності НПФ в Україні, то слід зауважити, що їх розбудова здійснюється  

починаючи з 2004 року. Станом на 31 12.2016 р. в Державному реєстрі фінансових установ міститься 

інформація про 64 недержавних пенсійних фондів, які зареєстровані в 8 регіонах України , хоча 

станом на 31.12.2015 р. налічувалось 72 НПФ. Найбільша кількість недержавних пенсійних фондів 

зосереджена в м. Києві – 46, або 71,9% від загальної кількості зареєстрованих. Загальна вартість 

активів, сформованих недержавними пенсійними фондами України на початок 2017 року становила 

2,14 млрд. грн., що на 158,7 млн. грн. більше порівняно зі станом на 01.01.2016 року, але на                     

330,5 млн. грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року [4]. 

Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні відбувається під впливом багатьох факторів, 

які стримують її розвиток. Основними з них є: низька інформованість громадян щодо пенсійної 

реформи (близько 40% респондентів нічого не знають про особливості їх функціонування); невелика 

довіра громадян до фінансових інститутів (їм довіряють лише 5% респондентів); низький розвиток 

фондового ринку; відсутність фінансової підтримки з боку держави; дуже низька зацікавленість 

більшості підприємців створювати корпоративні пенсійні фонди через великі відрахування до НПФ; 

низькі доходи громадян. 

Незважаючи на це, система недержавного пенсійного забезпечення має великі перспективи, 

оскільки НПФ є надзвичайно важливим учасником національного інвестиційного ринку. Саме 

використання пенсійних активів дає змогу залучити капітал населення, що перебував у формі 

заощаджень та не був задіяний, та спрямувати його у реальний сектор економіки у формі інвестицій. 
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Сектор фінансових технологій, або «фінтех», останніми роками набуває все більш стрімкого 

розвитку, суттєво порушуючи традиційну архітектуру національних та світових фінансових ринків та 

впливаючи на роль банків як традиційних фінансових посередників. Про це свідчать обсяги 

інвестицій, спрямовані у зазначений сектор та кількість реалізованих стартапів тощо. Так, протягом 

2015р. у розвиток «фінтеху» було інвестовано близько 19 млрд. дол. США, а вже у 2016р. ця сума 

збільшилась у 4 рази та сягнула 88 млрд. дол. США. 

Зауважимо, що інтереси представників сектору «фінтеху» спрямовані у напрямку традиційно 

банківських видів діяльності, таких, наприклад, як платформи кредитування P2P як альтернатива 

банківському кредитуванню, сервіси грошових переказів тощо. «Фінтех»-платформи функціонують 

безпосередньо на етапі взаємодії з клієнтами, витісняючи таким чином банки як провідну ланку 
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фінансового посередництва. На думку деяких експертів, стрімкий розвиток «фінтеху» потенційно 

може призвести до знищення банків як явища. 

На нашу думку, такі прогнози не є реалістичними. Ми не вважаємо, що розвиток «фінтеху» 

призведе до повної дезінтермедіації банків. По-перше, попередні «інноваційні хвилі», такі як поява 

банкоматів, електронних платежів, інтернет-банкінгу та ін., безумовно змінили обличчя банківської 

справи, однак не призвели до зникнення або суттєвого зменшення ролі банків, як це прогнозувалось 

багатьма експертами того часу. По-друге, за даними досліджень Базельського комітету з банківського 

нагляду, послуги, що надаються «фінтех»-компаніями в даний час є відносно невеликою частиною 

світового ринку банківських послуг, що залишає відкритим питання про те, чи зможуть вони 

поглинути значну частку більш розвинених банківських ринків. По-третє, не варто забувати, що у 

банках сконцентровано колосальні фінансові ресурси, що дозволяє їм втілити стратегію «не можеш 

перемогти, очолюй!».  

На нашу думку, розвиток «фінтеху» призведе до загострення конкуренції між банками та 

представниками «фінтех»-компаній перш за все у площині боротьби за відносини з клієнтами та 

потенційно може суттєво вплинути на існуючи банківські бізнес-моделі, зокрема призвести до 

розширення спектру надання нетрадиційних або взагалі непритаманних банкам послуг. Результати 

такої конкурентної боротьби й визначать подальший розвиток сучасної банківської справи. 
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Належне державне регулювання виробництва та обігу в Україні підакцизних товарів формує 

значну частину доходів державної казни. Акцизний податок був і залишається вагомим джерелом 

надходжень державного бюджету. Наприклад, тільки акцизний податок на тютюнові вироби склав 5 

% від віх податкових надходжень до державного бюджету за 2016 р. [1].  

Останні роки спостерігається позитивна динаміка ставок акцизного оподаткування, однак 

податкові надходження у результаті підвищення ставок збільшуються не пропорційно. Це, з одного 

боку, може свідчити про скорочення споживчого попиту, а з іншого -  можливе збільшення обсягу 

тіньового сектору в обігу підакцизних товарів. Так, результати опитування дорослих щодо вживання 

тютюну свідчить, що в 2017 р. порівняно із 2010 р. частка населення України, яка споживає тютюн 

скоротилася на 19% [2]. Ймовірно, що підвищення ставок акцизного податку в Україні до рівня ЄС та 

низький рівень доходів населення в умовах високої інфляції спричиняє не до здорового способу 

життя, а до  пошуку тіньових каналів придбання тютюнових виробів. Слід погодитися, що цей 

чинник значною мірою сприяє перетворенню України із експортера нелегальної підакцизної 

продукції на споживача. 

Встановлення та зміна акцизних ставок повинна враховувати не тільки місцеву специфіку 

країни, а й сусідніх країн – потенційних експортерів нелегальної підакцизної продукції.  Не 

дивлячись на кримінальну відповідальність за порушення чинного законодавства порядку проведення 

операцій з підакцизними товарами, у країні збільшується кількість зловживань з цього приводу та 
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спостерігається негативна тенденція до збільшення обсягів незаконного виробництва та обігу 

підакцизних товарів.   

Іншим чинником, який негативно впливає на ситуацію із акцизним оподаткуванням – 

недостатній рівень захисту від підробок вітчизняних акцизних марок та недостатній рівень 

повноважень та відповідальності працівників державних фіскальних органів [3].  

Відомо, що превентивні заходи більш ефективні та доступніші, аніж усунення негативних 

наслідків від тих чи інших негативних наслідків. Превентивні заходи (економічні, культурні, 

соціальні та політичні) мають такі переваги, як тривалість дії, системний характер, економічність та 

скорочення апарату держслужбовців. Цілком справедливо, що реалізація превентивних заходів 

потребує тривалого часу [4, c. 92].     

Таким чином, для усунення негативних чинників у процесі державного регулювання акцизного 

оподаткування відповідно наповнення державного бюджету доцільно забезпечити:  стабільність 

ставок  впродовж декількох років, запровадження більш захищених акцизних марок, розширення 

переліку підакцизних товарів (що сприятиме розширенню бази оподаткування акцизним податком).  
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В Україні вплив податкових інструментів на страхові компанії є багатоаспектним. З одного 

боку, страхові компанії, здійснюючи діяльність, платять податки і платежі в державний бюджет, з 

іншого – часто використовуються іншими господарюючими одиницями з метою зменшення витрат 

на сплату податків. Тому постійно постає питання реформування того чи іншого виду податку або 

запровадження узгодженого податкового законодавства щодо страхових компаній в Україні.  

З 2015 року щодо страхових компаній в Україні застосовуються нові підходи до 

оподаткування їх діяльності – запроваджено двоступеневу систему оподаткування, два об‘єкти 

оподаткування – прибуток від усієї господарської діяльності страхової компанії (оподатковується за 

загальними правилами) та дохід від страхової діяльності (оподатковується за спеціальними 

правилами). Під кожний об‘єкт оподаткування виокремлено правила та ставки.  

По перше, за загальними правилами, об‘єктом оподаткування є прибуток із джерел 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового 

результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку. Розмір податку на прибуток, отриманий від здійснення 

страхування та іншої, не пов‘язаної зі страхуванням діяльності становить 18 відсотків. За 

спеціальними правилами оподатковується дохід від страхової діяльності у розмірі 3 відсотків. При 

цьому, об‘єкт оподаткування розраховується як сума страхових премій за договорами страхування та 

співстрахування. Страхові премії включаються до складу об‘єкта оподаткування тільки у розмірі його 

частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування. Головною новацією цього підходу 

є виключення інших, ніж страхові премії, доходів: інвестиційний дохід, суми винагород, належних 

страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування, доходи від 

реалізації права регресної вимоги страховика. Ці доходи оподатковуються за загальною ставкою (18 

%) як і доходи від не страхової діяльності.  

По друге, оподаткування страхових компаній життя передбачає нові підходи – застосовується 

податок на дохід від отриманих премій за ставкою 0 відсотків за договорами з довгострокового 

страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування в 

межах недержавного пенсійного забезпечення. Як бачимо, окрім договорів довгострокового 
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страхування життя, додано також договори добровільного медичного страхування та договори 

страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення. Окрім цього, з 2015 року страхові 

компанії життя починають сплачувати на загальних підставах податок на прибуток у розмірі 18 %.  

Треба звернути увагу, що змінилася сутність договору довгострокового страхування життя, 

додано пояснення договорів добровільного медичного страхування та страхування додаткової пенсії. 

Важливою особливістю є виключення додаткових вимог при достроковому розірванні договору 

довгострокового страхування життя.  

По третє, послуги зі страхування, співстрахування та перестрахування, що пропонують 

страхові компанії, так і страхові посередники (страхові агенти, страхові брокери), не є об‘єктом 

оподаткування ПДВ. Водночас страхові компанії можуть здійснювати  діяльність, яка є об‘єктом 

оподаткування ПДВ (наприклад, надання офісів в оренду, продаж надлишкових основних засобів, 

операції з інвестиційною нерухомістю).  

По четверте, страхова компанія, яка нараховує страхову виплату і викупну суму за 

договорами довгострокового страхування життя чи недержавного пенсійного забезпечення є 

податковим агентом страхувальника-платника податку та утримує і сплачує до бюджету податок. 

Страхові виплати оподатковуються за правилами оподаткування спадщини. Залежно у який спосіб 

здійснюється страхова виплата і кому – страхувальнику чи вигодонабувачу, оподаткування є різним.  

Отже, проведений аналіз системи оподаткування вітчизняних страхових компаній, дає змогу 

виокремити таке: застосування змішаної системи оподаткування – ризикові страхові компанії 

сплачують 3 %-й податок з доходу та 18 % податок з прибутку; страхові компанії життя сплачують 

податок з прибутку та 0 % податку з доходу; використання іншого об‘єкта оподаткування – доходу 

від страхової діяльності, що визначається як сума страхових платежів, одержаних страховою 

компанією протягом звітного періоду за договорами страхування та співстрахування; страхові 

компанії зобов‘язані оподатковувати страхові виплати чи страхові премії, здійснені у межах 

договорів страхування чи перестрахування на користь нерезидентів.  
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Для того, чтобы настоящее внутрифирменное бюджетирование вошло в управление 

финансами, нужно найти три источника и три составные части бюджетирования, чтобы затем 

выстроить программу его внедрения в практику управления. Информация, содержащаяся в бюджете, 

дает возможность провести сравнительный анализ финансовой эффективности работы различных 

структурных подразделений, определить наиболее предпочтительные для дальнейшего развития 

сферы хозяйственной деятельности. 

Бюджеты призваны обеспечивать постоянный контроль за финансовым состоянием 

организации, снабжать ее руководителей всей необходимой информацией, позволяющей судить о 

правильности решений, принимаемых руководителями структурных единиц, разрабатывать 

мероприятия по оперативной и стратегической корректировке их деятельности. 

Сфера применения бюджетирования опирается на множество объектов предприятия в целом, 

отдельные структурные подразделения (бюджет отдела, цеха, участка и т. д.), программу работ или 

функции управления (бюджет коммерческих расходов, бюджет продаж и т.п.).  

Одной из главных функций бюджетирования является прогнозирование (финансового состояния, 

ресурсов, доходов и затрат). Именно этим бюджетирование и ценно для принятия управленческих 

решений.  

Для принятия решений нужна система координат, нужен прогноз, по которому можно оценить 

все возможные проблемы или вероятные трудности и выработать систему мер для их исправления. 

Система бюджетов позволяет заблаговременно оценивать последствия текущего положения дел на 

предприятии или фирме. 

Таким образом, бюджетирование позволяет заранее оценивать финансовую состоятельность 

отдельных видов бизнеса и продуктов, обеспечивая финансовую устойчивость всего предприятия или 

фирмы. Бюджетирование помогает установить лимиты затрат ресурсов и нормативы рентабельности 

или эффективности по отдельным видам товаров и услуг, видам бизнеса и структурным 

подразделениям предприятия или фирмы. Превышение установленных лимитов — сигнал бедствия, 

повод разобраться в положении дел на конкретном участке и определить пути решения.  

До сих пор на большинстве наших предприятий действует так называемый «котловой» принцип 

учета затрат, при котором невозможно: 

1) разделить высокорентабельные, низкорентабельные и нерентабельные виды бизнесов; 

2) решить, какие из низкорентабельных видов бизнеса следует развивать далее потому, что они 

приносят основную массу прибыли.  

Бюджеты разрабатываются как в целом для организации (сводный бюджет), так и для ее 

структурных подразделений или отдельных функций деятельности (частные бюджеты). Главный 

бюджет представляет собой скоординированный по всем подразделениям или функциям 

деятельности план работы для организации в целом. В результате его составления создаются: план 

прибылей и убытков, прогноз денежных потоков, прогнозный бухгалтерский баланс (отчет о 

финансовом положении). 

Разработка системы бюджетирования для организации эффективной работы проведена на 

примере закрытого акционерного общества «Мелеузовский молочноконсервный комбинат», которое 

является одним из ведущих предприятий по выработке сухих молочных продуктов в Республике 

Башкортостан. 
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Производство молочных продуктов является привлекательной для инвестиций отраслью 

пищевой промышленности. Особенностью молочного бизнеса является высокая сезонность. Пик 

производства приходится на летнее время, когда надои молока, повышаются в 2-3 раза по сравнению 

с зимним периодом. При этом в летние месяцы отмечается некоторый спад потребления молочных 

продуктов по сравнению с зимой.  

Для определения оптимального количества отдельных видов продукции ЗАО «ММКК» 

необходимо составить обоснованные бюджеты производства для летнего и зимнего периода. 

Нормы расхода сырья на единицу продукции устанавливается на каждом молочном комбинате 

на основе контрольного запуска. Отклонение в бюджете производства показывает разницу между 

себестоимостью выпуска, рассчитанной с распределением стоимости обезжиренного молока, и 

себестоимостью сырого молока, израсходованного на выпуск. Это отклонение может быть 

единовременно включено в производственные расходы. 

Таким образом, зависимость между объемом производства, выручкой и затратами не является 

прямо пропорциональной. Поэтому в зимний период выручки недостаточно для покрытия полной 

себестоимости, и деятельность ЗАО «ММКК» убыточна. При использовании данного бюджета в 2017 

г. на ЗАО «ММКК» будет возможно увеличить прибыль от реализации и чистую прибыль, что 

особенно актуально при возникшей на предприятии тенденции к снижению этих показателей  

Разработанный бюджет является оптимальным решением при планировании ассортимента 

продукции, так как в нем находится то количество нерентабельной продукции, которое не приводит 

предприятие к убыточной деятельности. Практикой накоплен положительный опыт заготовления 

запасов продукции, подлежащей хранению на зимний период, но даже в этом случае не удастся 

обеспечить зимой прибыльную работу ЗАО «ММКК». 

Литература 

1. Савелова И.И. Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия // 

Управленческий учет , №8/2008. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМИ УКРАИНЫ 

 

Галуша М. В. 

магистр 

Научный руководитель: Терешко Ю. В., к.э.н., доцент  

Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова  

 

 В условиях глобализации, вследствие обострения глобальных проблем современности, роль  

государства, цель котрого заключается в обеспечении социального компромисса и благосостояния 

посредством активизации усилий в области закладки правовых основ  жизнедеятельности общества, 

стабилизации его экономической жизни и социально-ориентированного перераспределения ресурсов, 

перманентно растет. Евроинтеграционный курс Украины направлен на реформирование государства 

с целью приведения его к  общепринятыми стандартами Европейского Союза, этот процесс касается  

и вопросов налогообложения.  

Во всех государствах на разных этапах их исторического развития, налоги выполняли прежде 

всего фискальную функцию,а именно обеспечивали централизацию определенной части ВВП с 

целью финансирования государственных расходов. 

В течение последних двух десятилетий значительное развитие получила регулирующая 

функция налогов. Эта функция основана на том, что изымая с помощью налогов определенную долю 

доходов экономических субъектов, можно стимулировать либо сдерживать их деятельность в 

соответствующих направлениях, а следовательно, регулировать социально-экономические процессы 

в стране. Использование регулирующей функции налогов осуществляется через налоговую 

политику.[1]. 

Более  70%  сводного  Государственного бюджета  Украины формируется сегодня за счет 

налоговых поступлений чем безусловно подтверждает фискальный характер налоговой политики 

государства.На основании проведенного анализа можно отметить следующие тенденции в налоговой 

сфере на протяжении последних лет: 

1. Усиление роли косвенного налогообложения. Так, если в 2016 г. относительно 2015г. 

налоговые поступления в сводный бюджет Украины выросли на 38,1%, то косвенные налоги - на 

47,2%. Таким образом, удельный вес косвенных налогов в структуре налоговых поступлений 
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увеличилась с 53,5% в 2015  до 57,0% в 2016 г .. Ускоренный рост косвенных налогов в 2016 г. 

произошел под влиянием инфляций, а также благодаря внедрению в 2015 г.. временного импортного 

сбора [3]. 

2. Ставки налогообложения в Украине являются одни из самых низких в ЕС. Снижение 

нагрузки на фонд оплаты труда, что является признаки детенизации экономики. Вследствии  

аннексию Крыма и оккупацией Донбасса поступления единого взноса  сократились и составили в 

2016 г. 121,1 млрд.грн, что на 64,4 млн. грн или на 12,5%  меньше  показателя 2015 (185,7 млрд. грн). 

В 2016 г. при снижении ставки уплаты единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование вдвое (в среднем с 41% до 22%) и отмене 3,6% удержания с работающих. [3]. 

3. Активное внедрение лучшего европейского опыта в налоговой сфере. 

Необходимость реформирования налоговой системы указывает  на ряд проблем, основными из 

которых являются тенизация экономики, коррупция, непрозрачные схемы администрирования 

налогов и сборов, низкий уровень доверия общества к налоговой службе [2]. 

         Усовершенствование функционирования налоговой системы Украины возможно при ее 

реформирования с учетом определенных мотивационных механизмов: 

- обеспечение экономического роста в Украине путем учета действия регулирующей функции 

налогов; 

- стабильность налогового законодательства и определения Долгосрочной 

стратегии налоговой политики; 

- минимизация расходов по начислению и уплате налогов. Упрощение расчета налогов и 

легкость в их администрировании; 

- применение положительного опыта стран-членов ЕС с учетом отечественной практики. 
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Євроінтеграційні процеси в економіці України зумовлюють подальше реформування 

вітчизняної системи обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів фінансової 

звітності. Як наслідок, стандартизація бухгалтерського обліку в Україні і наближення його до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності ставить нові вимоги до якості облікової інформації, 

необхідної користувачам для прийняття раціональних управлінських рішень. В структурі активів 

починаючи із 2008 року виділено новий об‘єкт обліку – інвестиційна нерухомість, що є 

малодослідженим. Відтак виникла об‘єктивна необхідність проведення ґрунтовних досліджень, 

пов‘язаних із формуванням обліково-аналітичної інформації щодо цього виду активів з метою 

усунення суперечливих моментів на практиці. 

Відповідно до норм п. 4 П(С)БО 32 об'єкти нерухомості розподіляють на інвестиційну та 

операційну нерухомості. 

 Інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні 

ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, призначені для отримання орендних 

платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання 

послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності [1]. 

Таким чином, головним моментом під час класифікації нерухомості є те, з якою метою 

підприємство її утримує для подальшого використання. Рішення про подальше призначення 

нерухомості приймає саме підприємство виходячи з конкретних обставин, на основі своїх бізнес-

планів. 

http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009952
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Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку №40 інвестиційна нерухомість 

– це нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником 

або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або 

збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: 

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для 

адміністративних цілей, або 

б) продажу в звичайному ході діяльності [2]. 

Визначення терміну «інвестиційна нерухомість» у вітчизняних і міжнародних стандартах 

майже ідентичні. 

 Поєднання понять «нерухомість» та «інвестиції» зумовило появу якісно нового активу 

інвестиційна нерухомість. 

До складу нерухомості в Україні належать: а) об‘єкти, які є нерухомими за природою: земля 

(земельні ділянки, невидобуті корисні копалини, відокремленні водні об‘єкти); багаторічні 

насадження; будівлі; споруди та їх структурні елементи;  б) об‘єкти, що належать до нерухомого 

майна згідно із законодавством (які є рухомими за природою та не зважаючи на це, на них 

поширюється правовий режим нерухомого майна): судна внутрішнього плавання, морські та 

повітряні судна; космічні об‘єкти. З наведеного переліку об‘єктів нерухомості та змісту визначення, 

наведеного у п. 4 П(С)БО 32, зауважити, що до складу інвестиційної нерухомості відносяться 

об‘єкти, які за своєю природою є нерухомими (на які також поширюється і правовий режим їх 

регулювання).  

Розглядаючи інвестиційну нерухомість як інвестиційний актив, звернемо особливу увагу на 

притаманні їм особливі властивості: об‘єкти інвестиційної нерухомості протягом тривалого періоду 

часу не втрачають вартості;  можливість росту вартості нерухомих об‘єктів в зв‘язку зі зміною цін на 

діючому ринку, без понесення будь-яких витрат і відображення доходу;  унікальність – кожен об‘єкт 

нерухомості неповторний (щодо фізичних характеристик а також і щодо інвестиційних інтересів);  

залежність вартості від функціонування ринку нерухомості в регіоні (нееластичність пропозиції);  

необхідність професійного управління ними (необхідність відповідного юридичного і економічного 

супроводу в управлінні, оскільки ефективність вкладень у такі активи в значній мірі залежатиме від 

прийнятих рішень за такими об‘єктами);  вплив інфляційних процесів, наявність особливих ризиків 

тощо. 

Отже, інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки в значній мірі незалежно від інших 

активів, утримуваних підприємством. Саме цей критерій відрізняє інвестиційну нерухомість від 

операційної (нерухомості, зайнятої у виробництві). 

Таким чином, сутність інвестиційної нерухомості вирізняється від інших об‘єктів основних 

засобів своїм функціональним призначенням: утримується з метою одержання економічних вигод у 

вигляді фінансових доходів. 
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Яскравий прояв економічної інтеграції можна було спостерігати після другої світової війни. В 

той період почали активно розвиватися валютно-фінансові, торгово-економічні зв'язки, і такі 

об'єднання як: зони вільної торгівлі, митний союз, валютний союз. Завдяки формуванню цих 

економічних угруповань процес глобалізації значно поширився у світовій економіці. В сучасних 

умовах актуальність інтеграційних процесів і глобалізації продовжує зростати, так як вони стали 
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найвпливовішими силами у світі. У зв'язку з цим вивчення питань різних аспектів процесів інтеграції 

вимагає більш пильної уваги. 

У сукупності тенденцій, що характеризують основні напрямки розвитку світової економіки, 

на перший план поступово висувається рух країн до все більш тісної та ефективної економічної 

інтеграції. Як і будь-яке важливе соціально-економічне явище, інтеграція вимагає розуміння її 

сутності. У сучасному економічному словнику дається таке визначення:  інтеграція (англ. 

іпtegration)– погоджений розвиток і взаємне доповнення підприємств, галузей народного 

господарства, регіонів і держав в інтересах більш ефективного використання ресурсів і більш повного 

задоволення потреб учасників цього процесу у відповідних товарах та послугах [1]. 

Сьогодні процеси інтеграції є пріоритетними для зростання світової економіки. Економічні 

зв‘язки між країнами – учасницями регіональних інтеграційних об‘єднань проходять декілька стадій: 

1) мікроекономічна: взаємодія відбувається на рівні підприємств та організацій, створення 

ТНК; 

2) соціальна сфера: взаємодія між країнами на рівні партій, громадських організацій, 

соціальних груп, окремих громадян різних країн; 

3) міжнародна сфера [2]. 

Стабільно низька інфляція створює передумови для подальшої успішної інтеграції. Наведемо 

на рисунку 1 дані статистики показників інфляції по кожній країні. Річний показник інфляції в 

Європейському Союзі у середньому становить 1,7%. Такі дані станом на січень 2017 р. наводить 

Євростат. 

Нині найнижча інфляція в Ірландії (0,2%), Румунії (0,3%), Болгарії (0,4%), Данії та на Кіпрі 

(по 0,7%). Найвищі показники в Чехії (2,3%), Угорщині (2,4%), Люксембургу (2,5%), Естонії (2,8%), 

Іспанії та Литві (по 2,9%), Бельгії (3,1%). НБУ погіршив інфляційний прогноз та зберіг облікову 

ставку інфляції в Україні за підсумками 2017 року на рівні 9,1% [3].  У держав, які об'єдналися, 

можна побачити позитивні зміни, а саме: спад інфляції, збільшення темпу економічного зростання і 

зайнятості, поширення розміру ринку, передових технологій та поліпшення умов торгівлі, що надає 

особливий вплив на інші країни. 

 
Рис. 1. Показники інфляції в країнах Євросоюзу та зони євро 

 

Існують також і негативні наслідки, наприклад, об'єднання для відсталих країн тягне за собою 

відтік ресурсів, тобто відбувається перерозподіл факторів виробництва на розвинені країни, 

поглиблення демографічного спаду, відтік кадрів, часткова втрата суверенітету, проблеми і 

складнощі переходу на європейський рівень цін, монополізації ринку ТНК. 

Основні умови, при яких можлива економічна інтеграція:  

 необхідно, щоб економіка була ринковою і децентралізованою; 

 стабільний і високий рівень розвитку промисловості; 

 наявність високорозвиненої політичної демократії, яка може враховувати і 

задовольняти різні інтереси, всіх груп населення. 

Причини інтеграції можуть бути різними, основні з них: отримання доступу на іноземний 

ринок збуту; придбання більш дешевих виробничих ресурсів; скорочення витрат, за рахунок 

масштабу виробництва; поліпшення умов торгівлі; підвищення економічного зростання; залучення 

зарубіжних інвестицій, широкий доступ до фінансових, трудових, матеріальних ресурсів і новітнім 

технологіями. Більш того, більшість менш розвинених країн знаходять в інтеграції можливість 
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отримати економічний і технологічний досвід заможних сусідів і забезпечити стабільність в процесі 

ринкових реформ. 

 Європейський Союз характеризується єдиним і однорідним економічним простором, де діють 

єдині правила, норми, і стандарти поводження суб'єктів господарювання, тому, якщо країна бажає 

стати членом цього простору, їй необхідно продемонструвати здатність дотримуватися цих норм, 

намагатися підвищити конкурентоспроможність на міжнародній арені. Щоб стати рівноправним 

партнером країні необхідно забезпечити всі умови для підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки і завоювання міцних позицій на міжнародному ринку. Також потрібно 

створити механізм розвитку експорту, а, отже, забезпечити сприятливі умови для вітчизняних 

підприємств з метою виробництва і реалізації продукції та послуг, які б відповідали вимогам 

світового ринку за ціною, якістю і рівнем сервісу.  

При досягнення необхідного рівня розвитку, країна повинна не просто бажати вступити в 

світові структури, а при цьому, мати фінансові та економічні вигоди, які будуть задовольняти 

потреби держави і його населення. Об'єднання вигідно з боку сильних, розвинених і незалежних 

держав, які мають можливість диктувати свої правила. Запропоновано реалізація сучасної і зваженої 

тактики і стратегії на рівні держави, для входження в країни в світові структури. 
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В Україні податок на додану вартість (ПДВ) є основним джерелом наповнення бюджету (у 

2016 р. – 37% суми доходів державного бюджету). Незважаючи на вагомість даного податку, 

обґрунтованість його стягнення постійно ставиться під сумнів. Більшою мірою це спричинене 

складністю адміністрування даного податку, що створює умови для застосування корупційних схем. 

Тому на сучасному етапі розвитку країни набула актуальності проблема ефективності стягнення 

ПДВ. До того ж, євроінтеграційні прагнення України не дають змоги вводити альтернативи ПДВ 

(інші податки на споживання), адже його справляння є обов‘язковою умовою для вступу до ЄС.  

У 2016 р. надходження ПДВ до державного бюджету склали 226,5 млрд. грн., що на                      

48,1 млрд. грн. (на 26,9%) більше показника 2015 р. Збільшення відбулося за всіма складовими 

податку: з вироблених в Україні товарів – на 31,4 млрд. грн. (на 29,1 %), із ввезених на територію 

України товарів – на 42,7 млрд. грн. (на 30,8 %). Збільшився проти 2015 р. також обсяг 

відшкодованого ПДВ з бюджету – на 26,0 млрд. грн (на 38,0 %) [2]. Проте у червні 2016 р. відбулося 

фактичне припинення відшкодування податку внаслідок проведення документальних перевірок 

сільськогосподарських підприємств через підозру у махінаціях з відшкодуванням ПДВ. У 

наступному місяці, коли були здійснені затримані відшкодування, відбулося скорочення загального 

обсягу надходжень податку до бюджету. Ця ситуація вкотре засвідчила серйозність проблеми 

справляння ПДВ в Україні та обґрунтувала необхідність пошуку шляхів здешевлення даного податку 

як для бізнесу, так і для держави. 

Європейський досвід адміністрування ПДВ є незамінним для України, оскільки сприяє 

наближенню до європейської моделі податкового врядування. 

Першим прикладом є експеримент Єврокомісії, сутність якого полягає у тому, що проміжні 

операції (наприклад, постачання складових для виготовлення продукції) між країнами-членами 

оподатковуються за нульовою ставкою, а сам ПДВ стягується на етапі кінцевого споживання 

продукту. Даний механізм є аналогічним стягненню податку з продажів. Таким чином, відпадає 
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необхідність авансової сплати податку, що дозволяє підприємствам не вивільняти зайві кошти з 

обороту. Це спричинить зниження собівартості виробництва, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності української продукції. Окрім того, механізм адміністрування ПДВ набуває 

більш простого та прозорого вигляду. 

Також існують певні можливості для того, щоб бюджет взяв на себе ПДВ-кредитування за 

рахунок часткового зменшення витрат на державну підтримку підприємств. У цьому випадку, 

звичайно, існує ризик тимчасової втрати доходів, адже сплата податку за європейським механізмом 

відбувається за фактом споживання, а не авансом, проте існують і значні переваги. Перш за все, це 

сприятиме полегшенню умов ведення бізнесу, що дозволить з часом подолати «корупційність» ПДВ. 

По друге, ефективність субсидування підприємств є доволі сумнівною, на відміну від витрат на ПДВ-

кредитування [1]. 

Позитивною є європейська практика диференціації ставки податку – встановлення зниженої 

ставки на товари першої необхідності. Вагомим кроком стане поступове запровадження Єдиного 

рахунку за прикладом розвинутих країн, з якого здійснюватиметься сплата всіх податків. У такому 

разі ситуація, коли у одного платника податків одночасно по одному податку обліковується 

переплата, а по іншому податковий борг є неможливою. 

Важливим є також спрощення форм податкової звітності, однозначне трактування способів її 

заповнення. Наприклад, у Бельгії та Нідерландах декларація з ПДВ складається усього з однієї 

сторінки.  

Отже, використання європейського досвіду адміністрування податків, зокрема, ПДВ, дасть 

можливість не лише прискорити євроінтеграційний процес, а й сприятиме збільшенню податкових 

надходжень, забезпеченню прозорості стягнення податків, та, як результат, підвищенню довіри до 

держави. 
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Відсутність повної об‘єктивної фінансової документації про позичальника,ризиковані 

рішення кредитних комітетів щодо пролонгації та реструктуризації кредитів, кредитування 

інсайдерів на пільгових умовах, некваліфіклваний рівень супроводження кредитів – все це веде до 

проблемних кредитів, зменшуючи рентабельність кредитної діяльності та підриваючи фінансову 

стабільність банківської системи. З метою уникнення небажаних наслідків Правління банку повинне 

забезпечити якісний процес аудиту кредитних операцій. 

Аудит кредитних операцій доцільно розпочати із дослідження процедур організації кредитної 

діяльності. При цьому експерт-аудитор повинен з‘ясувати чи існують Положення про кредитні 

підрозділи та кредитні комітети; чи існують затверджені та підписані посадові iнструкції для кожного 

працівника кредитного підрозділу; чи закріплено кредитні справи за працівниками; чи існують 

випадки надання кредитів без погодження із кредитним комітетом; чи оригінали протоколів засідань 

кредитною комісією реєструються в журналі, підшиваються в окрему папку і збеpiгаються у сейфі; чи 

ведеться облік кpедитних угод, договорів застави в окpемому журналі; чи перерахування кредитних 

коштів здійснюється шляхом офоpмлення відділом супроводження кредитів розпоpядження та за 

підписом уповноважених на це осіб. 

Наступним кроком аудитора повинно бути перевірка повноти формування кредитних справ та 

якість договірних відносин. Для надання оцінки цього аспекту аудитор встановлює чи проводиться 

інвентаризація повноти формування кредитних справ у встановлені терміни з документальним 

оформленням  отриманих результатів; чи всі документи, що надаються в банк, підписані 
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упoвноваженою осoбою пoзичальника та завірені його печаткою; чи встанoвлено позичальником 

графіки погашень кредиту та контроль за ним. 

Аудитор також повинен  дослідити  чи здійснюється контроль за цільовим використанням 

коштів; чи складаються акти перевірки цільового використання кредиту з виїздом на місце; чи акти 

перевірки підтверджуються копіями документів про цільове використання кредитних коштів; чи мало 

місце нецільове використання коштів; чи встановлені випадки надання кредитів на покриття збитків 

господарської діяльності, формування та збільшення статутного фонду господарських товариств, на 

погашення попередньої заборгованості за кредитами. 

Важливим при аудиті є правильність застосовування методології  для з‘ясування якості 

обслуговування боргу та супроводження кредиту. При цьому експерт повинен дослідити: чи 

затверджено плани перевірок позичальників; чи результати перевірок оформлені актами; чи 

своєчасно здійснюються перевірки наявності та схоронності заставного майна, перевірки цільового 

використання кредитних коштів; чи налагоджено систематичний контроль за поточною фінансово-

економічною звітністю; чи розроблено комплекс заходів щодо своєчасної сплати позичальником 

процентів за користування кредитними коштами та погашення кредитів; чи проводяться службові 

розслідування за фактом неповернення кредитних коштів; чи своєчасно і в повному обсязі подається 

інформація про фінансовий стан позичальника, його ліквідність та платоспроможність. 

Для мінімізації обсягу проблемної заборгованості доцільно перевірити якість кредитного 

портфелю та правильність обрахунку величини страхового резерву під можливі кредитні ризики. При 

аудиті необхідно з‘ясувати: чи оформляється протоколом засідання кредитного комітету класифікація 

кредитів на кожну звітну дату; чи призначені відповідальні особи щодо складання звітності; чи 

фіксуються документально результати щомісячного аналізу кредитного портфелю у розрізі кожного 

позичальника; чи вірно відбулося списання кредитів за рахунок страхування резерву. 

Найважливішою ділянкою аудиту кредитних операцій є аудит правильності та повноти обліку 

кредитних операцій. Для надання об‘єктивної оцінки аудитор досліджує: чи допускається 

використання одною і тою ж особою рахунку для декількох кредитних договорів; чи кредити 

обліковуються на відповідних балансових рахyнках з урахуванням об‘єкту кредитування, строковості 

кредиту, статусу кредиту; чи проводиться квартальна інвентаризація позабалансових рахунків за 

кредитними операціями; чи обліковуються процентні доходи на рахунках груп 602-603 у 

відповідності із рахунками основного боргу; чи присутні випадки несвоєчасного перенесення 

кредитів, строк дії яких закінчився на відповідні рахунки простроченої заборгованості; чи 

обліковується своєчасно сyма застави на позабалансових рахунках групи 950, 952; чи обліковyються 

оригінали діючих договорів застави та кредитних договорів на позабалансовому рахyнку 9819; чи всі 

списані за останній рік доходи та кредити обліковуються на рахунках 9601 та 9611 відповідно; чи 

здійснюється своєчасне зняття з обліку кредитної заборгованості списаної за рахунок спеціального 

резерву після закінчення строку позивної давності. 

Оцінюючи отримані результати, аудитор повинен проаналізувати кожну помилку, виявити 

суть, причини і ступінь її впливу на інші ділянки роботи банку. Це все повинно бути викладене у 

робочій документації аудитора. За результатами проведеної перевірки кредитного портфелю 

необхідно виробити тактичні та стратегічні рішення щодо підвищення ефективності кредитної 

діяльності банку. 
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Наявність основних засобів – одна з найважливіших умов функціонування будь-якого суб'єкта 

господарювання. А основне завдання бухгалтерського обліку основних засобів – надання 

неупередженої, повної та правдивої інформації про них для досконалого управляння виробництвом 

на підприємстві. Водночас, досить велике коло питань, пов‘язаних з трансформацією вітчизняного 

законодавства в частині обліку основних засобів до міжнародного, зокрема європейського зразка 

потребують нормативного закріплення. Першочерговим завданням є створення надійної, ефективної 
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та адаптованої для управлінських потреб нормативної бази з обліку основних засобів, яка б сприяла 

розвитку виробничої діяльності в Україні. Зазначені обставини обумовлюють актуальність пошуку 

шляхів вдосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на вітчизняних підприємствах. 

Питанням теоретичної розробки проблем бухгалтерського обліку основних засобів та 

методами їх ефективного вирішення займалися багато вчених та практиків, серед яких такі як:                

Ф.Ф Бутинець, Н.В. Гудзь [1],  Ю.А. Верига [2], Т.Г. Мельник, Т.А. Бутинець [3], В.В Сопко, 

Н.М.Ткаченко, В.Г.Швець та ін. Проте найголовніші питання щодо обліку основних засобів у 

бухгалтерському обліку так і залишилися невирішеними до кінця. Мета роботи - систематизування 

найбільш доцільних сучасних напрямів вдосконалення української нормативної бази бухгалтерського 

обліку основних засобів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд проблем, а саме недосконалість: 

 методики нарахування амортизації; 

 переоцінки основних засобів; 

 відповідності обліку основних засобів міжнародним стандартам. 

Чи не найважливішою проблемою обліку основних засобів є методика нарахування 

амортизації під час модернізації та удосконалення об‘єкту основних засобів. Згідно з п. 29 у П(С)БО 

7 «Основні засоби», нарахування амортизації проводиться щомісячно, починаючи з того місяця, у 

якому об'єкт основних засобів стає придатним для подальшого використання у виробництві [4]. 

Таким чином виникає неоднозначність у виборі початку нарахування амортизації. Доцільніше 

визначити початком нарахування місяць, у якому основний засіб було введено в експлуатацію. Такий 

шлях дозволяє документально підтвердити початок формування амортизаційних відрахувань у 

типовій формі ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів». 

Також згідно з п. 24 у П(С)БО 7, нарахуванню амортизації підлягає цілісний об'єкт основних 

засобів [4], у той час як окремі частини цього об'єкта можуть мати різний термін корисного 

використання і доцільніше було б окремо амортизувати ці частини, встановивши при цьому 

мінімальний термін експлуатації для кожного виду основних засобів, щоб запобігти заниженню 

терміну використання серед інших підприємств [5]. 

Потребує коригування й методика переоцінки об'єктів основних засобів, яка регламентується 

п. 16 П(С)БО 7, згідно з яким у разі переоцінки об'єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх 

об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт [4]. У цьому випадку відбувається 

завищення ціни неоднорідної групи основних засобів до складу якої можуть належати об'єкти 

невеликої по відношенню до групи вартості. Вирішенням цієї проблеми було б проведення 

переоцінки лише у тому випадку, коли об'єкт переоцінки має ціну більшу, ніж відповідна вартість 

об'єктів групи до якої він належить [6]. 

Потребує зміни також методика відображення результатів переоцінки у складі доходів і 

витрат підприємства у звітному періоді, про яке зазначено у п. 19-21 П(С)БО 7 [4]. Причиною 

необхідності змін є те, що операції по переоцінці об'єктів основних засобів не призводять до змін у 

результатах господарської діяльності підприємства. Саме тому операції з уцінки та дооцінки було б 

доцільно відображати як зміни на рахунках додаткового капіталу. Таким чином дооцінка основних 

засобів призведе до збільшення капіталу, а уцінка – до його зменшення. 

Крім того, щоб сприяти наближенню вітчизняного обліку основних засобів до міжнародних 

стандартів обліку та звітності, необхідно [7]: 

 впровадити таку методику визначення справедливої вартості, за якою можна скласти 

документальне підтвердження; 

 проводити переоцінку основних засобів тільки коли можна достовірно визначити 

справедливу вартість на дату переоцінки кожного з них; 

 при операціях з обміну спиратися на справедливу вартість об'єктів основних засобів, а не 

проводити оцінку методом розрізнення їх на подібні чи неподібні. 

Таким чином, від правильного реформування системи бухгалтерського обліку буде залежати 

наскільки зменшиться коло проблемних питань та невідповідностей в обліку основних засобів. 

Зазначені рекомендації з усунення наявних проблем в обліку основних засобів сприятимуть 

удосконаленню їх на вітчизняних підприємствах, а також забезпеченню прозорості та спрощенню 

зіставлення показників фінансової звітності на підприємствах.  
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 Традиційно управлінський облік спрямовувався виключно на внутрішню сферу діяльності 

підприємства і орієнтувався лише на внутрішніх користувачів. Проте з  розвитком ринкової 

економіки він почав втрачати  свою актуальність та перестав задовольняти вимоги сучасного 

конкурентного середовища, так як для ефективного управління підприємства і планування його 

діяльності необхідно враховувати вплив факторів зовнішнього середовища. Також окрім оцінки 

впливу зовнішніх факторів система стратегічного обліку може розробляти власні стратегії розвитку 

аналізуючи діяльність інших підприємств на ринку, їх сильні та слабкі сторони. Тому стратегічний 

управлінський облік є важливим елементом в системі управління підприємством. 

 Суть стратегічного управлінського обліку полягає в зборі та аналізі необхідної інформації про 

діяльність конкурентів для забезпечення власної стійкої позиції на ринку. Інформаційною базою 

стратегічного обліку виступає  фінансова звітність і бюджети складені на перспективу. 

 Головною метою стратегічного обліку є створення довгострокової конкурентоздатної 

стратегії спрямованої на створення стійких конкурентних переваг на ринку чи вирішенню 

конкретного завдання. Головною відмінністю між традиційним та стратегічним управлінським 

обліком є першочергове врахування саме зовнішніх факторів. Тоді як традиційний управлінський 

облік зосереджений на внутрішній діяльності підприємства, стратегічний менеджмент проводить 

постійний аналіз змін зовнішнього середовища. В досконалій системі стратегічного обліку обрана 

стратегія може корегуватися в залежності від зовнішніх факторів та є дуже гнучкою, враховуючи усі 

зміни на ринку у той час як традиційна система управлінського обліку не враховує ці фактори, чим 

може гальмувати розвиток підприємства.  Таким чином, стратегічний менеджмент основною 

складовою якого є стратегічний управлінський облік представляє собою безперервний ітеративний 

процес аналізу, прогнозування та контролю з метою досягнення довгострокових стратегічних цілей 

[3, с.52].   

 Система стратегічного управлінського обліку має три загальні цілі, по мірі зростання їх 

значення на підприємстві:  

 1) надання інформації для прийняття ефективних управлінських рішень; 

 2) надання інформації для прогнозування діяльності  певних структур; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90$
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%9671955
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uproz_2014_14_52
http://ep3.nuwm.edu.ua/4124/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4124/
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 3) надання інформації для прийняття стратегічних управлінських рішень. 

 Усі цілі пов‘язані між собою та разом створюють повноцінну систему стратегічного обліку на 

основі якої приймаються довгострокові управлінські рішення. 

 Важливим чинником створення ефективної системи стратегічного менеджменту є надання 

«відповідної інформації відповідному менеджеру у відповідний час». Якість прийняття рішень 

залежить насамперед від вчасного отримання необхідної інформації – фінансові дані повинні бути 

оброблені, впорядковані та представлені фахівцеві, який є компетентним у даній галузі. Важливо щоб 

інформація надавалася у зручній та зрозумілій формі, показники були не лише фінансовими, а 

останні відповідали вимогам конкретних стратегій. 

 Роль стратегічного менеджменту полягає у отриманні максимальної вигоди для підприємства,  

досягненні певних цілей та завдань, визначенні довгострокових перспектив. Також стратегічний 

облік дозволяє виявити хороших менеджерів, так як не можливо прийняти вигідне рішення без їх 

участі. Остаточне прийняття стратегічного рішення повинно бути колективним, так як необхідно 

розглянути і спрогнозувати різні ситуації з різних точок зору. Добре розроблена система 

стратегічного управлінського обліку повинна бути не лише достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до 

великих змін, але і давати змогу наперед виявляти можливі наслідки цих змін [4, с.284].   

   Отже, стратегічний управлінський облік відіграє важливу роль в умовах глобалізації 

економіки. Він дозволяє підприємствам створювати ефективні довгострокові стратегії розвитку, 

враховуючи зовнішні фактори. Крім того, такі стратегії є дуже гнучкими, що дає змогу підприємству 

бути стійким до змін на ринку. Однозначно стратегічний управлінський облік є ефективніший за 

традиційний. Важливо лише володіти необхідною інформацією та вміти нею користуватися. 
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Розвиток ринкової економіки висуває все більші вимоги. Однією з цих вимог є забезпечення 

оперативного обслуговування та відповідної реалізації запитів. В цьому розрізі доступ до ринку має 

розширюватися за допомогою кібернетичних досягнень для досягнення високоефективної роботи як 

виробництва, так реалізації товарів. Основним ресурсом здійснення такої роботи є Інтернет. 

Визначена обчислювальна мережа дає змогу здійснювати необхідні процедури з купівлі-продажу 

товарів. За допомогою використання Інтернету в торгівлі, досягається процес глобалізації, який є 

необхідною умовою розвитку сучасної економіки. 

Обрана тема актуальна, оскільки існує проблема недостатнього розвитку інтернет-торгівлі, 

яку необхідно вирішити в умовах процесу концентрації підприємств торгівлі, появи та активного 

впровадження нових технологій у вигляді ефективних методів застосування Інтернету в діяльності 

суб‘єктів господарювання, а також нового рівня конкуренції. 

Метою дослідження є: визначення сутності Інтернет-торгівлі, основних завдань даної 

торгівлі, переваг і недоліків функціонування. 

Понятійний апарат цього виду економічної діяльності охоплює такі економічні категорії: 

електронний бізнес, електронна комерція та Інтернет-торгівля. Варто зазначити, що ці поняття не 



109 
 

ототожнюють, оскільки між цими поняттями існує зв‘язок цілого і частини. Найбільш широким 

поняттям є електронний бізнес і являє собою сукупність всіх відносин між підприємством та іншими 

суб‘єктами господарювання. Електронна комерція є частиною електронного бізнесу. Електронна 

комерція полягає в сукупності операції, спрямованих на отримання прибутку, за допомогою 

використання засобів електронної комунікації [1]. До складу електронної комерції входить 

безпосередньо Інтернет-торгівля. Остання являє собою спеціальну форму здійснення торгівлі, за якої 

діяльність купівлі-продажу товарів, ведеться за допомогою використання всесвітньої мережі 

Інтернет. Хоча здійснення внутрішніх операцій, які необхідні для організації діяльності торгівлі, 

може виконуватись застосуванням різних електронних методів [2]. 

Сучасні умови господарювання формують  завдання, яких повинна досягати Інтернет-

торгівля. Основним завданням є прискорення процесу реалізації товарів, оскільки великий інтервал 

часу процесу обігу товару має негативний вплив на загальний кpyгooбiгy cycпільнoгo продукту. Для 

стимулювання збуту необхідно створити систему мотивації, за якої покупці формували високий 

попит на користування послугами Інтернет-торгівлі. Саме це становить друге завдання. Потрібно 

зазначити, що при формуванні попиту, необхідно забезпечувати й якісне торгівельне обслуговування, 

що являє собою не останнє за значенням завдання. 

 Характеризуючи функціонування Інтернет-торгівлі, необхідно визначити її переваги, а саме: 

низька собівартість, зручне місце здійснення огляду та вибору товарів, можливість різних шляхів 

оплати, в тому числі оформити кредит, цілодобове обслуговування, необмеженість площі розміщення 

товарів, оперативність створення суб‘єкта підприємницької діяльності в сфері Інтернет-торгівлі. 

Основні недоліки: недосконале правове регламентування, базування на рівні ризику і довіри до 

продавця, неможливість перевірки якості товару. 

 Отже, було визначено поняття Інтернет-торгівлі з-поміж споріднених понять, окреслено 

головні завдання, переваги і недоліки цього виду торгівлі. 
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В умовах ринкових перетворень особливої актуальності набуває питання децентралізації 

влади, яка зумовлена прагненням України до європейських стандартів управління і є основою 

демократичного суспільства. Децентралізація – це процес передачі повноважень та бюджетних 

надходжень до органів місцевого самоврядування від державних органів. 

В Україні процес децентралізації відбувається досить активно і є однією з найуспішніших 

реформ, які запроваджуються в державі. Саму реформу місцевого самоврядування було затверджено 

1 квітня 2014 р. розпорядженням № 333-р. [1]. Вона базується на основі положень Європейської 

Хартії місцевого самоврядування і впроваджується на основі Концепції реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. Основою даної реформи стала фінансова 

децентралізація, яка розпочалася шляхом прийняття в 2015 р. змін до Податкового та Бюджетного 

кодексів України. 

Саме фінансова децентралізація покликана зміцнити територіальні громади та підвищити 

рівень соціально-економічного розвитку регіонів. ЇЇ позитивними наслідками є щорічне зростання 

обсягів власних ресурсів місцевих бюджетів та їх частки у зведеному бюджеті України (рис. 1). 

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%9669944
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%9669944
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%9669944
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Зважаючи на багатогалузеві реформи, здійснення яких відбувається одночасно з 

адміністративно-територіальними змінами, особливого значення набуває потреба у впровадженні 

механізмів фінансового аудиту і контролю, як ключових елементів доброчесного врядування на 

місцевому рівні. 

Державний фінансовий аудит, як форма контролю, реалізується Державною аудиторською 

службою України, але, на сьогодні, законодавством не впроваджено систему внутрішнього контролю 

виконавчих органів при місцевих радах і не передбачено вимогу щодо проведення зовнішніх аудитів 

місцевих бюджетів. 

 
Рис.1. Зростання власних ресурсів місцевих бюджетів [2] 

 

Необхідність та перспективність здійснення фінансового аудиту зумовлюються тим, що саме 

він покликаний виправити існуючі та попередити можливі порушення в органах місцевого 

самоврядування. Завдяки йому здійснюється перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо 

законного та ефективного використання державних або комунальних коштів, майна чи інших активів 

держави, перевіряється правильність ведення бухгалтерського обліку і складання та подання 

фінансової звітності. 

Оскільки, на сучасному етапі розвитку економіки України, має місце тіньовий сектор, це 

викликає недовіру щодо достовірності фінансової звітності, яка залежить від відображення активів, 

зобов‘язань, власного капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів діяльності. Лише здійснення 

ефективного контролю та аудиту може перешкодити тим негативним процесам, які досі стримують 

розвиток вітчизняної економіки. 

Наразі, аудит фінансової звітності трактується як незалежна перевірка з метою висловлення 

думки про її достовірність та відповідність порядку ведення бухгалтерського обліку чинному 

законодавству. Для досягнення основної мети, аудитор повинен забезпечити отримання достатньої 

кількості аудиторських доказів. Аби підтвердити достовірність фінансової звітності аудитор повинен 

розробити алгоритм своїх дій за такими напрямками, як: виявлення фінансово-господарських 

операцій, які мали місце протягом звітного періоду, групування їх за змістом; визначення рахунків 

бухгалтерського обліку, на яких відображені операції та події, сальдо цих рахунків у фінансовій 

звітності на кінець звітного періоду; вивчення обсягу і змісту інформації, що подається до розкриття 

[3, с.105-106]. 

Отже, до теперішньої реформи децентралізації Україна йшла довго, але прагнучи бути 

демократичною державою, все ж таки реалізувала політику фінансової децентралізації. Ефективне її 

впровадження підвищило рівень соціально-економічного розвитку регіонів, які стали більш 

конкурентоздатними. Але, розпочаті в Україні перетворення потребують подальших удосконалень в 

сфері фінансового контролю і аудиту, оскільки місцеві бюджети все ще залишаються поза 

незалежним зовнішнім контролем, що обмежується лише перевіркою на відповідність дотримання 

законодавства. Аудит фінансової звітності має важливе значення, оскільки саме він підтверджує її 

достовірність. Запровадження системи дієвого та ефективного фінансового контролю дозволить 

уникати появи істотних помилок та перекручувань даних у фінансових звітах, а також допоможе не 

лише констатувати факти порушень та зловживань, але і своєчасно їх попередить. 
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Важливою умовою функціонування будь-якого суб‘єкта господарювання є наявність 

основних засобів. Це вимагає постійного контролю за ефективністю їхнього використання. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі МСФЗ) набувають все більшого поширення 

в Україні. Поступово виникає необхідність їх застосування в національній практиці. Сьогодні в 

Україні все більш актуальним стає розуміння норм міжнародних стандартів і застосування їх в 

обліковій політиці вітчизняних підприємств. Саме перехід до системи обліку за цими стандартами 

забезпечить зручність, відкритість ведення обліку та зрозумілість фінансової звітності. 

Деякі аспекти міжнародного обліку досліджували такі вчені як Бутинець Ф. Ф. [5],                 

Бондар М. І. [6] та інші, а питання взаємозв'язку міжнародних і національних стандартів – Панасенко 

А. П. [12], Чабатенко Ж. М. [14]. У сучасній літературі також питаннями проблем обліку основних 

засобів займались такі вчені, як: Голов С. Ф. [9; 10], Довгопола Н. [11], Попович В. І. [13], Н. А. 

Іванова, Гура Н. О., та інші. Питанням організації обліку і проблемами їх використання присвячена 

величезна кількість нормативних документів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства фінансів України і інших державних органів. 

Мета дослідження полягає в систематизації методичних підходів ведення обліку основних 

засобів відповідно до Міжнародних та Національних стандартів обліку, а також аналізу проблем 

обліку основних засобів та шляхів його вдосконалення. 

Основні засоби відіграють важливу роль у виробничо-господарському процесі та їх 

використання безпосередньо впливає на результат діяльності підприємства. Від правильності 

документального оформлення надходження основних засобів залежить весь подальший процес 

обліку та використання на підприємстві. 

Останнім часом облік основних засобів дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливає 

на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність їх використання. До кола таких 

проблем можна віднести: 

- різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів та до принципів їх 

оцінки; 

- проблема вдосконалення системи нарахування амортизації; 

- проблеми аналізу ефективності використання. 

Національний бухгалтерський облік основних засобів ведеться згідно П(С)БО 7, а облік по 

міжнародним стандартам – на основі МСФЗ 16. Національні стандарти бухгалтерського обліку 

розроблялися з урахуванням міжнародних, саме тому П(С)БО щодо обліку основних засобів має ряд 

спільних моментів з МСФЗ [4]. Як у П(С)БО 7, та к і у МСФЗ 16 визначено поняття основних засобів. 

Проведений аналіз обох визначень показав, що поняття основних засобів в МСФЗ 16 майже співпадає 

з визначенням у П(С)БО 7, а саме основні засоби – це матеріальні активи, які призначені для 

використання у процесі виробництва протягом тривалого періоду. 

Відносно сфери застосування МСФЗ 16 і П (С) БО 7 слід зазначити існуючі відмінності. 

Обмеження по застосуванню П(С)БО 7 торкаються тільки бюджетних установ. При цьому положення 

МСФЗ 16 не застосовують: 

- виробники сільськогосподарської продукції і продукції лісового господарства; 

- товарні брокери-трейдери, які вимірюють свої запаси за справедливою вартістю за 

вирахуванням витрат на їх продаж. 

Отже, в МСФЗ 16 представлені більше обмежень. 
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Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» визначає методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також 

розкриття інформації про них у фінансовій звітності. 

Метою міжнародного стандарту є визначення облікового підходу до основних засобів, щоб 

користувачі фінансової звітності могли розуміти інформацію про інвестиції суб'єкта господарювання 

в його основні засоби та зміни в таких інвестиціях. 

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за наступними групами: 

основні засоби та інші необоротні матеріальні активи [3; 4]. 

Згідно з П(С)БО 7, об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, 

що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та 

вартість його може бути достовірно визначена. Визнання об‘єкта основних засобів активом за 

принципами МСФЗ 16 «Основні засоби» - аналогічне. 

На відміну від міжнародних стандартів, в національних наведена чітка класифікація основних 

засобів. Однією з головних проблем обліку основних засобів, яка потребує вирішення, є 

удосконалення методики нарахування амортизації. Відповідно до національних стандартів 

амортизація основних засобів починає нараховуватись після введення об‘єкта основних засобів в 

експлуатацію, за обраним методом. Амортизацію розраховують постійно, якщо не відбудеться подій, 

що обумовлять зміни в обліковій політиці підприємства. 

МСФЗ 16 визначає амортизацію як систематичний розподіл вартості об‘єкта основних 

засобів, яка підлягає амортизації, протягом терміну його корисної експлуатації [6]. Методами 

нарахування амортизації у П(С)БО і у МСФЗ є: прямолінійний та виробничий (метод суми одиниць 

продукції). Але ж у П(С)БО 7 є ще три методи: зменшення залишкової вартості, кумулятивний та 

прискореного зменшення залишкової вартості, а МСФЗ включає в себе метод зменшення залишку. 

Поняття зносу у міжнародному стандарті взагалі не надається, а за національним стандартом знос – 

це сума амортизації об'єкта основних засобів з початку  його  корисного  використання [6]. 

Для нарахування амортизації у П(С)БО 7 варто розробити компетентний підхід, який мав би 

на меті нарахування амортизації на кожну частину об‘єкта основних засобів окремо, якщо ці окремі 

частини об‘єкта мають різний термін експлуатації, що впливає на строки їх зношення. 

Також існує проблемне питання стосовно методів оцінки основних засобів. Найбільш 

методично розробленим способом оцінки в національній практиці є відображення основних засобів 

за первісною вартістю, яка складається з фактичних витратна їх виробництво ї придбання. Проте 

застосування первісної вартості може призвести до негативних наслідків. Навіть за умов незмінних 

цін, потенціал основних засобів не є незмінним, оскільки строк їх служби скорочується, вони стають 

морально застарілими. Основні засоби, які придбані в різний час, але мають однакові характеристики, 

матимуть різну вартість. А проведення постійних переоцінок збільшує витрати підприємства, що і 

впливає на його фінансовий результат. 

Також проблема полягає в тому, що використання поняття «справедлива вартість» не є 

доречним, оскільки ринкові ціни не можна назвати справедливими. Також у жодному Законі України 

немає чітко обгрунованого визначення вихідної оцінки основних засобів, що має бути досить 

важливим [13]. 

У разі переоцінки об'єкта основних засобів одразу здійснюється переоцінка всіх об'єктів 

групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. 

Зокрема, суперечливим твердження пункту 16 П(С)БО 7 про те, що при проведенні 

переоцінки об‘єкта основних засобів потрібно переоцінювати всю групу однорідних об‘єктів 

основних засобів, оскільки вартість одного об‘єкта може виявитися несуттєвою відповідно до групи 

основних засобів. Тому пропонується проводити дооцінку чи уцінку групи основних засобів, до якої 

входить об‘єкт переоцінки, лише у разі зміни вартості об‘єкта основних засобів, яка є значущою у 

вартості відповідної групи. Вибуття основних засобів у П(С)БО 7 та МСФЗ 16 здійснюється на основі 

продажу, проте у національних стандартах є безоплатна передача, у міжнародних – виключення 

активу з використання без очікування економічних вигід від його вибуття. У стандартах зазначені 

схожі причини вибуття, але є деяка відмінність у формулюванні [7]. 

Відмінні риси між П(С)БО та МСФЗ можна пояснити тим, що міжнародний обліковий 

стандарт носить рекомендаційний характер та не враховує національних особливостей ведення 

бухгалтерського обліку. 

Таким чином, проаналізувавши методичні підходи ведення обліку основних засобів у 

міжнародній та національній практиках, можна зробити висновки, що: 
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1) прототипом П(С)БО 7 є МСФЗ 16, але ж міжнародні стандарти носять 

рекомендаційний характер; 

2) П(С)БО 7 «Основні засоби» у своїй більшості відповідає вимогам МСФЗ 16, тому у 

бухгалтерів труднощів з його впровадженням та використанням в Україні не повинно виникнути; 

3)  між П(С)БО 7 «Запасы» и МСФЗ 16 є розбіжності, стосовно сфери застосування, порядку 

визнання основних засобів активом, методів нарахування амортизації, оцінки основних засобів та 

визнання у якості витрат. 

Бухгалтерський облік і контроль основних засобів потребує удосконалення в методико-

організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних документів. Крім того, у 

П(С)БО 7 наявні істотні розбіжності із міжнародними стандартами. Тому запропоновані шляхи 

удосконалення нормативної бази бухгалтерського обліку основних засобів дозволять гармонізувати 

вітчизняний облік з міжнародними стандартами та зменшити невідповідності й проблемні питання 

обліку основних засобів. 
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ДВНЗ «Киівський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

      Глобалізація економічних відносин, використання сучасних інформаційних систем і технологій 

обробки поточної інформації формують особливі вимоги до інформативності менеджменту в 

контексті бізнес-процесів, форм і видів діяльності сегментів. З огляду на це важливо дослідити 

гносеологию  стратегії виникнення та розвитку концепції стратегічного управлінського обліку. 
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На основі дослідження еволюції розвитку управління в другій половині XX початку XXI ст. 

виявлені концепції реалізують стратегічний підхід в управлінні. Серед них стратегічне планування 

(бюджетування), менеджмент, маркетинг, а також концепції стратегічного управлінського обліку та 

стратегічного аналізу. Ключове значення в їх появі мають об'єктивні потреби внутрішнього 

організаційного менеджменту у формуванні стратегії економічного суб'єкта внаслідок посилення 

динамічності факторів зовнішнього середовища, необхідності забезпечувати економічним суб'єктам 

достатню конкурентоспроможність.  

У цих умовах стратегічний управлінський облік розглядається адекватним інструментом 

стратегічного менеджменту, що визначає актуальність виявлення інструментальних можливостей 

аналітичного характеру.  

За відправну точку прийнято дослідження понять «стратегія» і «стратегічний управлінський 

облік», що дозволило виявити різноманітність ознак, покладених в основу розробки визначень.  

З позицій встановлення стратегічних цілей (діяльності економічного суб'єкта по відношенню до 

власного становища на ринку, прибутковості продуктів, інших сегментів, продуктивності, ресурсного 

забезпечення, управління організацією та персоналом та ін.)  

Визначено два напрямки стратегічних оцінок: зовнішній стратегічний аналіз (аналіз 

конкурентів економічного суб'єкта) і внутрішній аналіз (аналіз ресурсного потенціалу економічного 

суб'єкта). Їх здійснення виявляє потреби в інформаційному і інструментальному забезпеченні, яке 

визначає зміст стратегічного управлінського обліку. Тому кілька спроб було зроблено для уточнення 

цього визначення і ідентифікації набору методів, які можуть бути класифіковані під прапором SMA. 

Проте було мало згоди в академічній і професійній літературі за визначенням SMA і пов'язаним 

методів  (Ленгфільд-Смідт, 2008; Йоргенсен і Месснер; 2010 року; Ніксон і ін., 2011).  

У той же час основна література найбільше приділяла увагу розробці стратегічного 

управлінського обліку (SMA), який обіцяв відповісти на критику. Однак до теперішнього часу не 

було ніякої згоди про те, що становить SMA. Результати цього дослідження, засновані на 14 інтерв'ю 

з фінансовими фахівцями, які працюють в бізнесі, і показують, що, незважаючи на не використання 

терміну SMA, бухгалтери можуть вносити і вносять активний внесок в процес стратегічного 

управління.  

Діапазон методів, які будуть використовуватися, може не бути настільки ж великий, як і 

попередні дослідження, запропоновані SMA. Також як і ступінь, в якому бухгалтери можуть брати 

участь під впливом організаційних чинників, діапазон атрибутів, якими володіють бухгалтери, і 

практичність, що бере участь в забезпеченні бухгалтера для виконання їх ролі.  

Саме в 1980-і роки  автори почали критикувати управлінський облік за неадекватне 

задоволення потреб керівників вищої ланки в розробці стратегії і підтримки конкурентної переваги.   

У 2000-х рр. дослідження нових підходів до формування доходу і створення конкурентної 

переваги в умовах постійних змін у зовнішньому середовищі і процесах виробництва доданої 

вартості змістили увагу на внутрішні ресурси і можливості економічного суб'єкта як джерела 

отримання прибутку.  

Склалася нова стратегічна концепція вартісно (ціннісно) орієнтованого управління. Її основний 

зміст полягає в дослідженні ресурсного потенціалу економічного суб'єкта і чинників, що 

забезпечують створення і підвищення його вартості. 

У цей період у світовій практиці модель управлінського обліку, орієнтована на контрольно-

аналітичні функції внутрішнього організаційного управління, перестала відповідати потребам 

управління, зумовленим його децентралізацією, конкуренцією, ціннісно орієнтованим баченням. 

Управлінський облік, концентруючи увагу суб'єктів управління на внутрішні процеси (постачання, 

виробництво, збут та ін.) і забезпечуючи реалізацію основних функцій управління (планування, 

обліку, аналізу, контролю), залишив за межами управлінської уваги зовнішні процеси і об'єкти, які 

визначаються факторами зовнішнього середовища, конкурентами, постачальниками, споживачами, 

каналами продажів, а також соціальними, політичними та іншими умови діяльності організації, тобто 

стратегічно важливі чинники. 

Одночасно з цим внутрішньо групові процеси децентралізації управління стали передбачати 

диференціацію сегментів діяльності. В результаті на зміну традиційним організаційним структурам 

управління (лінійним, функціональним і ін.) прийшли інноваційні дивізіональні (продуктові, 

регіональні), матричні, мережеві і ін.  

Таким чином. такі нововведення були обумовлені зміною стратегічних цілей і завдань 

організації, що відбувалося під впливом факторів зовнішнього середовища. У розвитку 

інструментальних засобів посилилася увага до аналітичних методів оцінки контрагентів, а також 
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власних ресурсів економічного суб'єкта. Внаслідок цього виникло стратегічне розуміння змісту 

управлінського обліку, склався його новий напрямок стратегічний управлінський облік, що 

розвивався в якості інструментального засобу стратегічного менеджменту. 

Література 

1. Друрі К. Управлінський і виробничий облік/ К.Друри [пер. з англ.]. –  М.: ЮНІТІ-ДАНА.-2012.- 

1401с. 

2. Bromwich M. The case for strategic management accounting: the role of accounting information for 

strategy in competitive markets/ M. Bromwich //Accounting. Organization and Society.-1990. - № 1.                  

P. 27-46. 

3. Cooper R. Measure costs right: make the right decisions / R.Cooper, R.S.  Kaplan// Harvard Business 

Review.-1988. - P. 96-103. 

4. Innes J. Strategic Management accounting / J.Innes//Handbook of Management accounting.- 1998. – 

968 p. 

5. Lord B.R. Strategic management accounting: the emperor`s new clothes/ B.R Lord// Management 

Accounting Research.- 1996. - № 7(3). - P. 347-366. 

6. Simmonds K. Strategic management accounting / K.Simmonds// Management accounting. -1981. -             

№ 59(4). -P. 26-29. 

 

 

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

 

Хоменко Л. М. 

к.е.н., доцент 

Капленко Т. С.  

студентка 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

На сучасному етапі розвитку в економіці України спостерігається висока нестабільність. 

Економіка потребує змін та інновацій, особливо в умовах Європейської інтеграції. Вже відбувся 

перехід до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що є дуже важливим етапом у розвитку 

економіки та введення обліку на підприємствах. Останнім часом зростає значення нематеріальних 

активів у балансі підприємства. Тому вони потребують більш точної оцінки, обліку та ефективності 

їх використання. Зі зростанням конкуренції, підприємцям необхідно більш детально підходити до 

цього питання.  

Нематеріальні активи – це інтелектуальна та промислова вартість, а також інші права, яка 

визнані законодавством та належать власнику цих прав. Вони не мають матеріальної форми та 

використовуються на підприємстві більше одного року або одного операційного періоду [2]. 

Вагоме місце в Україні займає промисловість, оскільки наша країна має високий виробничий 

потенціал. Тому доцільно розглядати облік нематеріальних активів на прикладі конкретного 

підприємства, яке б мало задовільний фінансовий стан та стабільно працювало протягом останніх 

років.  

Було обрано ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Його основною діяльністю є будівництво та 

ремонт доріг, благоустрій територій та житлових районів. Розглянемо динаміку нематеріальних 

активів протягом 2014-2016 рр.[1] на досліджуваному підприємстві у табл. 1. 

Таблиця 1  

Обсяг нематеріальних активів протягом 2014-2016 рр. у ПрАТ "Броварське ШБУ №50" 

Актив 2014 % 2015 % 2016 % 

Відхилення  

Абс.,  

тис. грн. 

Відн., 

% 

І Необоротні активи         

Нематеріальні активи: 16 0,010 12 0,010 15 0,012 -1 -6,25 

Валюта балансу,  

тис. грн. 
193662 100 175504 100 117403 100 -76 259 -39,38 
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За даними таблиці, ми бачимо, що загальний обсяг нематеріальних активів у ПрАТ 

"Броварське ШБУ №50" протягом 2014-2016 рр. знизився на 1 од. і на 6,25%.  

У процентному співвідношенні обсяги нематеріальних активів до загальної валюти балансу 

протягом 2014-2016 рр. зросли. Це свідчить про те, що значення нематеріальних активів на 

підприємстві зростає. 

Далі розглянемо ефективність використання нематеріальних активів за основними 

показниками у ПрАТ "Броварське ШБУ №50" у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Ефективність використання нематеріальних активів на підприємстві протягом 2014-2016 рр. у 

ПрАТ "Броварське ШБУ №50" 

№ Показник 2014 2015 2016 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

1 
Фондовіддача нематеріального 

активу  
5952,00 7505,60 19253,04 13301,04 2,24% 

2 
Прибутковість нематеріальних 

активів  
-0,93 228,07 302,52 303,45 -32740,16% 

 

Згідно даних табл. 2 розглянемо оцінку ефективності використання нематеріальних активів у 

ПрАТ "Броварське ШБУ №50" за показниками. Фондовіддача нематеріального активу за період 2014-

2016 рр. зросла на 13301,04 од. та на 2,24 %, а прибутковість нематеріальних активів зросла на 303,45 

од. 

Отже,  протягом досліджуваного періоду підприємство значно збільшило обсяги 

нематеріальних активів у загальній валюті балансу. В свою чергу, внаслідок цього, зросли й 

показники фондовіддачі та прибутковості нематеріальних активів. Проте, ефективність 

нематеріального активу зростає більше, за умови, що темпи зростання прибутку і виторгу більші, ніж 

швидкість зростання самого нематеріального активу.  Тому можемо зробити висновок, що 

підприємство досить ефективно використовує нематеріальні активи під час своєї діяльності. 

Проте, щоб покращити стан нематеріальних активів необхідно виконати ряд важливих 

завдань, а саме: 

 покращити систему контролю за обліком нематеріальних активів; 

 приділити увагу аудити нематеріальних активів, що дасть змогу виявити основні проблеми 

та швидко їх подолати, що в свою чергу дасть змогу вийти на міжнародний ринок, в умовах 

Європейської інтеграції [2]; 

 оскільки нематеріальні активи найбільш перспективна частина майна підприємства, то її 

збільшення допоможе збільшити капітал підприємства; 

 внаслідок точного відображення в обліку можна зацікавити іноземних та вітчизняних 

інвесторів з вигідного маркетингового положення. 

Отже, на промисловому підприємстві, яке стабільно працює та має задовільний фінансовий 

стан все більшого значення набувають нематеріальні активи. Їх збільшення дасть змогу збільшити й 

власний капітал підприємства. А в умовах Європейської інтеграції підприємство має змогу вийти на 

міжнародний ринок та залучити іноземних інвесторів, що є дуже вигідним для підприємства, 

створивши маркетингову рекламу, шляхом покращення обліку та аудиту нематеріальних активів. 
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Корупція в сучасних умовах негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, 

політику, управління, соціальну та правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. 

Корупційні та пов‘язані з ними «тіньові» відносини витісняють легальні, та, що найнебезпечніше, ці 

аномальні і деструктивні явища перетворюються фактично на інституціональну норму суспільної та 

економічної поведінки в Україні. За таких умов  значно актуалізується  проблема визначення  

індикаторів та показників поширення та розвитку корупції в соціально-економічному та суспільно-

політичному середовищі.  

Формалізацією та аналізом таких показників займаються різноманітні міжнародні організації. 

Починаючи з 1993 р., некомерційна антикорупційна неурядова організація з вивчення і боротьби з 

корупцією організація Transparency International (TI) щорічно здійснює оцінювання рівня 

корумпованості країн і регіонів світу за індексом сприйняття корупції (ІСК), який розраховується за 

результатами опитування громадян, іноземців, підприємців і аналітиків, які проживають в окремо 

взятій країні[1]. 

Індекс сприяння корупції базується на незалежних дослідженнях та опитуваннях, в яких 

беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти. У випадку з Україною таких 

досліджень є вісім: World Justice Project Rule of Law Index, Economist Intelligence Unit Country Risk 

Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Freedom 

House Nations in Transit,  World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS), Political Risk Services 

International Country Risk Guide, Global Insight Country Risk Ratings. 

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 

можливих(рисунок 1).  

 
 
     Рис. 1. Динаміка індексу сприяння корупції в Україні 2012-2016 рр. 

 

Аналіз ІСК, свідчить, що упродовж останнього десятиліття рівень корупції в Україні 

стабільно залишається надзвичайно високим [5]. За рівнем корупції Україна прирівнюється до таких 

«проблемних» країн світу, як Сьєра-Леоне, Зімбабве,  Ліберія, Малі, Мозамбік, Кот-Дівуар, з якими 

наша держава ділить сходинки за порівняльними рейтингами. 
Рівень демократичних перетворень відзначає дослідження Freedom House Nations in Transit, за 

допомогою індексу ефективності державного управління. Підзвітність державних закупівель завдяки 

системі ProZorro, державне фінансування партій, перші розслідування НАБУ, участь громадськості в 

антикорупційних реформах – саме ці зміни експерти назвали найголовнішими в 2014 році. Але в 2015 

-2016 роках спостерігається зменшення цього показника (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динаміка індексу  ефективності державного управління в Україні  2012-2016 рр. 

 

 Негативні оцінки Україна отримала і в результаті проведених досліджень  організації World 

Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 бал) та Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-

2 бали ) [4]. Такі оцінки Україна отримала  за значну корупцію при розподілі державних коштів і 

визнання нездатності судової системи зашкодити цьому. Унаслідок роботи систем ProZorro та 

Dozorro випадки порушень у закупівлях стали більш очевидними для бізнесу та громадськості 

порівняно з паперовими тендерами. Активне викриття тендерів за допомогою Dozorro може значно 

зменшити корупцію при закупівлях. Для того ж, щоб вирішити проблему безкарності в судах, 

необхідно зробити набагато більше.  

Таким чим, аналіз  показників, що визначають рівень корупції в державі   та їх  динаміка, 

свідчать про погіршення ситуації з корупційними правопорушеннями, які мають системний характер. 

За рівнем боротьби з корупцією Україна займає стабільно низькі позиції у рейтингу, а тому 

корупційні та пов‘язані з ними «тіньові» відносини витісняють легальні та, що небезпечніше, ці 

аномальні і деструктивні явища перетворюються, фактично, на інституціональну норму суспільної та 

економічної поведінки.  
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Актуальність дослідження обумовлена необхідністю запобігання тимчасових розривів між 

стадіями процесу комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності у вищому навчальному 

закладі (ВНЗ) за допомогою впровадження системи менеджменту інтелектуальної власності.  

Метою роботи є обґрунтування застосування системи менеджменту інтелектуальної власності 

як інструменту, що забезпечує безперервність процесу комерціалізації об‘єктів інтелектуальної 

власності у ВНЗ за рахунок укладання ліцензійних угод.  

Комерціалізація інтелектуальної власності та нематеріальних активів вузів, які є результатом 

їх інтелектуальної і технічної діяльності, стає одним з необхідних факторів підвищення 
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конкурентоспроможності ВНЗ в сучасних умовах: значні кошти, вкладені в нові розробки, повинні 

окупатися і приносити відчутний ефект. Однак на даному етапі розвитку ВНЗ існує розрив між 

стадіями оформлення прав на результати інтелектуальної діяльності і початком їх виробничої 

реалізації, ускладнено фіксування порушень майнових інтелектуальних прав правовласника 

нематеріального активу [2, с. 196]. Тому виникає потреба в розробці системи управління майновим 

комплексом ВНЗ, спрямованої на підтримку комерціалізації в трьох можливих напрямках: 

проведення замовних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; ліцензування і 

передачу майнових прав; створення інноваційних підприємств на основі об‘єктів інтелектуальної 

власності (ОІВ) [2, с. 15]. Система менеджменту інтелектуальної власності (Смів) спрямована на 

правомірне управління об'єктами інтелектуальної власності господарюючого суб‘єкта для 

підвищення ефективності підприємницької та фінансово-господарської діяльності [1]. Пріоритетом 

використання ОІВ підприємств є використання їх в господарському обороті. З іншого боку, найбільш 

ефективним використанням ОІВ для ВНЗ є передача прав на результат інтелектуальної діяльності за 

допомогою продажу ліцензії. Перевагою реалізації технологій через ліцензування є можливість 

швидкої апробації інноваційних проектів і відсутність переходу розробника в статус менеджера, 

нерозривність наукового процесу з можливістю виведення результатів інтелектуальної діяльності на 

конкурентоспроможні ринки. Для цього необхідно правильно оформити результати дослідницької 

діяльності; підтвердити правову охорону і способи фіксації порушень майнових прав; документально 

оформити ліцензійний договір на право використання результатів інтелектуальної діяльності (РІД), 

або договір про відчуження виключного права на РІД, чи договір купівлі-продажу, оренди; провести 

оцінку ОІВ; позначити способи підвищення ефективності реалізації ліцензій.  

Для досягнення цілей створення Смів необхідно провести аналіз ОІВ; визначити форми і 

методи правової охорони ОІВ; налагодити процес комерціалізації інтелектуальної власності у ВНЗ; 

розробити технологію фіксування та припинення порушень прав на ОІВ; забезпечити пошук 

потенційних покупців ОІВ. Розробка Смів ВНЗ покликана закріпити регламенти, заходи і фахівців в 

області інтелектуальної власності для реалізації даних процедур і підвищення ефективності 

використання ОІВ та включає наступні етапи: визначення основних передумов створення системи 

менеджменту інтелектуальної власності; технічний аудит елементів організаційної структури ВНЗ; 

документування Сміс: затвердження керівництва, нормативно-правових документів.; опис технології 

ліцензування ІС ВНЗ; здійснення розвитку Сміс. Процес укладання ліцензійної угоди в Смів 

починається з розробки та оформлення прав на ОІВ, включає діяльність з аудиту інтелектуальної 

власності, моніторингу ринку інтелектуальної власності, пошуку потенційних ліцензіатів і підготовки 

ліцензійного договору, отримуючи на виході ефект у вигляді роялті від ліцензійних угод. 

Запропонований процес ліцензування в рамках Сміс представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес надання ліцензії у ВНЗ 

 

Впровадження Смів сприяє модернізації роботи ВНЗ з комплексом інтелектуальної власності 

та впливає на розробку довгострокової стратегії в області інноваційної діяльності з метою досягнення 

конкурентоспроможних результатів [1, с. 234]. Отже, система менеджменту інтелектуальної 

власності у ВНЗ є підтвердженням відповідності інтелектуальної власності стандартам якості, 
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забезпечує дотримання прав патентовласника, надає об‘єктивну оцінку вартості інтелектуальної 

власності, знижує ризики неправомірного використання майнових прав, забезпечує безперервну 

комерціалізацію ОІВ. 
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Безробіття – це складне соціально-економічне явище, для якого характерною є ситуація, за 

якої частина економічно активного населення не має роботи й заробітку, є однією з найголовніших 

соціально-економічних проблем розвитку України. Зростання рівня безробіття породжує цілу низку 

проблем: скорочення купівельної спроможності населення, втрата бюджетом платників податків, а 

підприємствами персоналу. Створення в Україні ефективного ринку праці є актуальним питанням на 

сучасному етапі.  

Проблеми і перспективи розвитку ринку праці в Україні та його вплив на різні сфери 

суспільного життя досліджували вітчизняні науковці, серед яких: О.Я. Базілінська [1], М.І. Долішній, 

В.С. Кравців, Ю.В. Машика, Л.Г. Ткаченко. 

Мета дослідження – аналіз сучасного стану та динаміки безробіття в Україні. Безробіття 

характеризується перевищенням пропозиції трудових ресурсів над їхнім попитом (наявність вільних 

робочих місць) [1] і є гострою не тільки економічною, а і соціальною, психологічною та моральною 

проблемою, вплив якої громадяни відчувають на собі через зростання злочинності, збільшення 

бідних та зневірених у собі людей, економічний спад в цілому. Аналіз динаміки кількості безробітних 

в Україні (рис. 1) свідчить, що з 2013 р. спостерігається зниження безробіття, що є позитивною 

тенденцією. Найбільша кількість зареєстрованих безробітних була у 2013 р. і дорівнювала 5850 тис. 

осіб, найменша – у 2016 р. (4836,1 тис. осіб) [2]. За період з 2015 по 2016 роки спостерігається 

зменшення відсотка зареєстрованих безробітних на 2,14 %. Існуюча ситуація погіршується 

існуванням скритого безробіття, що обумовлює викривлення даних щодо справжнього його 

масштабу. 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості безробітних та працездатного населення 

 

Так, сьогодні до складу безробітних офіційна статистика не включає 2 млн. жителів 
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сільської місцевості, які працюють у власних господарства; осіб, які мають неповну занятість, або 

мають тимчасові підробітки. На відміну від ЄС, в Україні існує значна кількість неофіційних 

безробітних, які не перебувають на обліку в центрах зайнятості, а, отже, не враховуються в офіційній 

статистиці. В результаті дослідження рівня і динаміки безробіття за 2012-2016 роки, можна дійти до 

висновку, що за 2015-2016 рр. спостерігається зниження кількості безробітних в Україні. Водночас, 

повинні бути запроваджені заходи щодо подальшого зменшення чисельності незайнятого населення 

шляхом створення робочих місць, удосконалення системи професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників відповідно до потреб економіки, заходи направлені на зменшення скритого 

безробіття, а також посилення державної підтримки й соціального захисту осіб, які цього 

потребують. 
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Конкурентоспроможність у сучасних умовах стає проблемою ефективної діяльності 

промислових підприємств, забезпечення  сталого рівня їх економічного положення. Сьогодні 

конкурентоспроможність на товарних ринках стає проблемою національної безпеки, адже критерієм 

адаптації підприємств до ринкових умов господарювання є рівень їх конкурентоспроможності.  

Метою дослідження є узагальнення наукових підходів до визначення 

конкурентоспроможності як економічної категорії. 

Сутність конкурентоспроможності розглядається на теоретичному та методологічному рівнях 

такими вітчизняними і закордонними вченими як М. Портер, Р. Фатхутдінов, А. Юданов,                             

В. Хруцький, А. Сміт (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення конкурентоспроможності в економічній літературі 

№ Автор Загальний зміст поняття 

1 М. Портер 

[1, с. 17] 

Властивість товару, послуги, суб‘єкта ринкових відносин виступати на 

ринку нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами чи 

конкуруючими суб‘єктами ринкових відносин 

2 Р. Фатхутд-інов   

[2, с. 38] 

Властивість об‘єкту, що характеризує ступінь задоволення ним 

конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об‘єктами, 

представленими на ринку 

3 А. Юданов [3, с. 

52] 

 

Ступінь привабливості товару для споживача, що здійснює реальну 

покупку, комплекс споживчих і вартісних властивостей якого забезпечує 

йому комерційний успіх 

4 В. Хруцький   Стабільна можливість задовольняти певні потреби покупців краще, ніж 

конкуренти, та завдяки цьому вдало продавати продукцію з прийнятними 

фінансовими результатами для виробника  

5 А. Сміт 

 

Боротьба двох чи більше сторін, які діють незалежно одна від одної для 

захисту свого бізнесу шляхом забезпечення найбільш сприятливих умов 

для споживача та повинні врівноважувати особисті інтереси та 

економічну ефективність  

 

Світовий досвід свідчить, що саме в умовах відкритої ринкової економіки, яку не можливо 

уявити без гострої конкуренції, з‘являються фактори, які роблять конкурентоспроможність умовою 
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виживання товаровиробників, мірилом результативності їх господарської діяльності, економічного 

процвітання країни. Досягнення конкурентоспроможності підприємства забезпечується, перш за все 

впровадженням інновацій, зміні структури виробництва і управління, форм організації процесів 

виробництва, виходу на нові ринки. Приведені різні трактування даної економічної категорії 

припускають оцінювання характеристик товару за ступенем їх привабливості для споживача. Одні з 

них базуються на оцінюванні характеристик товару, інші – на здатності виробника зайняти пануюче 

положення на ринку. У формулюваннях конкурентоспроможності не приділяється достатня увага 

раціональності використання ресурсів підприємства.  

Тому конкурентоспроможність пропонується визначити як здатність підприємства 

раціонально та ефективно використовуючи ресурси, розробляти продукцію. для отримання 

конкурентних переваг у суперництві з аналогічною продукцією у ринкових умовах. 
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Конкуренція є необхідним елементом ринкового механізму. Перемога в конкурентній 

боротьбі та зайняття провідних позицій на ринку є кінцевою метою будь-якого підприємства. 

Підприємствам харчової промисловості досить складно досягати високого рівня 

конкурентоспроможності серед підприємств-аналогів. Аналізом конкурентоспроможності 

підприємств харчової промисловості займалися досить багато вчених, а саме: О.М. Азарян,                      

О.І. Амоші, Л.В. Балабанова, О.А. Воронов, І.Б. Гурков та ін. [1].  

Метою дослідження є аналіз конкурентоспроможності ПАТ «Кременчукм‘ясо», визначення 

його сильних та слабких сторін та пропозиції щодо підвищення його рівня конкурентоспроможності. 

Визначення рівня конкурентоспроможності розпочинається з аналізу конкурентів 

підприємства. ПАТ «Кременчукм‘ясо» працює в складних умовах конкуренції і завойовування ринків 

збуту своєї продукції. Основними конкурентами є м‘ясокомбінати з Полтави, Миргорода, Лубен, 

Мелітополя і ряд приватних малих ковбасних цехів. Основними конкурентами ПАТ 

«Кременчукм‘ясо», що випускаються аналогічну продукцію є: КП «Полтавський м'ясокомбінат», 

ПАТ «Черкаський м'ясокомбінат», ПАТ «Лубенський м'ясокомбінат», ПАТ «Кіровоградський 

птицекомбінат», а також ряд міні ковбасних цехів, що знаходяться в межах міста і його околиць.  

Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, 

можливостей і загроз, після цього встановлення зв‘язків між ними, які в подальшому можуть бути 

використані для формулювання стратегії організації та визначення його конкурентоспроможності. 

Побудована матриця SWOT - аналізу ПАТ «Кременчукм‘ясо» наведена у табл. 1. 

Результати SWOT - аналізу ПАТ «Кременчукм‘ясо свідчать, що ПАТ «Кременчукм‘ясо» 

займає достатньо вигідне положення, сильних сторін набагато більше, ніж слабких. Наявні загрози не 

такі значимі як слабкі сторони підприємства, тому доцільно враховувати ці сторони та ефективно, 

раціонально їх долати, для того, щоб в майбутньому це не стало складними перешкодами для 

підприємства [2]. 

ПАТ «Кременчукм‘ясо» досягло значних успіхів у своїй діяльності та має задовільний рівень 

конкурентоспроможності серед своїх конкурентів. На основі проведеного SWOT-аналізу для 

підвищення рівня конкурентоспроможності ПАТ «Кременчукм‘ясо» (та м‘ясопереробних 

підприємств загалом) запропоновано: концентрація та формування більш ефективного іміджу 

підприємства, проведення ефективної реклами; удосконалення організації маркетингової служби; 

дієвий періодичний аналіз конкурентного середовища; точність прогнозованих змін обсягів 
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споживчого попиту на продукцію підприємства; впровадження державної підтримки, у тому числі за 

рахунок коштів державного бюджету, які б спрямовувалися на розвиток тваринництва, становлення 

його як конкурентоспроможної галузі; удосконалення механізму економічних відносин як на 

міжгалузевому, так і внутрішньогалузевому рівнях, який забезпечуватиме дотримання закону 

вартості при формуванні цінової політики, а також запровадити систему НАССР у діяльність ПАТ 

«Кременчукм‘ясо», що дозволить перейти від випробування кінцевого продукту до розробки 

превентивних методів забезпечення безпеки харчової продукції. 

Таблиця 1 

 Матриця SWOT - аналізу ПАТ «Кременчукм‘ясо» 

 

Визначено перелік переваг використання системи НАССР: запровадження систематичного 

підходу, що охоплює всі аспекти безпеки харчових продуктів, починаючи від закупівлі сировини та 

закінчуючи використанням продукції кінцевим споживачем; виявлення прихованої небезпеки і 

направлення відповідних ресурсів в критичні точки процесу внаслідок правильно проведеного 

аналізу небезпечних чинників; зменшення втрат, пов‘язаних із відкликанням продукції, штрафними 

санкціями і судовими позовами; розширення мережі споживачів продукції та можливість вийти на 

закордонні ринки; інтегрування в загальну систему менеджменту якості у відповідності зі 

стандартами серії ІSО 9000. 
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Зовнішнє 

середовище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє 

середовище 

Можливості Загрози 

1. Вихід на нові ринки або 

сегменти ринку 

2. Розширення асортименту 

продукції для задоволення 

потреб споживачів 

3. Освоєння нових 

технологій обробки м‘яса 

4. Партнерство з постійними 

постачальниками сировини 

5. Нарощування обсягів 

виробництва та збуту 

продукції. 

1. Поява нових конкурентів на 

регіональному ринку 

2. Посилення конкурентного 

тиску 

3. Висока смертність худоби і 

підвищення цін на сировину 

4. Невідповідність якості 

сировини державним 

стандартам 

5. Уповільнений темп 

зростання ринку 

6. Нестабільне законодавство. 

Сильні сторони 1. Впроваджувати нові 

технологічні лінії для 

розширення асортименту 

продукції 

2. Розпочати виробництво 

нових видів м‘ясних виробів 

3. Встановлювати нижчі 

ціни на продукцію порівняно 

з конкурентами 

1. Застосовувати методи 

маркетингу та розробляти 

відповідні рекламні заходи, 

які б наголошували на високій 

якості продукції 

2. Постійно перевіряти якість 

сировини 

3. Випереджати конкурентів у 

якості та асортименті 

продукції 

1. Добра репутація у споживачів 

2. Нижчі витрати порівняно з 

конкурентами 

3. Відповідність технології 

сучасним вимогам 

4. Висококваліфікований персонал 

5. Економія на масштабах 

виробництва 

6. Відповідність якості продукції 

державним стандартам  

Слабкі сторони 1. Виявляти незадоволений 

попит на м‘ясну продукцію 

та освоювати нові ринки 

2. Поліпшувати умови 

співпраці з постачальниками 

сировини 

1. Зміцнювати завойовані 

позиції на ринку 

2. Оптимізувати обсяги 

випуску продукції 

3. Виявляти резерви зниження 

витрат, не знижуючи якості    

1. Недостатні фінансові ресурси 

2. Складності технічного 

переозброєння виробництва 

3. Складність управління 

4. Вразливість підприємства до 

конкурентного тиску 
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В останні роки все актуальнішим стає питання зниження негативного впливу промислових 

підприємств на навколишнє середовище. Відповідно до Паризької угоди по боротьбі з глобальними 

змінами клімату (2016 року), Україна згідно зобов‘язань  поставила за мету зменшити викиди 

парникових газів до 60% від рівня 1990 року.  

Питаннями формування екологічно безпечного та економічного, з точки зору споживання 

енергетичних ресурсів, вітчизняного виробничого комплексу на сучасному етапі розвитку, 

присвячено роботи таких вчених, як Галушкіна Т. П., Легкої Е. В., Березовської Ю. В., які 

досліджували «зелену» економіку та запровадження енерогоефективності; Синельникової В.Н., яка 

досліджувала основні напрямки та проблеми розвитку екологічного менеджменту.  

Вченими детально розглянуто й застосування альтернативних джерел енергії у системі 

екологічного менеджменту.  

Сучасна концепція екологічного менеджменту (СЕМ) на промисловому підприємстві – це 

концепція управління матеріальними ресурсами (включаючи відходи виробництва) та якості 

продукції, що випускається, в тому числі й зниження її природоємності та екоємності [1].  

Оскільки значна частина навантажень на навколишнє середовище обумовлена недостатнім 

техніко-організаційним рівнем промислового виробництва та низькою результативністю 

використання ресурсів, головним напрямом впровадження заходів із екологічного менеджменту є 

реструктуризація підприємств на основі ресурсозбереження та впровадження екологічно безпечних 

технологічних процесів. Важливими і перспективними напрямами екологічного менеджменту також 

є перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ).   

Україна використовує досить невелику частину свого енергетичного потенціалу, частка 

відновлюваних джерел енергії якої (за виключенням великих ГЕС) складає близько 1% від загального 

енергетичного балансу країні. Сьогодні наша держава є безумовним лідером серед країн СНД за 

розвитком альтернативної енергетики. Після обрання європейського вектору використання 

відновлюваних джерел енергії почало набирати оберти.  

Згідно статистичної звітності за 2016 рік, всі станції альтернативної енергетики (вітер, сонце, 

біомаса) виробили близько 1560 млн кВт/год. Більшу частину (79,7%) «зеленої» електроенергії 

виробили підприємства сонячної та вітроенергетики. На частку вітроенергетики сьогодні припадає 

52% всієї електроенергії, що отримано за допомогою ВДЕ. Загальний потенціал використання 

альтернативних джерел енергії в Україні до 2030 року, відповідно з експертною думкою науковців, 

оцінюється приблизно в 25 ТВт/год електроенергії на базі ВДЕ і близько 2 млн. т виробництва 

біопалива.  

Розвиток генерації на базі ВДЕ стимулюється й «зеленим тарифом», який забезпечує 

рентабельність виробництва електроенергії з альтернативних і відновлюваних джерел. Ставки 

«зеленого тарифу» в Україні достатні для забезпечення необхідного повернення інвестицій в об‘єкти 

відновлювальних джерел. Крім того Європейський банк реконструкції та розвитку фінансує 

альтернативні енергетичні проекти. Підприємці  без обмежень можуть отримати на такі цілі кредит 

під 8,7-9,3% на строк до п‘яти років, але за умови власного внеску не менше 30%. Протягом 18 

місяців його можна повернути без відсотків. 

Отже, впровадження екологічно безпечної відновлювальної енергетики це єдиний шлях, який 

може обрати Україна як і всі провідні європейські країни світу.  
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Аграрний сектор є одним із найважливіших в економіці України, йому вдалося забезпечити 

продовольчу безпеку та незалежність нашої держави, тому він визначає стан і перспективи розвитку 

й інших галузей народного господарства.  

Дослідженню розвитку аграрних підприємств знайшло відображення у працях багатьох 

вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, а саме: В. Г. Андрійчука, М. Я. Дем‘яненка,                     

П. Т. Саблука, С. О. Нікітіна, П. М. Макаренка, В. А. Свободіна та багатьох інших. 

Стратегічний план розвитку підприємства аграрного сектору повинен відповідати певним 

критеріям: щодо формування тактики виконання стратегічного плану; визначення оптимального 

поточного фінансування; створення колективу виконавців; забезпечення корпоративної культури та 

впровадження системи мотивації працівників. Обов‘язково у ході розробки стратегічного плану 

необхідно оцінити за ступенем методичної придатності: адаптивність плану; часову орієнтацію; 

збалансованість елементів; оптимальність деталізації та цільову спрямованість плану.  

Працівники підприємств агропромислового комплексу також повинні бути психологічно 

готовими до змін та упровадження запланованих заходів. 

Вагомим також є етап контролю та моніторингу щодо відповідності плану підприємства 

заданим критеріям, з врахуванням кон‘юктури ринку та впливу факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Інструментом для контролю реалізації плану підприємства має стати бюджетування. У основі 

цього методу раціональний розподіл ресурсів для досягнення стратегічних і тактичних цілей. Бюджет 

також є окремим документом за яким можна  відслідковувати виконання взятих зобов‘язань, та 

контролювати за ходом реалізації заходів згідно з етапами стратегічного плану підприємства. 

Стратегічне планування на рівні аграрних підприємств втілює (уособлює) мікроекономічний рівень 

та базується саме на суб‘єктах господарювання. Державні органи влади або органи місцевого 

самоврядування повинні створювати усі умови для зацікавленості економічних одиниць в активізації 

стратегічного планування. 

Результатом стратегічного планування має стати вирішення існуючих у галузі макро-, 

мікроекономічних, екологічних й соціально-економічних проблем та досягнення таких цілей як:  

1. Забезпечення населення і переробних підприємств якісними, безпечними та доступними 

продуктами харчування та сировиною.  

2. Створення умов рівного доступу дрібних товаровиробників, підприємців-початківців, 

сімейних ферм та кооперативних об‘єднань до державної підтримки.  

3. Захист і підтримка національного аграрного сектора, підвищення його 

конкурентоспроможності, адаптація до вимог і викликів світового ринку, розширення експортного 

потенціалу.  

4. Створення системи законодавчого регулювання функцій держави, в тому числі – 

впровадження і забезпечення захисту прав власності.  

5. Формування механізмів для отримання прибутковості виробництва на рівні, що гарантує 

розширене відтворення.  

6. Збереження розвитку науково-аграрного потенціалу, інноваційної активності та 

модернізації матеріально-технічної бази аграрного сектора. 

7. Охорона земель і раціональне використання сільськогосподарських угідь, вирішення 

комплексу інших екологічних питань, що є особливо важливим у сучасних умовах кліматичних змін.  

Розумно обґрунтоване стратегічне планування створить інституціональні, організаційні, 

економічні та соціальні передумови, саме для сталого розвитку аграрного сектора на нових 

принципах і в новітніх умовах. 
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У сучасній економіці інноваційні ідеї, нові продукти, високі технології, а також новітні 

стратегічні управлінські рішення дозволяють бізнесу завойовувати конкурентні позиції, 

забезпечувати його виживання і фінансову стійкість. При цьому стратегія і тактика розвитку 

інноваційно-виробничого сектора встановлює нові умови організації і зміст управлінської діяльності. 

З'являється необхідність формування і розвитку спеціальних форм інноваційного менеджменту. 

Питання використання інноваційних стратегій в менеджменті розглядалися в працях відомих 

учених як З. Абасов, І. Балабанов, С. Валдайцев, П. Завлін, Н. Іванова, Г. Ковальов, Р. Фатхутдинов, 

Д. Черваньов, А. Шегда, але запропоновані стратегії та твердження не є універсальними, так як 

потребують адаптації під певне економічне середовище.  

Діяльність компанії щодо апробації та використання нових технологій ведення 

підприємницької діяльності в сучасному управлінні називають інноваційним менеджментом. При 

цьому слід враховувати, що будь-яка інновація ‒ результат узгодження думок і ідей, які 

оформляються в прийняття цілої низки рішень [1]. 

Перш ніж починати впровадження інновацій, необхідно проаналізувати поле сил, які 

функціонують в рамках існуючих бізнес-процесів. Виділяють два типи сил ‒ рушійні і стримуючі. 

Ключове завдання менеджера на даному етапі ‒ виділити потенціал для зміни, тобто виявити ті сили, 

які можуть стати рушійними. Наступною функцією керівника є мінімізація опору.  

До основних методів подолання опору можна віднести наступне: надання інформації (чим 

об'єктивніше і повніше вона буде, тим менше підозр в обмані і бажанні заробити виникне у 

персоналу); залучення співробітників в проектування і здійснення інновації; переговори з окремими 

співробітниками і укладення письмової угоди; маніпулювання людьми (акцент на позитивних 

моментах); явний або неявний примус. Далі необхідно дозволити співробітникам робити висновки 

самостійно, тобто потрібно задавати такі обмеження, які будуть сприяти «правильним» висновкам з 

боку співробітників. 

На наступному етапі вибирається технологія впровадження. Можна виділити такі ефективні 

технології: проектна технологія − дана технологія передбачає виділення з власного штату 

співробітників для реалізації проекту, після цього члени проектної групи здійснюють реформування 

частини підприємства; реформування окремої ділянки − особливість полягає в тому, що не потрібно 

виділяти автономну структуру, що дозволить залучити до узгодження проекту змін мінімальну 

кількість людей; введення паралельної структури − в рамках компанії створюється нова структура, 

основна мета якої компенсувати і виправити недоліки вже існуючої; навчання і консультування − 

перевагою даної технології є те, що це єдина можливість запросити людину з боку, яка обізнана в 

певному секторі бізнес-процесів, дізнатися незалежну точку зору та отримати консультації, проте 

головним недоліком є висока вартість послуг кваліфікованих консультантів. 

Отже, для створення механізму управління інноваційними процесами на підприємствах 

повинна бути створена система інноваційного менеджменту та адаптований до умов середовища 

механізм його впровадження. Це є запорукою ефективного функціонування підприємства,що 

гарантує створення нових можливостей та підвищує конкурентоспроможність на ринку в 

довгостроковій перспективі.  
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Тваринництво — це галузь агропромислового комплексу, яка є одним із важливих, 

збалансованих і структурованих систем. Воно охоплює сукупність галузей сільського господарства, а 

також харчової і переробної промисловості, які займаються виробництвом і переробкою продукції 

тваринництва. Воно являє собою цілий комплекс високопоживної, калорійної і дієтичної продукції, 

такої як м‘ясо, молоко, а також цінну сировину (вовну, хутро та іншу продукцію). Отже, розвиток 

тваринництва є однією із основних проблем стосовно ефективності, оскільки за великої собівартості 

веде до зменшення попиту на тваринну продукцію і зниження кількості поголів‘я тварин. 

Основними видами сільськогосподарських тварин, які вирощують в Україні, є: корови, свині, 

вівці, кози, коні, птиця свійська всіх видів (кури, качки, гуси, індички, цесарки, перепели, фазани, 

страуси й інші види птиці). Динаміка кількості поголів‘я тварин по господарствам України за 2014-

2016 рр. наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Кількість сільськогосподарських тварин по господарствам України за 2014-2016 рр. 

 Кількість с/г тварин (тис. голів) 

Рік 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Корови 2443,0 2262,7 2166,6 

Свині 7764,4 7350,7 7079,0 

Кози та вівці 1500,2 1371,1 1325,3 

Коні 350,4 316,8 305,8 

Птиця 220636,1 213335,7 203986,2 

 

Проаналізувавши дані табл. 1 можна зробити висновки, що з кожним роком кількість с/г 

тварин знижується приблизно на 5-8%, що показує низьку якість розвитку тваринництва у галузі 

АПК. 

За такої тенденції кількість тварин кожної категорії зменшиться наполовину лише за 5-10 

років. Основним чинником розвитку тваринництва є наявність і різноманітність кормової бази 

країни, структура якої наведена на (рис. 1). 

  

Рис.1.Структура витрат кормів на годівлю с/г тварин 

З наведених даних діаграм можна зробити висновки, що зміна витрат кормів на годівлю для 

с/г тварин у 2014-2015 рр. майже не змінилася, а у 2015-2016 рр. – концентровані корма збільшилися 

у 2,3 рази, грубі зменшилися у 2,2 рази, соковиті – 2,3 рази, інші види – 5,1 рази. 
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Збільшення частки концентрованих кормів у структурі витрат спричинене тим, що їх можна 

розвести у воді в достатній пропорції, а отже  означає простоту використання даних кормів і 

зменшення витрат на них. Основними причинами зменшення поголів‘я худоби є відсутність 

належного рівня біобезпеки на фермах і економічна невигідність в утриманні с/г тварин, оскільки 

рівень цін закупівель залишається на невисокому рівні. 

Узагальнюючи вищезазначені статистичні дані можна сформулювати проблематику 

ефективності розвитку тваринництва в Україні. Покращення розвитку тваринництва є головною 

проблемою АПК, від стану якого залежить розвиток багатьох видів промисловості країни (харчова, 

легка, хімічна) і самого сільського господарства. 

Отже, на підставі проведеного дослідження можна сформулювати такі заходи підвищення 

ефективності тваринництва в Україні: 

- підвищення продуктивності с/г тварин і птиць шляхом використання нових прогресивних 

технологій годівлі; 

- збільшення частки концентрованих і соковитих кормів (корови, коні); 

- зменшення матеріально-грошових затрат на одну голову (для курей - годівля сухими і 

гранульованими кормами); 

- збалансованість кормової бази для тварин; 

- концентрація та спеціалізація виробництва, що призведе до зниження собівартості продукції; 

- збільшення площ випасу (для корів, кіз, овець) і посіву кормових культур; 

- розвиток новітніх технологій шляхом розведення м‘ясних порід і їх гібридизації; 

- створення культурних пасовищ (огорожа, достатня кількість кормової бази). Наприклад, 

щільність овець у розрахунку на 1 га можна збільшити у 6 разів, а вихід вовни і баранини - в 4-5 

разів. Затрати, понесені на створення культурних пасовищ з постійною огорожею, скуповуються за 3-

4 роки; 

- заміна екстенсивного шляху розвитку (кількісний приріст всіх елементів продуктивних сил) 

на інтенсивний (ефективні засоби виробництва, предмети праці, кваліфікована робоча сила, передові 

форми і методи організації праці). 
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Ефективна організація системи мотивації праці персоналу сприяє як підвищенню ефективності 

виробництва, так і налагодженню соціально-психологічного клімату в організації, тому сучасне 

наукове співтовариство, а також господарюючі суб'єкти прагнуть розробити ефективні умови для 

зростання продуктивності і інтересу персоналу до праці.  

Беручи до уваги необхідність одночасного врахування цілей підприємства і його працівників, 

система мотивації персоналу на підприємстві повинна складатися з двох взаємопов'язаних підсистем: 

підсистема цілей індивідуума і підсистема цілей підприємства. Тому необхідно сформувати схему 

взаємозв‘язку трудової мотивації людини і системи мотивації персоналу на підприємстві (рис. 1). 

Мотивація праці, яка виступає сполучною ланкою системи мотивації людини і підприємства, 

виникає під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього стимулювання. Фактори внутрішнього 

стимулювання формуються підприємством і спрямовані на досягнення цілей його функціонування, 

тоді як фактори зовнішнього стимулювання спрямовані на задоволення потреб людини [1]. 

При використанні виключно внутрішніх чинників стимулювання працівник не матиме мотиву 

до праці, який сприяє досягненню поставлених підприємством цілей. У тому випадку, коли зовнішнє 

стимулювання має здатність задовольнити потребу усвідомлену працівником, виникає мотив до 
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праці. Тому доцільно розглядати не окремо підсистему мотивації персоналу і людини, а в сукупності, 

для досягнення оптимального функціонування механізму мотивації. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаємозв‘язку  мотивації людини і системи мотивації персоналу на підприємстві 

 

Для того, щоб виявити основні мотиваційні потреби працівників та налагодити систему 

мотивації та стимулювання було проаналізовано мотиваційний потенціал ПАТ «Кредмаш». За 

статистичними даними підприємства, було виявлено, що одним з найголовніших факторів мотивації є 

заробітна плата, яка не повністю відповідає потребам працівників. Незадоволеність персоналу в 

оплаті праці впливає не тільки на їх власні потреби, а й на ефективну діяльність підприємства в 

цілому. Отже, необхідна кардинальна зміна організації системи оплати плати, яка б мала гнучкий 

механізм заохочення персоналу, що сприятиме підвищенню мотивації. Але винагорода за 

продуктивність не повинна бути лише в грошовому вираженні, вона повинна охоплювати всю 

систему стимулів. Тобто, матеріальні стимули повинні доповнюватись моральними та соціальними. 

Удосконалюючи систему мотивації обраного підприємства, потрібно враховувати 

індивідуальний внесок кожного працівника у загальні результати діяльності, для цього необхідно 

проводити кількісну і якісну оцінку діяльності персоналу. Показник результативності індивідуальної 

діяльності працівника визначаємо  за наступною формулою: 

Рv = Кі × Яі, 

де Кі – індекс кількості індивідуальної праці; 

Яі – індекс якості індивідуальної праці. 

Індекс кількості індивідуальної праці характеризує кількість вкладеної працівником праці в 

комплекс виконаних робіт за певний період: 

, 

де Н – норма корисних затрат робочого часу; 

tz – час затримки робіт, порушення терміну; 

Тf – фактично відпрацьований працівником час за певний період (місяць, квартал, рік). 

Індекс якості індивідуальної праці розраховується за формулою: 
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, 

де tv – втрачені години робочого часу у споживача, через неякісну продукцію. 

Отже, процес мотивації персоналу спрямований на задоволення цілей як самих працівників, 

так і підприємства, яке виступає роботодавцем. Однак цілі працівника і підприємства істотно 

розрізняються, так як працівник прагне до максимальної оплати праці, а підприємство - до економії 

витрат на оплату праці. Тому система мотивації персоналу на підприємстві повинна враховувати 

кваліфікаційні характеристики персоналу, існуючі методи мотивації праці, а також оцінку 

задоволення потреб працівників і цілей підприємства. Підприємствам необхідно проводити таку 

мотиваційну політику, щоб людина бажала працювати не тільки за рахунок премій та надбавок, а й 

для того, щоб  реалізувати себе, підвищити рівень знать та досвіду та була заінтересована зробити 

свій вклад в розвиток підприємства в цілому.  
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Теорія ухвалення рішень - наука, що швидко розвивається. Завдання, якими вона займається, 

породжені практикою управлінських рішень на різних рівнях – від окремого підрозділу або малого 

підприємства до держав і міжнародних організацій. 

Актуальність цієї роботи полягає в тому, щоб звернути увагу на питання і проблеми 

управління в теорії ухвалення рішень, виявити сучасні корисні методи ухвалення рішень в економіці 

фірми. При обговоренні питань, що стосуються ухвалення рішень говорять про системний підхід, 

систему, системний аналіз. Розглядають те, що необхідно обдумувати цілу проблему, а не окремі її 

елементи, які можуть бути важливими. Різних визначень поняття «система» - десятки [1, c.71]. 

Загальним в них є те, що про систему говорять як про множину, між елементами якого є зв‘язки. За 

визначенням Н.Н. Моісеєва: "Системний аналіз - це дисципліна, що займається проблемами 

ухвалення рішень в умовах, коли вибір альтернативи вимагає аналізу складної інформації різної 

фізичної природи".  

На особливу увагу заслуговують проблеми невизначеності і ризику, пов'язані як з природою, 

так і з поведінкою людей. Розроблені різні способи опису: імовірнісні моделі, теорія нечіткості, 

інтервальна математика. Для структуризації ризиків використовують дерева причин і наслідків. 

Менеджерові важливо враховувати постійні і аварійні екологічні ризики. Плата за ризик і різні форми 

страхування також постійно мають бути в його полі зору. 

Останніми роками все більшу популярність отримує контролінг - сучасна концепція 

системного управління організацією, в основі якої лежить прагнення забезпечити її довгострокове 

ефективне існування. Питанням методологічних і практичних основ побудови контролінгу в 

організаціях, контролінгу у бізнесі, у цілому концепції контролінгу присвячені праці багатьох 

зарубіжних учених (А.М. Карминского, Н.И. Оленева, А.Г. Примака, С.Г.Фалько, Д. Хана та ін.). 

Контролінг - це інформаційно-аналітична підтримка ухвалення рішень у фірмі, на 

підприємстві, в організації [2,с.47]. Серед тенденцій, що обумовлюють зростаюче значення 

контролінгу у банківській сфері, слід назвати загострення конкуренції, необхідність зниження витрат, 

зниження ставки за кредитами, високі ризики, переорієнтацію цілей від зростання бізнесу до 

збільшення прибутку. Стосовно банків можна виділити три основні завдання контролінгу: 

1. Побудова і підтримка інфраструктури, орієнтованої на управління банком шляхом 

управління доходом. Тут контролінгу надаються системотворчі функції, оскільки організаційна 

структура банку, системи планування і контролю, а також система управлінської інформації повинні 

відповідати прийнятій концепції, зокрема - орієнтації на дохід.  
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2. Реалізація специфічних банківських функцій за допомогою контролінгу, щоб шляхом 

послідовного, покрокового виконання етапів аналізу, планування і контролю гарантувати замкнутість 

циклу управління.  

3. Виконання окремих функцій банківського менеджменту: портфельного, структури балансу, 

бюджету відповідно до принципів, орієнтованих на доходність управління банком. У контролінгу 

немає повноважень ухвалення рішень, але він інформаційно і координаційно підтримує окремі сфери 

менеджменту [3, с.128]. 

Практичне застосування системи контролінгу розглянуто на прикладі державного банку 

«Приватбанк», який використовує цю концепцію в своїй роботі. Головною метою банку в умовах 

конкуренції є забезпечити найвищу якість обслуговування своїх клієнтів і, на нашу думку, 

«Приватбанк» дотримується своєї головної мети. Кваліфіковані фахівці банку беруть до своєї уваги 

питання по кожному клієнту. В організаційній структурі «Приватбанку» головним є бухгалтер філії, 

який вирішує всі основні проблеми та завдання, які полягають в тому, що він має право вимагати від 

структурних підрозділів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, 

подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку 

прийняття, оприбуткування, зберігання і витрат грошових коштів, товарно-матеріальних та інших 

цінностей, а також має право вимагати від будь-якого підрозділу банку подання пояснень, а за 

потреби і безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані викликають сумнів. 

Тому судячи з того, що «Приватбанк» займає головне місце з всіх банків країни по кількості клієнтів 

та обороту коштів, можна зробити висновки про те, що керівники банку застосовують правильні 

методи підготовки рішень при роботі зі своїми працівниками і тому мають такий позитивний 

результат. 

Задля позитивного результату роботи підприємства, необхідно комбінувати всі методи для 

ухвалення рішень. Необхідно використовувати всі можливі інформаційні технології для роботи 

працівників, особливо в системі контролінгової діяльності підприємства.  

Література 

1. Гребець О.Б. Контролінг як сучасна система управління / О.Б. Гребець // Економіка та держава. 

– 2012. – № 12. – С.71-72. 

2. Задорожний Р.П. Контролінг, як концепція управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства / Р.П Задорожний // Вісник КІБІТ. – 2010. – №1. – С.46-56. 

3. Одновелик В.І. Контролінг – сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку 

підприємства / В.І Одновелик // Актуальні проблеми економіки. – 2011.– №6. – С.127-131. 

 

 

3D - ДРУК І ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В ПОБУТ 

 

Миколайчук Т. В. 

магістр 

Науковий керівник: Тельнова Г. В., д.е.н., професор 

Донбаська державна машинобудівна академія 

 

Цифрова революція створила різноманітне інформаційне середовище. Намагання підприємств 

все частіше освоювати різні споживчі запити призвели до появи інтернет-магазинів, соціальних 

мереж , для покращення їх інноваційної діяльності. 

Зростаюча кількість споживачів набуває можливості перетворювати цифрові дані на 

інноваційні фізичні продукти, використовуючи нові інструменти, такі як програмне забезпечення для 

редагування аудіо та відео, а також технології 3D-друку. Ця стаття представляє концепцію інновацій 

як даних та обговорює її зв'язок з цифровою революцією в цілому та зокрема з 3D-друкуванням. 

В сучасному світі ставляться питання з приводу важливості 3D- друку. 

Більше 30 років інженери та дизайнери використовують 3D-принтери , але лише останнім 

часом ці універсальні машини проникають до використяння цієї технології в побуті, крім 

виробництва. Це призвело до зростання попиту на таку техніку яка інтегрується у суспільство. 

За останні кілька років 3D-принтери значно знизилися в ціні. Компанії в значній мірі зробили 

3D-принтери доступними та практичними для споживачів - споживачів, які продовжують знаходити 

творчі та цінні цілі для друку на сучасному 3D, навіть коли ця технологія, що розвивається, 

продовжує розвиватися. 



132 
 

Останні розробки в області 3D-друку значно прискорили прогрес у галузі медицини, 

дозволяючи випускати більше тканинно-міметичних структур, здатних відновлювати функцію. 

Розміри світового ринку 3D-друку в 2016 році оцінюються в 6,05 млрд. Доларів США. Такі 

фактори, як збільшення обсягів дослідницької діяльності в тривимірній поліграфічній промисловості 

та збільшення попиту на застосування прототипів з різних галузей промисловості, зокрема охорони 

здоров'я, автомобільної та авіакосмічної промисловості, за оцінками, стимулюють промисловість. 

Різноманітність технологій друку з 3D та додаткових способів, починаючи від 

стереолітографії та безпосереднього написання чорнил, показала великі перспективи. 3D-принтер —

пристрій, що використовує метод пошарового створення фізичного об'єкта за цифровою 3D-моделлю 

 У роботі «Принципи роботи та області застосування 3D принтерів» Н.В. Бутуринська, О.В. 

Орлик., визначено переваги 3D друку над звичайним, перелічені матеріали які може використовувати 

принтер. Визначені перспективи розвитку  і недоліки [1]. 

У науковій статті «3D-принтер в академічній бібліотеці: з досвіду роботи Наукової бібліотеки 

Національного університету "Києво-Могилянська академія"» С.А. Назаровець висвітлено досвід 

використання 3D-принтера, а саме його практичне впровадження в начальний процес. Досвід 

застосування технологій 3D-друку може бути успішно використаний у подібних сервісах інших 

академічних книгозбірень [2]. 

Виходячи з типів принтерів, ринок був розділений на промислові принтери та настільні 

принтери. Найбільша частка ринку у 2016 році становила сегмент промислових принтерів, і, як 

очікується, домінує над ринком протягом прогнозованого періоду [3]. 

Основна частка ринку обумовлена їх широким впровадженням у важких галузях 

промисловості, таких як автомобільна промисловість, електроніка, аерокосмія та оборона, охорона 

здоров'я та інші. Промислові додатки, такі як прототипування, проектування та інструменти, 

сприяють підвищенню попиту, отриманого від цих галузевих вертикалів. 

Настільні принтери, які раніше використовувалися любителями і малими підприємствами, 

зараз спостерігають тягу з домашнього або домашнього сегментів. Крім того, настільні друкуючі 

принтери привертають увагу освітнього сектора, включаючи школи, інститути та університети, що 

зумовлено зростанням важливості технічної підготовки та ініціатив для проведення інтенсивних 

досліджень [4]. 

Настільні принтери також відчувають зростаючий попит з боку малих підприємств, які, 

ймовірно, запропонують ці принтери як додаткові послуги з 3D-принтерів та відповідних матеріалів. 

Наприклад, на ринку США спостерігається зростання концепції "fabshops", яка пропонує тривимірне 

друкування деталей та компонентів відповідно до вимог замовника та індивідуальних дизайнів. 

Таким чином, ринок настільних принтерів оцінюється як зразок зростання попиту за розрахунковою 

тривалістю. 

3D-принтер- це маленьке домашнє виробниче підприємство. Використання людиною 3D 

принтера в дома являє собою корисний винахідливий процес. Нижче наведено п'ять способів 

використання 3D-друку для повсякденного життя. 

 Використання 3D-друку дозволяє зробити,: 

 вішалки для одягу та мильного посуду; 

 ручки для мішків для пакета; 

 магніти на холодильник; 

 ручки для прикріплення речей до велосипеда; 

 рамки; 

 свічники; 

 вази; 

 кухонні приналежності; 

І це ще не все на що здатен 3D принтер, все обмежується уявою. 

Виникає можливість заміни і виправлення речей, які в іншому випадку були б незамінними, 

відновлення пошкоджених частин предметів домашнього вжитку. 

3D-друк може бути використаний для створення будь-якої форми. Одна річ, яка може бути 

цікавою як проект, створення персоналізованих головоломок, шахових фігур та домашніх ігор. Навіть 

деякі види одягу та ювелірних виробів можуть бути створені завдяки 3D-друку. Можливість створити 

моделі літаків, предмети живопису, речі для веселощів, і якщо в них є щось матеріальне, його, 

можливо, можна зробити за допомогою 3D принтер. Від практики навичок творчості до відтворення 
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безцінних предметів, 3D-друк може бути використаний для майже всього іншого. Це не завдає шкоди 

тому, що він додає до скриньки маркетингових навичок резюме. 

Світ зміниться назавжди за допомогою 3D - друку.  Розробки в сфері 3D – друку  постійно 

вдосконалюються. Оскільки 3D-принтери стають більш доступними, вони неминуче будуть 

використовуватися для місцевого виробництва малих масштабів, значною мірою усуваючи ланцюжки 

поставок для багатьох видів продукції, але не на українському ринку послуг. 

Можливості 3D друку необмежені. Його можна застосовувати в усіх сферах діяльності. До 

переваг такого виготовлення деталей відноситься не тільки швидкість, але і порівняно низька 

вартість таких деталей, а це - головна мета. На жаль через високу ціну нас його може придбати не 

кожен. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України найважливішу роль у індустріалізації 

промислового виробництва відіграють промислові підприємства, що займаються науковою та 

інноваційною діяльністю. Саме на них реалізується основна частина науково-дослідних розробок, 

вони є рушієм інноваційного розвитку держави. Ефективний розвиток економіки України 

забезпечують промислові наукомісткі підприємства тому, що вони впроваджують та реалізують 

значну кількість науково-дослідних розробок, мають високу частку інноваційної продукції, велику 

чисельність персоналу в науковій діяльності, а також високотехнологічне обладнання.  

Розглянемо в динаміці за п‘ять років обсяги виробництва інноваційної продукції промисловими 

підприємствами України (рис 1.) 

 
Рис.1. Динаміка обсягів впровадження інновацій на промислових підприємствах України, 2012-

2016 роки [1] 
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Констатуємо, що обсяги впроваджуваних інновацій на вітчизняних промислових підприємствах 

з кожним роком знижуються. Організація виробництва наукомісткої продукції є недостатньо 

ефективною й не забезпечує гнучкість, адаптованість, стабільність випуску та реалізації продукції. 

Тому необхідно проаналізувати витоки проблеми та охарактеризувати один із основних факторів 

інноваційного розвитку - людські ресурси. 

Організація виробництва підприємств, які займаються впровадження інновацій повинна 

відрізнятися наявністю висококваліфікованого наукового персоналу, забезпечувати ротацію, 

безперервне навчання, перепідготовку, рекреацію персоналу. Підприємства повинні запобігати 

відтоку та забезпечувати збереження висококваліфікованих кадрів. Чисельність наукового персоналу 

промислових підприємствах України станом на 2012-2016 рр. зображена рис. 2. 

 
Рис.2. Динаміка чисельності наукового персоналу промислових підприємств України [1]. 

 

Наразі кількість наукового персоналу, що працює на промислових підприємствах постійно 

знижується. Залишаються низькими та нестабільними упродовж останніх 5 років й обсяги 

впровадженої інноваційної продукції бо відчувається нестача висококваліфікованих працівників. 

Підприємства працюють недостатньо ефективно та втрачають кадровий потенціал, а їх працівники не 

мають мотивації та стимулів продовжувати займатися науковою роботою, адже держава майже не 

допомагає підприємницькому сектору у розробці та реалізації інноваційних видів продукції. Щоб 

покращити стан організації виробництва наукомістких підприємств необхідно: підвищити 

зацікавленість інвесторів, що дозволить розвиватися та функціонувати інноваційному середовищу; 

відвести домінуючу роль державі у наданні пільгового кредитування інноваційно-активних 

підприємств, знизити або звільнити від оподаткування частину їх прибутку, яка йде на інноваційні 

розробки; збільшити обсяги фінансової допомоги промисловим підприємствам; допомагати 

підприємницькому сектору у розробці та впровадженні, реалізації інноваційних видів продукції. 
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Для нормального функціонування та розвитку сучасної економічної системи важливого 

значення набуває інноваційне спрямування розвитку. Україна за останні роки потерпіла 

розбалансування між станом ділової активності наукових кадрів та рівнем розвитку економіки, через 

що зазначена проблема набуває першочергового значення. Головним завданням є визначення 

факторів, що стримують інноваційну активність в вітчизняних підприємств та визначення місця 

нашої держави в світовому рейтингу за станом конкурентоспроможності. 

Сучасні підприємства потерпають від складних умов існування, що обумовлені рядом 

факторів політичного і соціально-економічного впливу. На забезпечення ефективності ведення 
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бізнесу в нашій країні суттєвий вплив матиме створення належних умов для залучення інвестицій та 

впровадження інноваційних розробок в діяльності підприємств. Аналіз інноваційного клімату 

держави відображає усі позитивні та негативні ситуації пов‘язані з умовами для розвитку науково-

технічної та інноваційної сфери (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка інноваційної активності промислових підприємств України [1] 

 

Аналіз динаміки економічних процесів в Україні дозволяє зробити висновок, що економіка 

країни перебуває в стадії кризи, але  порівняно з 2013 – 2015 роком поступово зростають показники. 

Суттєве погіршення ситуації обумовлене початком ведення військових дій на сході України та 

розривок сталих економічних зв‘язків із Росією. Україна завжди вважалася державою зі значним 

науковим потенціалом, але діючі процеси економіки та геополітики негативним чином вплинули на 

розвиток інноваційної діяльності.  

Аналізуючи дані статистичної звітності за основними показниками, що характеризують стан 

розвитку економіки країни та рівень її конкурентоспроможності на світовому ринку констатуємо, що 

за останні п‘ять років Україна традиційно займала середні позиції серед інших країн світу в рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності, який щорічно оцінюється Всесвітнім економічним форумом 

(рис. 2). 

Україна у 2017 році посіла 81 місце серед 137 країн світу, а це на чотири позиції вище, ніж у 

2016 року. Не дивлячись на незначне покращення, одне з найгірших місць Україна займає серед 

міцності банків та якості доріг – 130 місце, регулювання фондових бірж – 134 місце, захист права 

власності – 128 місце, інфляційних змін та здатність утримувати таланти – 129 місце. 

Серед негативних тенденцій, що впливають на ведення бізнесу в країні: корупція, інфляція, 

політична нестабільність, поганий доступ до фінансів, неефективна бюрократія, зависокі податки, 

низька здатність до інновацій, зарегульованість валютного ринку, недостатня професійність 

працівників, високий рівень злочинності та низька якість охорони здоров‘я. 

 
Рис. 2. Місце України у рейтингу глобальної конкурентоспроможності [2] 
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Ключовим напрямом розвитку економіки України може стати нарощування інноваційного 

потенціалу. Щоб досягти необхідних результатів, в першу чергу, потрібна підтримка 

загальнодержавної політики, покликана об‘єднати освіту, науку, споживання, виробництво та 

злагоджену фінансову систему. Вона має бути зорієнтована: на раціональне використання 

інтелектуальних ресурсів та забезпечити основу для впровадження високотехнологічних виробництв; 

створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності та ефективне функціонування 

ринку інновацій та технологій. Адже якщо держава не в змозі створити гідні умови для праці вчених, 

вона автоматично приречена на значне відставання у науково-технічному розвитку, або взагалі 

втратить статус індустріальної. Виведення країни з важкого стану залежить в першу чергу від рівня 

інноваційної активності вітчизняних підприємств. 

Отже, задля підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств шляхом активізації 

інноваційної діяльності мають виконуватися наступні умови: розвиток трансферу технологій; 

впровадження систем навчання та підвищення кваліфікації кадрів у сфері інновацій; залучення 

молоді до сфери інновацій; створення сприятливих умов задля полегшення впровадження розробок; 

формування попиту на науку на загальнодержавному рівні; якісне фінансування вітчизняної науки; 

впровадження системи державного замовлення на створення новітніх інноваційних розробок 

необхідних суспільству, що повинно сприяти розробці та впровадженню інноваційних технологій у 

виробництві та виведенню на ринок вітчизняної інноваційної продукції. 

Література 

1. Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://ukrstat.gov.ua/. 

2. Економічний дискусійний клуб [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-

konkurentospromozhnosti-1 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сакун Л. М. 

к.е.н., доцент 

Русакевич Я. С. 

студентка  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової економіки, 

підтримки внутрішнього ринку і основною рушійною силою трансформаційних змін, що 

відбуваються в економіці міста. 

За даними Державної служби статистики України, у 2016 році в Україні налічувалося 1600127 

суб‘єктів господарювання, з яких 698 суб‘єктів – великого підприємництва, 20 550 – середнього і 1 

578 879 – малого підприємництва. Господарську діяльність здійснювали 364 935 юридичних осіб, з 

яких 20189 – середні підприємства, 344048 – малі підприємства і 1235192 – фізичні особи-

підприємця. У структурі підприємництва за розміром підприємств частка малих підприємств склала 

94,3%, середніх – 5,5%, великих – 0,2% [1]. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України 

кількість середніх і малих підприємств становила 4 для середніх підприємств і 76 - для малих 

підприємств. Загальна кількість фізичних осіб-підприємців у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення України склала 271. Обсяги реалізації продукції суб'єктами малого та середнього 

підприємництва склали 60,5% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) в Україні, з 

них 39,7% реалізовано середніми підприємствами, 15,1% - малими підприємствами, 5,7% - фізичними 

особами-підприємцями [1].  

У Кременчуці станом на 01.09.2017 р. зареєстровано 15471 суб‘єктів малого та середнього 

бізнесу, що на 7,03% більше за аналогічний період 2016 року [2]. Із них: 4102 – юридичні особи 

(більше на 317 осіб або 8,4 %) та 11298 – фізичні особи-підприємці (більше на 703 особи або на 

6,6%). Станом на 2016 рік порівняно до 2015 року у місті Кременчуці спостерігалася тенденція до 

зменшення кількості суб‘єктів малого підприємництва по фізичних особах, що пов‘язано з 

проведенням ліквідаційної процедури (в більшості випадків за власним рішенням). Так, за період з 

01.09.2015 по 31.12.2015 по фізичних особах подано 343 заяви на припинення діяльності за власним 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1&hash=50004eeac0fbd0a4ccb88870696a2a21
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-1&hash=50004eeac0fbd0a4ccb88870696a2a21
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бажанням та 73 – за рішенням суду. За період з 01.01.2016 по 30.09.2016 по фізичних особах подано 

599 заяв на припинення діяльності за власним бажанням. Збільшення кількості суб‘єктів малого 

підприємництва по фізичних особах у 2017 році порівняно із 2016 обумовлено змінами діючого 

законодавства в частині застосування штрафних санкцій за не оформлення найманих працівників [2]. 

Через нестачу зовнішнього інвестування, багато малих підприємств навіть не починають свій 

інноваційний розвиток. А через відсутність попиту на інноваційний продукт, підприємства 

припиняють впровадження інновацій та виробництво нової продукції. Крауд-технології дозволяють 

вкладати невеликі суми грошей одночасно в кілька проектів, тим самим ризик втрат зменшується. За 

допомогою спеціально створених платформ підприємство може перевірити будь-яку ідею, з самого 

початку не витративши на це коштів. Розміщуючи проект на таких платформах, можна відстежити 

зацікавленість суспільства, і якщо ідея зверне на себе увагу, то проект може зібрати необхідну 

грошову суму на його реалізацію або знайти потрібну допомогу людей з різних сфер.  

У умовах сьогодення крауд-технології є ефективним механізмом для розвитку малих 

інноваційних підприємств і приватних інвесторів, оскільки такий спосіб є менш ризикованим і 

дозволяє вкладати невеликі суми в проекти.  
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Основною умовою економічного розвитку та стабільності держави є ефективна діяльність 

машинобудівних підприємств. Машинобудівні підприємства є не стабільними, а інколи навіть не 

ефективними. Очевидно, що результати підприємств залежать від рівня інноваційно-технологічної 

активності та від результатів управління якості на підприємстві. Також адекватними повинні бути й 

стратегії, розроблені щодо розвитку підприємства. Особливості розвитку машинобудівних 

підприємств зумовили сучасний економічний стан галузі, а також рівень досконалості та 

ефективність менеджменту якості. Барташевська Ю.М. виділяє три головні групи підприємств: 

перша, коли відбувається поступове погіршення основних економічних показників діяльності; друга 

характеризується поступовим зростанням; третя, яка виділяється елементами прискореної 

модернізації [1]. Одним з сучасних підходів до ведення управління якістю на підприємстві є теорія 

TQM, основна задача якої полягає в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. За її 

концепцією виробник повинен ставити на перше місце якість виготовленої продукції.  

Розглянемо сучасні методи менеджменту якості на підприємстві. Серед них виділяють теорію 

постійного удосконалення Кайзен (KAIZEN) – стабільні малі кроки для покращення якості; метод 

структурування функції якості (Quality Function Deployment) – вивчення бажань покупців для 

забезпечення якості на кожному циклу виготовлення продукції; теорію будинку якості 

(Quality House) – забезпечує очікувану споживачем цінність продукту; методологію «шість сигм» (6-

підхід, в межах якого основними задачами є виявлення та  виключення  причин  неточностей, 

через зосередження саме на тих параметрах, які для споживача є найвагомішими.  

Приклади впровадження міжнародних стандартів якості на машинобудівних підприємствах 

наведені в таблиці 1 [2]. 
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Таблиця 1 

Впровадження міжнародних стандартів якості на машинобудівних підприємствах Кременчука 

Назва Міжнародні стандарти якості 

ПрАТ 

«АвтоКраз» 

24 червня 2016 року ПрАТ «АвтоКрАЗ» успішно пройшло другий сертифікаційний 

аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам ISO / TS 16949: 2009. 

ПАТ «КВБЗ» Наявність сертифікатів якості ISO 9001: 2000, 9001: 2001 і AAR 

ПАТ «КрКЗ» Нові стандарти та інтерпретації були випущені та застосовуються компанією:- МСФЗ 

9 "Фінансові інструменти - класифікація та оцінка" (вступив в силу з 1 січня 2015 

року); - МСФЗ 7 (Доповнення) "Фінансові інструменти: розкриття" (вступив в силу з 

1 січня 2015 року). Встановлені стандарти якості на підприємстві ISO 9001-2000, 

ISO/TS 16949-2002. 

 

Перевірку якості може здійснювати або співробітник самого підприємства або з залученням  

сторонніх експертів, метою якої є вдосконалення підприємства. Оцінка підприємства проводиться за 

етапами систем управління якістю, які наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Етапи систем управління якістю 

Етап Його значення 

1.Концептуальність змісту системи 

управління якістю 

Використання принципів виробничого менеджменту; 

безперервне покращення якості на підприємстві. 

2.Взаємодія системи управління 

якістю і управління підприємством 

Низька ефективність підприємств і середня система 

управління якістю; середня ефективність роботи підприємств 

і висока ефективність системи управління якістю. 

3.Витрати на систему управління 

якістю 

Дуже низькі; низькі; середні; високі; дуже високі 

4.Методи управління витратами на 

якість 

Політика незмінних витрат; політика загального зростання 

витрат; політика, спрямована на окупність витрат 

5.Політика контролю та якості Технічний контроль; статистичний контроль; вибірковий 

контроль 

6.Потенціал підприємства щодо 

системи управління якістю 

Низький; середній; високий; унікальний 

7.Вдосконалення системи управління 

якістю 

Без намірів змінювати систему якості; окремі заходи з 

трансформації суспільства; стратегія оптимізації 

 

Отже, якість продукції відіграє істотну роль у формуванні попиту на продукцію, іміджу та 

конкурентоспроможності підприємств. Політика, направлена на випуск продукції згідно 

європейських стандартів якості істотно знаходить місце на українському ринку. На сьогодні 

вітчизняним машинобудівним підприємствам необхідно перейняти досвід від зарубіжних компаній та 

впроваджувати новітні методи управління якістю продукції. 

Сертифікована, економічно вигідна та екологічно безпечна продукція завжди буде 

користуватися попитом, а підприємства, що випускають таку продукцію – конкурентоспроможним.  
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На сьогоднішній день бажання вітчизняних виробників спрямовані на виготовлення якісної та 

конкурентоспроможної продукції при максимальному зниженні витрат на її виробництво. Тому 
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найкращою системою, яка б мала переваги над своїми конкурентами використовуючи більш 

традиційний метод - є система JIT («just-in-time» тобто «точно в строк»). 

На прикладі ПрАТ «КРЕДМАШ», який має традиційну модель виробництва і є одним з 

найбільш в Європі виробником дорожніх машин, що спеціалізується на виробництві асфальто- та 

грунтозмішувальних установок і запасних частин до них, можна показати суть роботи системи 

«точно в строк» [1], зображено на рис. 1. При традиційній системі центральною ланкою є відділ 

економічного планування, який будує плани на основі середньостатистичних даних за минулий 

місяць. Визначивши плани на місяць вперед, відділ економічного планування дає завдання іншим 

підрозділам, на закупівлю та виготовлення деталей, внаслідок чого утворюються зайві запаси 

матеріалів. На наступній стадії до матеріалу, що зберігався, додаються виготовлені деталі. На третій 

стадії зберігаються отримані виготовлені деталі і на складі лежить готова продукція, яка буде 

реалізована. Ця система передбачає «виштовхування» заздалегідь запланованої партії деталей або 

вузлів на наступні операції. Вона не може передбачити, кількість необхідних деталей в конкретний 

час. 

Замовлення на продукцію 

               

Замовлення на 

деталі 
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       матеріали 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема традиційної системи виробництва 

 

Тому при використані традиційної системи немає можливості швидко реалізувати свою 

продукцію, тому що при вироблені однієї продукції величезною партією, вона лежить на складі і 

поступово реалізується. В наслідок чого, у підприємства не було можливості виготовити інший 

асортимент для інших клієнтів.  

При використанні системи «точно в строк», кардинально змінюється ланка планування. 

Ключовим плануванням є продаж продукції, що зображено на рисунку 2. 
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Рис. 2. Схема виробництва по системі «Точно в строк» 

 

Продаж продукції здійснюється не на місяць, а на наступний день, і планування відбувається 

від потреб клієнта. Ритм роботи, обсяг і номенклатуру, що знаходиться у виробництві деталей і вузлів 

визначає не заготівельний ділянка, а лише ділянка загальної збірки, тобто остання ланка виробничого 

ланцюга [2]. При використанні системи значно зменшуються запаси, вони стають мінімальними, 

скорочується час виробничого циклу на виготовлення продукції, всі операції виконуються без збоїв і 

порушень, виробництво стає гнучким, є можливість за короткий період часу виготовляти 

різноманітну продукцію різних видів, тобто відбувається максимальне зниження усіх факторів 

виробництва до нуля.  

Ефективне використання системи «точно в строк» забезпечує підприємство: 

- стабільною програмою виробництва; 
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- зниженням часу операції – досягається за рахунок оптимізації планування, змін виробництва та 

фірмових деталей; 

- зменшенням розмірів партії – досягається за рахунок взаємовигідних відносин з постачальником, 

партії повинні бути малими, але частими.  

- зменшенням часу очікування – як при виробництві, так і при поставці повинно бути близьке 

розміщенні устаткування, транспортування, скорочення черги на обробку деталей тощо. 

- профілактичне обслуговування обладнання – повинно проводитися у період простою або 

неробочого часу; 

- універсальна робоча сила – працівник повинен володіти різними навичками та видами 

обладнання і техніки; 

- програма «нуль» дефектів – для роботи із системою «точно в строк» потрібно усунути всі 

причини, що призводять до дефекту або браку, так як в цій системі відсутні резерви для їх усунення; 

- малі партії.  

Але система «точно в строк» має певні недоліки: 

- зменшення вірогідності на виправлення створеного дефекту чи браку; 

- залежність від постачальника; 

- відсутність адаптації до змін попиту.  

Зважаючи на недоліки та переваги «точно в строк» з кожним роком система впроваджує все 

більше компаній у своє застосування, що є унікальною, переважно у серійному виробництві. У такій 

системі товари переміщаються системою і завдання виконується точному відповідність до графіком. 

Кінцевою метою JIT є збалансований, плавний потік виробництва. 

Застосування системи «точно в строк» на ПАТ «Кредмаш» дозволить як удосконалити 

систему постачання на підприємстві, так і знизити рівень запасів, скоротити термін виробництва, 

підвищити продуктивність та ефективність використання устаткування, знизити обсяг переробок.  
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З розвитком інформаційних технологій дистанційна форма навчання стає все більш 

популярною. Її сновна мета – надання комерційних послуг з використанням сучасних 

мультимедійних технологій, за певними освітніми ступенями відповідно до державних стандартів 

освіти; підготовки програм для осіб, які готуються вступити у навчальні заклади, програми для 

підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників. 

 Поняття «дистанційна освіта» має ширше значення і використовується поряд з термінами 

«дистанційне навчання», «дистантне навчання».  

В Україні також спостерігається активний розвиток модернізації інформаційних технологій в 

системі освіти. Близько 35% навчальних закладів України мають або планують організувати навчання 

в режимі дистанційної форми. Доступність Інтернету та широкий вжиток мобільних пристроїв є 

основним фундаментом для появи масових відкритих онлайн-курсів – MOOC. 

 Таким чином, сотні безкоштовних онлайн-курсів від провідних університетів світу та 

топових ІТ компаній стали більш доступними. Найбільш масштабними платформами є Coursera, Khan 

Academy, Udacity характеристику яких наведено в таблиці 1.  
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Таблиця 1  

Основні онлайн-платформи дистанційного навчання 

Платформи Характеристика  

Coursera 

Безкоштовні онлайн-курси з фізики, інженерних дисциплін, гуманітарних наук і 

мистецтва, медицини, біології, математики, інформатики, економіки та бізнесу. 

Проект включає відеолекції з субтитрами, текстові конспекти, домашні завдання, 

тести та підсумкові іспити. 

Khan Academy 

Проект створений за рахунок пожертвувань. Безкоштовні стислі лекції з фізики, 

хімії, математики, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп‘ютерних 

наук тощо. Кожен курс має кілька уроків. 

Udacity 
Безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін технічної спрямованості. В кожному 

курсі є кілька уроків, які містять короткі відео та завдання.  

Prometheus 

Масові безкоштовні онлайн-курси. Надається доступ онлайн-курсів підготовки до 

ЗНО, можливість університетам, провідним викладачам та компаніям-лідерам 

публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. Кожен курс складається 

із відеолекцій, інтерактивних завдань і форуму. 

 

В Україні найпопулярніша платформа вважається Prometheus, на сайті якого за 2,5 роки 

кількість зареєстрованих слухачів досягла 350 тисяч осіб [1]. 

 Дистанційне навчання дає можливість реалізувати доступ до всіх рівнів освіти особам, які не 

мають змоги навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок тих чи 

інших обставин. Головними перевагами є: самостійний вибір апаратної платформи, операційної 

системи та способу доступу для клієнтів; повна інформація, технології, теорії; можливість навчатись 

будь-де та будь-коли; безкоштовне навчання; можливість здобути освіту особам з обмеженими 

можливостями. До недоліків дистанційного навчання можна віднести: скорочення викладення 

матеріалу; низька якість курсів; отримання сертифікатів не гарантує наявність потрібних знань і 

навичок; ілюзія компетенції. Дистанційне навчання позитивно позначається на особистісному 

розвитку, а саме, підвищуючи рівень самоорганізації та відповідальності, удосконалюється рівень 

комп‘ютерної грамотності.  

Таким чином, дистанційна освіта як засіб підвищення ефективності освіти має такі характерні 

риси: зручність, гнучкість, модульність, актуальність, паралельність, економічної доцільності, 

інтерактивність, велика аудиторія, технологічність, більші можливості контролю якості навчання, 

відсутність географічних кордонів тощо. 
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У дослідницькому університеті перш за все необхідно розвивати інноваційний потенціал 

людей, і всі програми, як державного так університетського рівня мають бути спрямовані на 

розкриття підприємницьких ідей вже на початку їх зародження. В європейському науковому 

просторі, даний пріоритет є одним з визначальних у досягненні успіху сучасного навчального 

закладу. У дослідженні [1] активно розвивається ідея залучення студентів до підприємництва, а у 

дослідженні [2] обґрунтовується необхідність підтримки жінок підприємців. З цих прикладів ми 

бачимо, що ставка робиться не на матеріальні ресурси, а перш за все на розвиток процесу 

підприємницького прогресивізму, ідеї якого ми детально обґрунтували в [3, c. 328-330].  

В рамках підприємницького прогресивізму ми розкриємо елементи людиноцентричної 

моделі, що має забезпечувати цей розвиток. 
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1. Ринок стартапів – дослідницький університет має активно брати участь у відкритому ринку 

де може продавати технології своїх підприємців. Зрозуміло, що весь обсяг продукованих новинок 

університет буде не в змозі випустити у життя, тому реалізувавши частину з них, він отримає 

фінансовий ресурс для інвестування у найбільш важливі проекти. 

2. Обмін даними – цей елемент цінний з точки зору необхідності отримання потоку свіжої 

науково-технічної інформації і відповідно забезпечення трансляції такої інформації з власних джерел. 

Це викликано можливістю залучення провідних вчених, спеціалістів, практиків до вирішення певної 

підприємницької задачі чи винайдення технологічного рішення. 

3. Матеріальна база – забезпечення людини підприємця та науковця якісним 

експериментальним обладнанням у дослідницькому університеті має бути пріоритетним питанням. 

Для цього університет має залучати кошти з фондів регіонального розвитку освіти та науки, 

використовувати можливості міжнародної технічної допомоги для постійного вдосконалення та 

розвитку. 

4. Фонди фінансування – зупинимось на тому, що фінансування підприємницької діяльності 

несе в собі велику долю ризиків і не забезпечених очікувань. Не завжди інвестиційні фонди, що 

орієнтовані на роботу з інноваційними підприємствами та стартапами одразу дають фінансові 

ресурси яких потребує молодий підприємець. Для цього у дослідницькому університеті має діяти 

підрозділ співпраці з венчурними фондами і пошуку альтернативних джерел фінансування 

підприємницького прогресивізму.  

5. Апробація – на етапі, коли продукт чи технологію створено є важливим кроком здійснити 

його апробацію чи то на профільній фокус групі споживачів чи на більш широких масштабах. 

Даному питанню не приділяється значної уваги, але він є настільки важливим, що якісне його 

проведення унеможливить майбутні фінансові втрати від помилкового його дифузії на широкий 

ринок. Головна ідея полягає в тому, що краще витратити великі кошти на апробацію продукту чи 

технології на підготовчому етапі, чим втратити потім набагато більші кошти при помилковій дифузії.  

6. Доступ до світових знань – забезпечення відкритості доступу до всіх можливих науко 

метричних баз та інших джерел інформації про досягнення на світовому рівні має здійснювати кожен 

поважаючий себе дослідницький університет. Особливо для підприємця є важливим проведення 

попередньої теоретичної експертизи його проекту, продукту чи технології, яку можна здійснити 

тільки через роботу з зазначеними джерелами, де відображені досягнення інституцій всього світу.        

7. Центр комерціалізації – у даній структурній одиниці має відбуватись так зване оформлення 

ідеї підприємця. На запровадження конкретної підприємницької справи необхідно мати фінансові 

ресурси, але навіть і коли вони є, важливо правильно відчути ринок, побудувати стратегію його 

захоплення, прорахувати ризики, вивчити політичні, економічні та соціальні фактори, що покажуть 

готовність суспільства до запуску продукції на ринок, а також здійснити багато маркетингових і 

рекламних заходів.  

8. Наукові консультанти – в суспільстві склався такий стереотип, що науковці не здатні до 

управління бізнесом і займаються тільки теоретичними питаннями. Але це думка помилкова, тому, 

що глибоке ознайомлення підприємця з теорією певного процесу та явища, може вивести його на 

раціональне рішення щодо поліпшення чи створення альтернативи його продукту.  

Розроблено людиноцентричну модель розвитку підприємництва в дослідницькому 

університеті, що систематизувала необхідні елементи для забезпечення безперервного відтворення 

інноваційних ідей підприємців в стінах дослідницького університету. Детальна характеристика 

показала функціональне призначення кожного з них. Розвиток підприємництва, це розвиток 

внутрішніх елементів моделі, підстав і передумов для виробництва і бізнесу та їх матеріалізація і 

подальша комерціалізація. 
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Планування діяльності підприємства є одною з першочергових функцій його управління. 

Новим перспективним видом довгострокового планування є стратегічне планування. Актуальність 

теми визначена необхідністю його складання на металургійних підприємствах, що викликано 

багатьма причинами. Важливий внесок у становлення і розвиток теоретичних положень 

стратегічного менеджменту зробили: Д. Аакер, Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, Х. Віссєм, У. Кінг. 

Метою роботи є розгляд методичного інструментарію і впровадження стандартизованих 

процедур стратегічного планування в систему управління металургійним підприємством для 

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

Всі види внутрішньо-організаційного планування можуть бути систематизовані. У даній 

статті в рамках мети дослідження зосереджено увагу на класифікації типів планування за видами 

цілей (табл. 1). 

Таблиця 1 

Типи планування за видом цілей 

Типи 

планування 
Види цілі 

Період 

охоплення 
Час дії, рік 

Відповідальніс

ть за розробку 

Стратегічний 

Охоплює цілі, які не вважаються 

досягнутими, але до яких 

передбачається наближення у 

плановому періоді  

Довго-

строковий 
3-10 Найвища 

Тактичний Охоплює цілі, до яких планується 

наблизитися в плановому періоді або, 

які можуть бути досягнуті пізніше 

Середньо- 

і коротко- 

строковий 

1-3 Середній і 

низький рівень 

управління 

Оперативний Охоплює цілі, які необхідно досягти в 

рамках планового періоду 

Коротко-

строковий 

рік, місяць, 

квартал, 

тиждень 

Низький рівень 

управління 

Стратегічне планування є важливим інструментом забезпечення сталого розвитку виробничих 

підприємств, тому з‘ясування та уточнення його методичних аспектів залишається актуальним [1, 

с.68]. Процес стратегічного планування металургійного підприємства пропонується розглядати як 

динамічну сукупність взаємопов‘язаних управлінських процесів (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура стратегічного планування металургійного підприємства 

 

Важливою складовою методичного забезпечення стратегічного економічного аналізу є вибір 

методів і прийомів, які відповідають його цілям, завданням і етапам.  

Вибір стратегії (відповідно до пріорітетних завдань стратегічного управління) 

II 
Виявлення цілей та місії організації (завоювання нової частки світового ринку) 

III 

I 
Аналіз середовища металургійних підприємств (внутрішнього і зовнішнього) 

 

 

IV Виконання стратегії (потребує виняткової уваги і контролю) 

V 
Оцінка та контроль виконання (фокусування на вирішення питання про можливість реалізації в 

подальшому певної стратегії та чи буде досягнуто у процесі її реалізації намічених результатів) 
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Для успішної розробки стратегії розвитку організації необхідно проводити SWOT-аналіз. 

Завдяки SWOT-аналізу підприємство, враховуючи власний і ринковий потенціал, зможе 

обґрунтувати свої цілі та стратегії в умовах як стабільної економіки, так і кризових її проявах [2]. 

Проаналізуємо стан металургійних підприємств, використовуючи метод SWOT-аналізу на 

прикладі гірничо-збагачувального комбінату «Полтавський ГЗК» (табл.2). 

Таблиця 2 

SWOT-аналіз конкурентних переваг на прикладі ПрАТ «Полтавський ГЗК» 

Співвідношення стану 

потенціалу фірми та 

напрямків перетворень 

Рівень ефективного використання наявних у розпорядженні фірми всіх 

видів ресурсів 

1. Поле SO  

(сила та можливості) 

Підприємство займає сильну позицію на ринку гірничодобувної 

промисловості. Надає досить високу якість послуг. Діяльність 

підприємства орієнтована на експорт. Продукція визнана на 

міжнародному ринку і має гарну репутацію. Для підвищення репутації 

підприємство може розширити межі збуту готової продукції. 

2. Поле ST  

(слабкість та 

можливості) 

Знос основних виробничих фондів, тобто необхідно придбати 

модернізоване обладнання. Це дозволить підвищити якість товарів та 

збільшити обсяг виробництва. Існують періодичні проблеми зі збутом 

продукції, що дає можливість налагодити власну мережу реалізації 

виробленої продукції. Відсутня служба стратегічного менеджменту, але 

є можливість впровадження корпоративної інформаційної системи. 

3.Поле WO  

(сила та загрози) 

Ймовірність падіння попиту на продукцію, що дає силу підприємству 

для боротьби за місце на ринку. Зростання тарифів на залізничні 

перевезення руди. 

4.Поле WT  

(слабкість та загрози) 

Податкова політика може негативно відобразитися на діяльності ПрАТ 

«Полтавський ГЗК». Значна питома вага зношеного обладнання вимагає 

додаткової уваги новітнім розробкам. Є велика ймовірність виникнення 

нових конкурентів. Недоліки в стратегічній діяльності мають 

негативний вплив  на роботу підприємства.  

 

Проведений аналіз дозволив надати рекомендації щодо застосування інноваційно-

інвестиційна стратегії, яка передбачає технічне переобладнання підприємства, розширення 

виробничих потужностей підприємства, зовнішніх та внутрішніх ринків збуту продукції. 

Отже, стратегічне планування може стати рушійним важелем, завдяки чому велика кількість 

металургійних підприємств знайдуть можливість стабілізувати свою діяльність і отримати  важливий 

стимул для майбутнього розвитку.  
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СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Шаховалова Є. О. 

к.е.н., старший викладач  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Земельні ресурси країни — народне багатство. Суттєва частка світових природних ресурсів 

знаходиться в Україні. Державний земельний кадастр – це державна система вивчення, оцінки, обліку 

й розподілу земельного фонду країни. Він передбачає організацію раціонального використання та 

охорони землі, регулювання земельних відносин, землеустрою, обґрунтування розмірів плати за 

землю, оцінку господарської діяльності. 
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Для оцінки землі використовують показники бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель. Ці 

показники забезпечують органи державної влади, органи місцевого самоврядування та 

сільськогосподарські підприємства необхідними даними про землю як основний засіб виробництва в 

сільському господарстві. Такі дані необхідні для науково обґрунтованого вирішення питань плати за 

землю, планування, організації, розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, 

оцінки результатів виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, удосконалення 

системи господарсько-договірних відношень, державних і ринкових цін на сільськогосподарські 

продукти, матеріально-технічне постачання, оподаткування, кредитування тощо[1]. 

Сучасний Державний земельний кадастр України має значну кількість недоліків, що пов‘язані 

з невизначеністю правового статусу земельно-кадастрових відомостей та порядку ведення кадастру, 

недостатньою повнотою та достовірністю земельно-кадастрової інформації, практично повною 

відсутністю реєстраційних даних щодо обмежень у використанні земель, недостатньою 

автоматизацією. Відсутність централізованості інформації та її дроблення за різними ресурсами є 

значною перешкодою для тих, хто працює з нерухомістю, оскільки в них немає всебічної інформації 

про об‘єкти. Створення єдиного кадастру об‘єктів нерухомості на базі відомостей про земельні 

ділянки забезпечить функціонування інформаційної системи, що дасть можливість вирішити дану 

проблему [2, с. 147]. При знятті мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель саме 

Державний земельний кадастр України стане основою для визначення вартості землі. 

На даний момент 92% сільськогосподарських земель у користуванні аграрних підприємств 

використовуються на умовах оренди [3]. Орендна плата за користування сільськогосподарськими 

землями в Україні є дуже низькою. У країнах ЄС ставка орендної плати по відношенню до 

нормативної грошової оцінки 1 га землі коливається від 1,71% до 5,98%. Але, при цьому, розвинутим 

є ринок землі та об‘єктивна грошова оцінка землі, що позитивно впливає на вартість оренди 

сільськогосподарських земель. Відсутність реального власника землі при виробництві 

сільськогосподарської продукції призводить до того, що аграрні підприємства в Україні, 

спрямовуючи свою діяльність на збільшення обсягів виробництва продукції і прибутку, досить часто 

порушують оптимальну структуру посівних площ сільськогосподарських культур, перенасичують 

землю мінеральними добривами, гербіцидами, іншими хімікатами та недостатньо вносять органічні 

добрива. Це зумовлює виснаження ґрунту, погіршення його якісних властивостей, екологічної 

придатності та як наслідок знижує вартість цих земель [4, с. 96]. 

Безумовно, необхідно створити актуальний Державний земельний кадастр в якому будуть 

відображений сучасний стан кожної земельної ділянки. Але постає питання: «Як забезпечити 

відповідність даних реальному стану землі?». Для цього необхідно буде створити Державний 

земельний кадастр з використанням Blockchain технології. Ця технологія дасть можливість створити 

базу, в яку орендарі та власники земель вноситимуть дані про маніпуляції з землею (посіви, 

застосування та обсяги добрив, дотримання сівозмін та інше, що суттєво впливає на якість і вартість 

землі). При цьому, така технологія унеможливлює зміну внесеної інформації і викривлення даних для 

завищення вартості землі. Державні та місцеві органи влади зможуть контролювати правильність 

користування сільськогосподарськими землями та проводити перевірки на місцях для забезпечення 

відповідності внесеної та фактичної інформації. 
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СЕКЦІЯ 4. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМТСВА  

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

Богатирьова Л.  Д.  

старший викладач  

Кащенко Ю. В.,  Альошкіна К. Г. 
магістри   

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

 

В умовах стрімкого розвитку технологій та розвитку  інформаційного суспільства особливого 

значення набуває роль впровадження інновацій у діяльність технологічних підприємств, особливо у 

поштовому зв‘язку. Це пов‘язане, зокрема, з тим, що високий рівень інноватизації підприємств 

виступає ключовим фактором довгострокової ефективності та конкурентоспроможності, за рахунок 

впливу на технологію надання послуг та зацікавленість з боку споживачів. Для подальшого 

функціонування, стійкості на ринку та розвитку, оператора поштового зв‘язку ПАТ «Укрпошта» 

необхідно проводити стратегічні заходи, необхідні для реформування й впроваджувати інноваційні 

послуги і технології, це й зумовлює актуальність обраної теми. 

Впродовж довгого часу ПАТ «Укрпошта» демонструвала впровадження нових послуг у свою 

діяльність (табл. 1) [1].  

Таблиця 1 

Розвиток та впровадження нових послуг у діяльність  ПАТ «Укрпошта» [1] 

Період Перелік послуг  

2003 – 2007 рр. 

 видача готівки через мережу ВПЗ власникам пластикових карток; 

 приймання замовлень на товари за каталогами «товари поштою»; 

 початок обміну згрупованими відправленнями «консигнація»; 

 електронний переказ в іноземній валюті; 

 видача кредитів через ВПЗ; 

 розвиток послуг відправленнями «консигнація» 

2007 – 2011 рр. 

 розміщення реклами (на стійках, конвертах); 

 розвиток послуг «кур‘єрська доставка»; 

 подальший розвиток споживчого кредитування; 

 продаж електронних ваучерів; 

 послуга надання регіональних баз даних юридичних осіб 

2011 – 2015 рр. 

 послуга мульти адресної розсилки повідомлень фізичним та юридичним 

особам; 

 мережа Інтернет-магазинів та послуги товари-поштою в мережах 

інформаційного порталу УДППЗ «Укрпошта»; 

 впровадження набору банківських послуг; 

 впровадження мережі Інтернет-терміналів для надання послуг УДППЗ 

«Укрпошта»; 

 впровадження автоматизованої логістичної системи; 

 впровадження мережі сall-центрів для надання послуг клієнтам УДППЗ 

«Укрпошта» 

2015 – 2018 рр. 

Інноваційні електронні послуги: 

 електронна комерція; 

 електронна аптека; 

 офіційна електронна пошта України; 

 гібридна пошта; 

- прискорена пошта. 

 



147 
 

В процесі розробки й активного впровадження сьогодні можна виділити наступні інноваційні 

електроні послуги. 

Електронна комерція. Сутність послуги в консолідації описів найбільш популярних товарів на 

спеціальному сайті шляхом підписання прямих договорів з оптовими продавцями та допомога 

населенню у придбанні цих товарів за допомогою оснащених мобільними комунікаційними 

пристроями листонош, що дозволяє в режимі реального часу вивчити характеристики товару і 

миттєво сформувати замовлення. У подальшому, створення сучасного програмного забезпечення 

дозволить оперативно формувати замовлення і контролювати доставку.  

Електронна аптека. Послуга Інтернет-замовлення ліків. Послуга також найбільш актуальна 

для населення, яке не володіє технологіями або в населеному пункті немає якісного Інтернет доступу. 

Суть послуги в консолідації описів ліків на спеціальному сайті використовуючи договірні відносини 

з найбільшими фармацевтичними компаніями та допомога населенню у їх придбанні за допомогою 

планшетних пристроїв листоноші або в поштовому відділенні. В даній  послузі також є повна 

відсутність додаткових проміжних складів, ліки надсилаються від оптового продавця напряму 

покупцеві по каналах ПАТ «Укрпошта» [1].  

Послуга «Офіційна електронна пошта України». Проект передбачає реєстрацію і абонементне 

річне технічне обслуговування електронних поштових скриньок.  

Гібридна пошта. Це комплексна послуга, призначена для державних і комерційних 

організацій, що здійснюють масові адресні розсилки поштової кореспонденції. Впровадження 

гібридної пошти передбачається задля підвищення економічної ефективності та поштовху ринку 

письмової кореспонденції до розвитку.  

З проведеного аналізу сформуємо стратегічні цілі для ПАТ «Укрпошта»: 

 максимальна швидкість усіх процесів, застосування передового досвіду і технологій; 

 автоматизація бізнес-процесів, спрощення внутрішніх процедур та регламентів; 

 задоволення існуючих та можливих потреб клієнтів; 

 кращий серед конкурентів клієнтський сервіс. 

Досягнення визначених стратегічних цілей потребує реалізації відповідних заходів. У 

стратегічному плані розвитку ПАТ «Укрпошта» до 2020 р., регламентовано заходи, що потрібно 

проводити на підприємстві для його сталого розвитку. Групування та їх систематизація обумовлюють 

необхідні реформи, а саме [2]: реформування системи управління; автоматизація виробництва та 

впровадження ІТ-технологій; розвиток інфраструктури; створення нових послуг та сервісів; реформа 

кадрового потенціалу. 

Література  

1. Офіційний сайт ПАТ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrposhta.com/ 

2. Стратегічний план розвитку УДППЗ «Укрпошта» до 2020 року., Київ – 2016 р. – 83 с. 

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://mtu.gov.ua/filesСтратегічний%20план%20Наказ%20190.pdf 

 

 

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ДЛЯ ФАХІВЦІВ-МАРКЕТОЛОГІВ 

 

Герасимчук В. В. 

старший викладач 

Потопольський А. О. 

студент 

Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського 

 

Важливою особливістю сучасного світу професій є те, що відношення до 

монопрофесіоналізму стає гіршим, і, щоб досягти певних успіхів на роботі, завоювати прихильність 

колективу та підійматися вгору кар‘єрними сходами необхідно постійно підвищувати свою 

кваліфікацію. Та чи насправді це раціонально? 

Це питання набуває особливого значення для фахівців-маркетологів, особисті характеристики  

яких відіграють чи не найважливішу роль у їхній професійній діяльності. Тож маркетологам потрібно 

перебудовувати систему власної професійної діяльності, підстроюючись під чинники, які 

зумовлюють зміну мікросередовища та соціально-значущих цілей (рис. 1). 
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Рис. 1. Чинники, що впливають на професійну діяльність маркетологів 

 

Одним з ефективних інструментів, що дозволить забезпечувати професійну мобільність 

фахівців, оперативне придбання ними необхідних знань, є програма безперервного навчання 

фахівців-маркетологів [1, с. 171]. 

В економічному словнику безперервну освіту визначено як процес зростання «освітнього 

(загального і професійного) потенціалу особистості упродовж усього життя, організаційно 

забезпечений системою державних і суспільних інститутів і відповідний до потреб особистості та 

суспільства» [2, с. 395]. На Заході для позначки безперервної освіти використовуються два терміни: 

«продовжена освіта» (continuing education) та «навчання протягом життя» (lifelong learning). Останнім 

часом перевагу віддають останньому [3, с.14]. 

Основу програми безперервної освіти в її європейській та американській редакціях складає 

орієнтація на розвиток окремих людей та забезпечення цього розвитку за рахунок зняття вікових, 

соціальних і організаційних обмежень. Мета навчання – надати кожному індивідові проблемну 

область та сферу діяльності, необхідну для розвитку його ініціативи та формування його 

самостійного судження [3, с.15].  

Що ж до впровадження безперервного навчання для фахівців-маркетологів на самому 

підприємстві, тут метою є отримання нових знань і навичок та подальше інтегрування їх у 

професійну діяльність. Для досягнення мети потрібно вирішити ряд завдань (рис. 2). 

 

Рис. 2. Завдання впровадження безперервної освіти в професійну діяльність фахівців-

маркетологів 

 

Якщо вдасться вдало інтегрувати систему безперервного навчання у маркетингових 

структурах вітчизняних підприємств, то в процесі можна отримати результати (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результати впровадження безперервної освіти в професійну діяльність фахівців-

маркетологів 
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У європейській практиці давно застосовують освітні програми в якості безперервної освіти. 

Серед них: програма ERASMUS (European Community Action Scheme For The Mobility Of University 

Students), програми «КОМЕТТ» (обмін інформацією, професорсько-викладацьким складом і 

студентами), «Leonardo da Vinci» (освіта під час відпустки), «Grundtvig» (система практичного 

навчання) та ін [4, с.197].  

Що ж стосується України, то у нас також всебічно розробляється та апробується ідея 

безперервної освіти для підвищення ефективності професійної діяльності, в тому числі й для 

маркетологів. Безперервність освіти реалізується шляхом [5]:  

– формування потреби та здатності фахівців до самоосвіти; 

– створення інтегрованих навчальних планів і програм; 

– формування та розвитку навчально-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців; 

– запровадження та розвитку дистанційної освіти та ін. 

Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства й ефективний розвиток 

організаційних структур може забезпечити впровадження інноваційних, інформаційно-

комунікативних форм і технологій навчання; у тому числі комп‘ютерних тренажерів, віртуальних 

лабораторій, технологій для модульних програм навчання, які засновані на комплексному підході та 

можливості використання сучасних науково-інформаційних моделей і прогресивних маркетингових 

технологій. 

Отже, безперервне навчання, як показує практика, є потужним стимулом до вдосконалення 

самого себе, своїх навичок та якостей, освоєння інноваційних форм і технологій навчання. Саме 

такий вмотивований підхід повинен стати основою становлення науково-інтелектуального 

середовища, у якому має відбуватися розвиток потенціалу як окремого фахівця з маркетингу, так і 

маркетингових організаційних структур у цілому. 
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Нині економічний устрій більшості розвинутих країн світу переходить від індустріального до 

постіндустріального або інформаційного. В зв‘язку з цим, з‘являються продукти і послуги, які 

властиві тільки інформаційній економіці. Розвиток Інтернет-технологій, інтегрованих маркетингових 

комунікацій, віртуального ринку сприяли тому, що інформація стає товаром, якому властиві 

специфічні риси, як об‘єкту ціноутворення. Ці процеси вплинули на еволюцію концепції маркетингу, 

в рамках якої основним питанням стає встановлення ціноутворення на інформаційні продукти. 

Питаннями вивчення ціноутворення інформаційних продуктів займалися такі вчені як: 

Касьяненко В. А., Пономаренко Н.Ш., основними рисами яких є: наукові знання та інформація як 

чинники виробництва; темпи розвитку інформаційного сектора вищі темпів розвитку інших секторів; 

зростаючий попит на інформацію і знання з боку споживачів [1]. 

Проте, питання ціноутворення в умовах інформаційної економіки і чинники ціноутворення на 

інформаційні продукти з точки зору маркетингу, недостатньо обґрунтовано.  
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Особливостями інформаційного продукту, як суб‘єкта ціноутворення являються такі 

маркетингові риси [2]:  

1. збереження, як основна властивість інформації передбачає, що інформація не зникає при 

споживанні, а може бути використана багаторазово. Інформаційний продукт зберігає інформацію, яка 

міститься в нім, не залежно від того, скільки разів вона була використана;  

2. інформаційний продукт піддається моральному зносу. Хоча інформація не зношується при 

вживанні, але вона може втрачати свою цінність по мірі того, як знання, які надаються з нею, 

перестають бути актуальними. В різних галузях науки і техніки темпи знецінення знання різні та 

можуть тривати від п‘яти до п‘ятнадцяти років;  

3. для різних споживачів інформаційних товарів і послуг використовують різні способи 

надання і доставки інформації, адже споживання інформаційного продукту вимагає зусиль. В цьому 

полягає властивість адресності інформації. Завдяки цій властивості, так само як й властивості 

старіння, потреба в інформаційному продукті ніколи не може бути задоволена раз і назавжди;  

4. виробництво інформації, на відміну від виробництва матеріальних товарів, вимагає значних 

витрат порівняно з витратами на тиражування. Копіювання того або іншого інформаційного продукту 

обходиться, як правило, набагато дешевше за його виробництво. Ця властивість інформаційного 

продукту – трудність виробництва і відносна простота тиражування  створює немало проблем у 

зв‘язку з визначенням прав власності в рамках сфери інформаційної діяльності;  

5. несамостійність – проявляється в тому, що споживання інформації пов‘язане із 

споживанням інших ресурсів.  

На сьогодні, велика частина методів визначення витрат, які використовуються при 

виробництві інформаційних товарів і послуг спирається на ті ж принципи, які використовуються при 

оцінці витрат виробництва звичайних товарів і послуг. Особливість інформації як товару, ускладнює 

визначення витрат на її виробництво традиційними методами. 

 Це пов‘язано із складністю визначення співвідношення між витратами і результатами 

інформаційної діяльності. В тих випадках, коли велику роль грає чинник своєчасного використання 

інформаційного продукту, ефект інформаційної дії непропорційний зусиллям, витраченим на 

виробництво інформації. Цілий ряд інформаційних товарів і послуг має невеликий життєвий цикл, 

але їх своєчасне використання дає величезний ефект [3]. 

Тому, основними чинниками, які впливають на формування ціни на інформаційні продукти, є 

співвідношення попиту і пропозиції. Потребу в інформації відчувають практично усі люди, але попит 

на неї пред‘являють тільки платоспроможні особи і організації, які ведуть діяльність, пов‘язану з 

ризиком. Попит на інформацію індивідуальний. Це обумовлено суб‘єктивною корисністю інформації, 

а також різним відношенням до ризику. По відношенню інформації як до товару, не ціна впливає на 

обсяг попиту, а, навпроти, попит впливає на ціну. В цьому випадку, рівень ціни і ступінь ризику 

знаходяться в прямій залежності.  

На відміну від більшості фізичних товарів і послуг, ціна інформації визначається більшою 

мірою неціновими чинниками, до яких можна віднести наступні: ризик, новизна, достовірність і 

повнота інформації; своєчасність і конфіденційність інформації (наявність або відсутність копій), 

прийнятна форма подання. 

Отже, традиційно головною, а у сучасній Україні й винятково нагальною, є проблема у цінах 

на інформаційну продукцію. Необхідні методологічні розробки у питаннях цін та ціноутворення. 

Тому важливим є дослідження та розроблення дієвих маркетингових рис у сфері ціноутворення, 

досвіду розвинених країн світу та застосування цього досвіду на практиці в українській діяльності.  
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Франчайзинг – це така організація бізнесу, у якій компанія (франчайзер) передає незалежній 

людині або компанії (франчайзі) право на продаж продукту або послуг цієї компанії. Франчайзі 

зобов'язується продавати цей продукт або послуги за заздалегідь встановленими законами і 

правилами ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил 

франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію, продукт та послуги, 

маркетингові технології, експертизу та механізми підтримки [1].  

На сьогодні франчайзинг є популярним способом розгортання бізнесу. На користь цього можна 

навести цілий спектр переваг, які одержують від нього всі учасники (сторони) угоди, а також 

споживачі (ринок)[2]. 

Маркетинг інновацій – це складний процес послідовних взаємоповзяних дій зі створення та 

просування інноваційного товару на ринку[2]. 

Нині, одним із головних аспектів бізнесу, на який звертають увагу споживачі є бренд. 

Просування на ринку інновацій під відомим брендом має значні переваги та спрощує впізнавання 

товару, і як наслідок – більш високі прибутки, за рахунок бренду та більш швидкого прокнинення на 

ринок. Тому франчайзинг є найоптимальнішим варіантом маркетингу інновацій. 

Фрайнчайзинг допомогає економити на маркетингових витратах, адже немає потреби 

досліджувати ринок, бо франчайзі купує у франчайзера право на виробництво товару чи послуги, які 

вже затребувані ринком і видомі на ньому.  

Найкращим способом реалізації інновації є швидкий вихід на ринок за адекватно сформованою 

ціною, зі встановленими каналами збуту. Всі ці умови є перевагами франчайзингу. Розглянемо їх на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Роль та місце франчайзингу в процесі маркетингу інновацій 

 

З кожної складової процесу маркетингу інновацій на ринку видно що переваги франчайзингу 

відносяться та обгрунтовують кожну складову. 

На основі рис. 1 можно зробити висновок, що франчайзинг є не тільки ефективним способом 

розгортання підприємницької діяльності, а ще й є важливим елементом маркетингу інновацій. Його 

переваги дозволяють маркетингу інновацій більше ніж будь які інші способи просування товару на 

ринок. Швидкість та наявність бренду є головною рушійною силою для отримання прибутку. 

Українським підприємствам слід використовувати франчайзинг адже це вплине на збільшення 

підприємців в країні, підвищить конкуренцію та дасть поштовх впровадженню інновацій в усіх 

сферах діяльності. 
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В умовах ринкового середовища, головною детермінантою діяльності будь-якого 

підприємства – є налагодження тісних та постійних зв‘язків з клієнтами. На превеликий жаль, не всім 

підприємствам удається їй слідувати. Це пояснюється великою кількістю факторів: непрофесійність 

обслуговуючого персоналу, недовіра споживачів до компанії, негативний досвід контактів з 

підприємством та ін. Все ж таки, для того, щоб «вижити» в даних умовах підприємствам необхідно 

створювати всі умови для того, щоб добитися цілі. Одним із способів налагодження та підтримання 

тісних зв‘язків – є сервісне обслуговування. 

Сервісне обслуговування товару – це сукупність функцій і видів діяльності підприємства, які 

забезпечують зв‘язок «підприємство – споживач» та є необхідною складовою маркетингової 

комунікаційної політики підприємства [1]. Головною метою сервісного обслуговування – є 

задоволення потреб споживачів, хоча і виготовлення товару також має таку мету, процес 

обслуговування створює умови більш тісної взаємодії виробника та споживача і налаштовує його 

(споживача) на довготривалі відносини. 

Для того, щоб розуміти значення сервісного обслуговування, необхідно розділяти такі 

поняття, як «гарантія» та «сервісне обслуговування». Гарантія – це ручання продавця про відсутність 

у товарі, в момент його передачі або в інший момент, встановлений у договорі, недоліків по якості 

товару, що знижують його вартість або не дозволяють використовувати відповідно мети, 

передбаченої договором[2]. Тобто гарантія – це досить вузький термін, який є підтвердженням слів 

товаровиробника про якість товару, і який надається виключно після здійснення покупки. Найчастіше 

гарантійний термін: для побутової техніки складає 1 р., для цифрової техніки 2 р., для дрібної техніки 

– 6 міс. По закінченню даного терміну виробник не несе ніякої відповідальності за даний товар. 

Щодо сервісного обслуговування, то цей термін набагато ширший, та складається з декількох 

етапів: передпродажне сервісне обслуговування; сервіс під час здійснення покупки; післяпродажне 

сервісне обслуговування. 

Тобто він включає як попередню консультацію з приводу продукції, зручність оформлення 

замовлення та після продажне обслуговування техніки: діагностика справності, заміна деталей та ін. 

Через незнання багатьма українцями даних розбіжностей та агресивного нав‘язування СО 

продавцями – підприємства не можуть забезпечити собі тісні взаємозв‘язки з клієнтами. 

Багато відомих зарубіжних корпорацій вже давно зробили сервісне обслуговування – 

гарантом свого ставлення до власних покупців. Так, корпорація Apple розробила  декілька пакетів з 

гарантійного обслуговування для власних та потенційних споживачів їхньої продукції. Найпростіший 

варіант вже напряму внесений до вартості продукту, тобто за відсутності бажання придбати більш 

привілейоване СО, споживач все одно буде його отримувати. Щодо клієнтів, які хочуть буде 

впевненими у діяльності власного гаджета, корпорація розробила 2 пакети з СО: AppleCare Protection 

Plan та AppleCare+. Різниця заключається в інтенсивності підтримки клієнтів [3].  

Щодо підприємств, які представляють власну продукцію на ринку України, то майже всі 

відомі марки мають сервісні центри, які виконують обслуговування, але в той же самий час, через 

необізнаність населення, ці фірми не бачать сенсу розширювати спектр послуг, адже в нашій країні 

сервісне обслуговування заключається в усуненні неполадок та, і то не завжди, доставки техніки до 

місця використання. Щодо інструкцій з техніки використання – такої функції немає, нагадування про 

важливість обслуговування до виникнення поломки – не відбувається та т. ін.  

Як вже зазначалося вище, ця тенденція пов‘язана з декількома факторами, і до одних з них 

можна віднести нав‘язливий характер пропонування сервісного обслуговування в точках продажу 

продукції. Незважаючи на те, що в країнах Заходу СО вже давно входить в базову ціну продукції, в 

Україні на цьому до сих пір отримують прибуток. За власними спостереженнями, які були проведені 

у відділенні магазину побутової техніки «Ельдорадо» в м. Миргород, лише 3 чол. із 15, а це 20 %, 

згодилися придбати пакет СО. Це пояснювалося гірким досвідом попередньої покупки цього пакету, 

небажанням витрачати додаткові кошти та ін. 

Отже, виходячи з вище наведеної інформації, можна зробити висновок, що рівень сервісного 

обслуговування в Україні – бажає кращого. Ототожнення понять гарантів та сервіс, в думках 
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українців, призводить до необізнаності в плані користування продукцією, неможливість отримання 

допомоги в процесі вибору та експлуатації товару та, як результат, швидкий вихід з ладу. За умов 

проведення політики просування інформації, щодо важливості сервісного обслуговування на всіх 

стадіях, підприємства зможуть налагодити тісний взаємозв‘язок з власними покупцями, нарощувати 

рівень продаж та прибутку, а також підвищувати власний рейтинг. 
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На даному етапі розвитку інформаційного суспільства бібліотеки відходять на задній план, 

так як весь світ заполонила мережа Інтернет. Інтернет – це мережева павутина, яка містить в собі всю 

можливу інформацію і надає користувачам доступ до неї, не виходячи з дому. Сьогодні не можливо 

просто уявити своє життя без комп‘ютерних мереж і сучасна молодь рідко звертається до бібліотек за 

пошуком інформації. В цьому і полягає основна проблема бібліотек в країні. Актуальність 

дослідження полягає у пошуку шляхів вирішення даної проблеми та залучення молоді до бібліотек.  

За даними Української бібліотечної асоціації, більш-менш регулярно читає лише третина 

українців, але не всі хто читає звертаються до бібліотеки. Проаналізувавши відвідування бібліотек за 

2016-2017 рр. (приблизно 29036 осіб), можна впевнено сказати, що кількість відвідувачів у 

бібліотеках значно знизилася, ніж за 1998-1999 рр. (приблизно 36538 осіб) [1]. У зв‘язку з таким 

спадом користування зачиняються бібліотеки, так як не вважаються необхідними.  

До початку розвитку інформаційного суспільства бібліотеки та її користувачі неодноразово 

стикалися з різними проблемами: фінансування, комплектування, недостатнє цифрове та програмне 

забезпечення, взаємозв‘язок навчання, виховання та практичного досвіду роботи з джерелами 

інформації, відсутність культурно-масової діяльності, недостатність місця для розміщення літератури 

та недостатня поінформованість суспільства про послуги, які надає бібліотека [1]. 

На сьогоднішній день бібліотеки намагаються йти в ногу з часом, залишати перераховані 

проблеми в минулому і надають своїм користувачам не тільки можливість відвідування читального 

залу чи отримання літератури на абонементі, а й дозволяють стати відвідувачем книжкових виставок, 

заходів літературно-мистецької тематики, користуватися документами, які знаходяться у фондах 

бібліотеки. Зараз розроблено безліч програмних засобів та надаються послуги в бібліотеках різного 

рівня, що полегшують роботу з джерелами інформації. Електронний каталог книжок та електронна 

картотека статей надають можливість читачеві за мінімальний проміжок часу отримати необхідну 

інформацію про склад бібліотечних фондів [2]. До додаткових платних послуг, які надаються у 

бібліотеці, можна віднести сканування, фотографування, а також ксерокопіювання документів. 

Проте, ці послуги далеко не в кожній бібліотеці присутні, але все ж таки одна за одною починають 

діяти і переймати закордонний досвід та інновації. 

В даний час розвитку інформаційного суспільства головним завданням бібліотек є – надання 

найповнішої інформації читачу з будь-якого питання. Для цього читальних залах розміщені 

комп‘ютери з відкритим доступом до мережі Інтернет, щоб користувачі могли шукати для себе 

потрібну інформацію. Ними бібліотеки забезпечуються за допомогою грантів, конкурсів та різних 

програм. Для цього працівники розробляють проект діяльності бібліотеки або запровадження якихось 
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матеріально-технічних новинок [2]. Метою є отримання винагороди, в основному кошти, для 

розробки стратегії розвитку бібліотек та закупки необхідного обладнання чи програмного 

забезпечення. Також бібліотеки мають власні сайти, де можна користуватися бібліотекою віртуально. 

Не виходячи з дому, користувач відкриває бібліотеку, відкриває сайт, дивиться, знайомиться з 

інформацією, яка там розміщена, копіює необхідні документи. Іноді, читач приходить вже з готовим 

запитом, і не витрачає більше часу на пошук необхідної інформації в бібліотеці. 

Деякі бібліотеки співпрацюють з іноземними волонтерськими рухами, які дають змогу 

розробити проект діяльності бібліотеки чи конкретної групи осіб і з цим проектом поїхати до 

запропонованих країн, навчати іноземців чомусь новому. А також деякі бібліотеки запрошують до 

себе іноземних гостей, що дає змогу зацікавити і збільшити чисельність відвідувачів. Популярними 

також стають проведення мовних курсів на базі бібліотек. Запрошуються кваліфіковані спеціалісти, 

гості з інших країн, які надають безкоштовні уроки з будь-якої мови.  

З 1984 року йде створення електронної бази даних. До електронного каталогу в деяких 

відділах повністю внесена література. Зараз бібліотеки працюють над занесенням до електронної бази 

даних цінної і рідкісної краєзнавчої літератури. Це те, що найбільше цікавить сьогодні, тому що 

користувач може знайти її тільки в конкретних бібліотеках. В першу чергу створюються електронні 

варіанти літератури, а потім заносяться до електронного каталогу. Разом з тим, створюються 

електронний повнотекстовий варіант найцінніших видань. Також є ті, які не повністю відкриті для 

читачів, щоб не було порушення авторського права. 

Широкого розповсюдження набувають і нове програмне забезпечення Unilib, яке слугує 

автоматизації бібліотечних процесів. Воно дає змогу оформити та роздрукувати бібліографічний опис 

для будь-якого видання чи статті. Розроблена програма харківськими спеціалістами і в кожному 

структурному підрозділі вона специфічна [2]. 

В розробці ще безліч інноваційних інформаційних продуктів, про які ще дуже мало відомо. 

Але за тенденціями поступового розвитку можна зробити висновок, що бібліотеки вже зовсім не такі, 

як раніше: мають віддалений доступ, автоматизацію роботи з літературою, комп‘ютеризоване 

обладнання для полегшення пошуку інформації та роботи з нею, конкурсні та навчальні програми та 

ін. Проте не всі проблеми вирішені. Актуальними проблемами і на даний час є проблема у 

фінансуванні державою бібліотек та недостатня поінформованість суспільства про інновації, які вже 

працюють і ті, які знаходяться на стадії розробки.  
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На сьогоднішній день, запорукою для успішної діяльності підприємства є управління 

товарним асортиментом підприємства. Це все ускладнюється тим, що важелями в ринковій системі 

являються споживачі. Через те, підприємству необхідно знати, які товари та послуги необхідно 

запропонувати, щоб задовольнити потребу споживачів та зможуть забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності. Для цього необхідно розглядати всі аспекти, які вливають на формування 

та управління товарним асортиментом, при цьому враховуючи потреби як споживача так і виробника. 

Вивченням такого поняття як «товарний асортимент» займалося багато зарубіжних та 

вітчизняних вчених такі як Ф. Котлер, Т. Левітт, Ж. Ламбен,  А. Завгородня, О. Толпегіна,                         

О. Біленький та багато ін.  
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Науково-економічна література дає велику кількість трактувань поняття «асортимент». Деякі 

вчені  дають більш широке визначення –  «це сукупність товарів, які випускаються фірмою, 

поділяються на асортиментні групи і асортиментні позиції і характеризуються широтою, глибиною і 

співставленням» [1, с. 205], а деякі вужче – «це сукупність всіх асортиментних груп товарів, які 

пропонуються конкретною фірмою» [2, с. 30]. Таким чином чим ширше поняття, тим більш нечітке 

його визначення, і чим вужче визначення – тим менше можливостей знайти відмінність в його 

трактуванні. 

Проаналізувавши наявні в літературі визначення товарного асортименту, було запропоноване 

таке визначення, що товарний асортимент – це сукупність груп товарів, які має схожі споживчі 

характеристики, які пропонуються конкретною фірмою, з метою задоволення певної потреби. 

Управління асортиментом товарів – це діяльність, спрямована на приведення асортименту у 

відповідність до вимог його раціональності. 

Управлінські рішення щодо товарного асортименту робляться на базі показників, які 

характеризують його з різних сторін, такі як широта, глибина, насиченість, гармонійність, 

порівнянність. Ці показники запропоновані провідним фахівцем у сфері маркетингу Ф. Котлером. 

Хоч ці показники є базовими, проте в умовах сучасного ведення господарства, яке постійно 

розвивається, їх недостатньо, адже не можуть охарактеризувати асортимент товару у повному обсязі. 

Для більш глибшого оцінювання, Біленький О. Ю. виділяє п‘ять критеріїв показників оцінки 

товарного асортименту підприємства, адже управління ним залежить від усіх факторів процесу 

виробництва [3]: 

1.  Показники, що характеризують асортиментну політику підприємства (ширина, 

насиченість, новизна, стабільність, гармонійність, раціональність). 

2. Показники фінансових результатів асортиментних груп товарів (рівень окупності, прибуток 

по товарній категорії, точка беззбитковості). Розрахунок даних показників допоможе зрозуміти 

керівництву наскільки доцільно вкладати кошти в ту чи іншу продукцію, та прийняти відповідне 

рішення для подальшої діяльності. 

3. Показники оптимізації структури асортиментів (обмеження за обсягом продажів, по 

виробничих потужностях, по доступності ресурсів). Їх необхідно використовувати для того, щоб було 

чітко зрозуміло, яку кількість товару необхідно випускати, щоб якнайбільше задовільнити потребу 

споживачів та виробника. 

4. Регламентуючі показники асортименту (відповідність продукції ДСТУ, органолептичні 

показники, показники безпеки). Ці показники дозволяють визначити, чи відповідає виріб нормам, 

стандартам і правилам.  

5. Якісні показники ринкової адекватності товарів (визначення сили марки, відповідність 

перевагам споживачів, відповідність перевагам роздрібної торгівлі, конкурентоспроможність товару). 

Керівник зможе зрозуміти ступінь популярності, сприйняття з боку кінцевих споживачів, визначити 

характеристики товару, які мають найбільшу важливість для споживачів. 

Використовуючи показники, які запропоновано О. Біленьким, допоможе підприємству 

вивчити всі аспекти, які пов‘язані з управлінням асортиментом товару, адже при недооцінці одного з 

них може нести за собою негативні наслідки, такі як втрата прибутку, споживачів, створення 

негативної репутації.  

Х. Швальбе, зазначає, що «від успіху пропозиції залежить успіх маркетингу в цілому, зі 

звичайним продуктом, який добре сприймається, завжди можна зробити гарний бізнес. Напроти, у 

випадку невдалої пропозиції, ніякі маркетингові зусилля не врятують підприємство від поразки» [4]. 

Тому, щоб той асортимент, який пропонує підприємство був успішеним, керівникам необхідно 

проводити детальну його оцінку. 
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Ринок доставки в Україні протягом останніх років стрімко зростає, а служби з надання 

поштово-логістичних послуг набули свого стратегічного значення. Про це свідчить бажання 

суспільства значно зекономити свій час, гроші та широкий вибір сфері логістичного сервісу для 

здійснення послуги з доставки потрібного нам товару в потрібне місце, у потрібний час. 

Під поштовою логістикою мається на увазі комплекс послуг з доставки листів, бандеролей та 

пакунків вагою до 30 кг [1]. 

Існує розповсюджений стереотип, що висока швидкість надання послуги та невисока ціна на 

неї – речі цілком несумісні. Адже як показує досвід вітчизняних операторів, вибір може бути 

зосереджений лише на одному критерії, інші ж втілюються посередньо. Саме дотримання 

співвідношення ціни та швидкості, у поєднанні з якістю, їх стан на ринку поштово-логістичних 

послуг в Україні і обумовили актуальність даної статті. Адже через високу насиченість ринку 

споживачу важко здійснити оптимальний та раціональний вибір з урахуванням усіх вище вказаних 

критеріїв. 

У 2016 році на українському ринку логістичних послуг спостерігалося зростання сегмента e-

commerce і збільшення обсягу відправлень в сегментах В2С і С2С. Транспортні компанії відзначають 

як істотну динаміку щодо збільшення вантажоперевезень в межах України, так і зростання 

міжнародних відправлень[2]. 

Розглядаючи ринок поштової логістики в Україні можна виділити такі основні компанії як: 

«Автолюкс», «Делівері», «Укрпошта», «Інтайм», «Нова пошта», «Гюнсел», «Міст Експрес». Для 

порівняння було обрано найбільш розповсюджені з них: «Нова пошта», «Інтайм» та «Укрпошта». 

За даними компанії «Нова пошта» в 2016 році темп зростання ринку доставки склав 20% [2] в 

кількісному вираженні. При цьому, сама «Нова пошта» виросла швидше за ринок – її обсяги доставок 

виросли на 40%. А мережа компанії нині охоплює понад 62% населення. За минулий рік компанія 

доставила більше 100 млн відправлень. 

Генеральний директор «Ін Тайм» Сергій Грачов наводить схожі цифри, про те, що темп 

зростання вантажопотоку в 2016 році в порівнянні з 2015 роком склав24%. «Ін Тайм» відправила 9,8 

млн посилок, сукупний дохід компанії в 2016 році збільшився на 41% в порівнянні з 2015 роком. 

Компанія «Делівері» збільшила обсяг вантажоперевезень на 13,5% в порівнянні з 2015 роком [2]. 

В 2016 році «Укрпошта» переслала понад 700 мільйонів одиниць міжнародних відправлень. В 

останні роки частка підприємства на ринку посилок скоротилася до майже 20 % [3]. 

На сьогоднішній день клієнтам «Ін Тайм» доступні 1916 почтоматів і відділень. Значно 

розширила можливості клієнтів компанія «Нова пошта». Мережа налічує вже більш ніж 2300 

відділень, понад 1400 поштоматів для видачі/прийому посилок та 40 сортувально-

перевантажувальних терміналів [4]. Але перевершила всіх вітчизняна логістична компанія 

«Укрпошта», яка сьогодні має понад 11500 тис. об‘єктів поштового зв‘язку: поштамти, поштові 

відділення, пересувні, сезонні та острівні відділення поштового зв‘язку по всій Україні. Через 

подорожчання палива, девальвації гривні, зростання заробітної плати, компанії були змушені 

підвищити тарифи на свої послуги. Середнє зростання вартості перевезення 1 кг вантажу в «Ін Тайм» 

склало 12,4% по відношенню до минулого року. Для мінімізації впливу підвищення тарифів «Нова 

пошта» переглянула підхід до тарифоутворення. Всі три вище вказані компанії здійснюють послуги з 

міжнародної доставки та мають зручний сайт з онлайн-калькулятором для розрахунку вартості 

доставки. За допомогою якого було прораховано приблизну вартість доставки посилки у відділення 

масою до 30 кг в межах країни. В результаті ситуація щодо цін склалась таким чином: сервіс 

«Укрпошта» оголосив вартість у сумі – 165,6 грн; «Нова пошта» просить за послугу 100 грн.; 

найнижчу вартість пропонує нам компанія «Ін Тайм» - всього 90 гривень. 

Таким чином можна зробити висновок, що зараз Укрпошта починає активно розвиватись і 

набирати обертів, після ребрендингу значно покращився вигляд сайту, але рівень сервісу залишає 

бажати кращого, ціни є вище середніх.«Ін Тайм» і «Нова пошта» по вартості послуг майже однакові, 

але, звичайно ж, «Нова пошта» займає лідируючі позиції, споживачі надають їй більшу перевагу. У 
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компанії «Ін Тайм» є всі можливості для ведення успішної діяльності, тим паче, що в ній відбулися 

кардинальні зміни, завдяки впровадженню новій стратегії розвитку. Отже, ринок логістичних послуг 

в Україні є задовільним. Споживач не завжди розуміє на кого орієнтується оператор, але чітко 

простежується альтернатива серед лідерів з надання логістичних послуг. 
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Функціонування українських підприємств визначається сьогодні процесами становлення 

ринкових відносин та зміною підходів до господарювання. Одним з основних завдань, які постають 

при цьому перед вітчизняними підприємствами, є розробка гнучкої стратегії збутової діяльності. 

Особливо це питання загострюється в умовах посилення конкуренції як з боку вітчизняних, так 

і закордонних виробників, та нестабільності ринку, що потребує оцінки та врахування впливу на збут 

усього комплексу факторів, що його визначають. Збутову діяльність підприємства та вплив на неї 

досліджували такі вчені А. Старостин, Є. Крикавський, О. Кузьмін, С. Гаркавенко, JI. Ліпич, Г. Дж. 

Болта, Ф. Котлер. 

На збутову діяльність підприємства впливають найрізноманітніші фактори, які можна 

класифікувати на контрольовані (внутрішні) і неконтрольовані (зовнішні) [1, с. 56]. До 

контрольованих (внутрішніх) належать ті, до яких безпосередньо причетне підприємство, і має на 

них вплив (організаційні структури, фінансові, виробничі, служби, збуту, реклами і т. ін.) До 

неконтрольованих (зовнішніх) факторів, які впливають на маркетингову  діяльність підприємства 

відносять: політичні, соціальні, економічні, технологічні, ринкові фактори. 

ПАТ «Кредмаш» (Кременчуцький завод дорожніх машин) – один з найбільших 

в Європі виробників дорожніх машин. 

До основних  зовнішніх факторів  впливу  на збут продукції цього заводу слід віднести: 

‒ Конкурентне середовище ‒ Всіх конкурентів підприємства  можна розділити на дві групи 

кожна з яких має свої переваги та недоліки [2]. 

1 ‒ європейські виробники, США і Японії (Німеччина AMMANN, Італія MARINI, США  

ASTEK, Чехія ASKOM). Вони у 1,5‒3 рази дорожчі за установки нашого виробництва, хоча вони і 

мають певні технічні переваги, але їх якість роботи дуже сильно залежить від експлуатуючих 

організацій, ці установки вимагають якісний початкових матеріал .2 ‒ Корейські, Російські  і 

Китайські Виробники. (Китай: HUATONG, Корея: DMI, Росія :ТОВ «УФАДОРМАШ») Найбільшими 

конкурентами для ПАТ Кредмаш  є Китайські виробники . Позначається і територіальна близькість, і 

невисокі ціни, і агресивний маркетинг і бажання виконувати будь‒які замовлення, у тому числі і на 

запасні частини до наших установок. Конструкцію установок часто копіюють у відомих брендів.  

 Недоліками є: відсутність сервісних центрів, великі терміни постачання запасних частин і 

приїзду фахівців, відсутність сертифікатів на газове устаткування, часті відмови програмного 

забезпечення системи управління, «слабкий» китайський метал . 

Хоча підприємство практично не має конкурентів на вітчизняному ринку, останніми роками на 

ринок України заходять й іноземні фірми, які виграють тендери на будівництво ділянок доріг. 

Приватні дорожні компанії України закуповують у європейських виробників вживані установки.  

‒ Політичні фактори ‒ а саме вектор міжнародної політики держави та нестабільність 

законодавчої бази в Україні мали дуже значний вплив на збутову діяльність підприємства, про що 

свідчать  об'єми реалізації продукції(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Об'єми реалізації продукції ПАТ «Кредмаш»   2014‒ 2016 р. 

Країна  2014 р., грн 2015 р., грн Зміни 2014-2015 

рр 

2016 р., грн Зміни 2015-2016 

рр 

Україна 74 181 

723,61 

137 349 

187,00 

+63167463,39 266 793 

700,00 

+ 129 444 420,00 

Росія 304 742 

064,80 

225 053 

353,00 

-79688711,8 199 985 

400,00 

- 25 067 960,00 

Білорусь 10 059 

514,97 

2 372 734,00 +7686780,97 3 534 600,00 +1 161 866,00 

Казахстан 21 745 

452,27 

51 644 

833,00 

+29899380,73 17 794 

100,00 

- 33 850 740,00 

Азербайджан 1 188 949,63 306 399,00 +882550,63 1 570 700,00 + 1 264 310,00 

 

За останні роки через погіршення економічних та політичних зв‘язків з Росією відбувається 

збільшення обсягів продажів на території  України, Білорусії, та істотне погіршення експорту до   

Російської Федерації, що має стати стимулом для пошуку нових ринків збуту. Фінансово‒економічні 

фактори ‒ зростання курсу основних валют, цін на матеріальні  і  енергетичні  ресурси,  

нестабільність  митного  та  податкового законодавства,слабке фінансування державою. Відсутність 

перспективної довгострокової державної програми з будівництва та реконструкції автомобільних 

доріг стримує розвиток внутрішнього ринку дорожньої техніки. 

Серед внутрішніх факторів:  виробничо‒технологічні ‒ використання застарілого обладнання, 

дефіцит обігових коштів призводить до зниження обсягів збуту; маркетингові заходи ‒ основними 

способами просування продукції на ринках є участь у виставках і ярмарках. дефіцит обігових коштів 

не дозволяє підприємству вести постійну рекламну компанію, визначає недостатність маркетингових 

досліджень. 

Отже, найбільший вплив за останні 3 роки мав політичний фактор а саме погіршення стосунків 

між Україною та Росією. Який  мав великий вплив на решту факторів. У зв‘язку зі зміною вектора 

міжнародної політики держави та склавшимся економічним положенням ПАТ «Кредмаш», 

обумовленим дефіцитом обігових коштів та наявністю великої кількості застарілого обладнання, 

проблема збуту товарної продукції може бути вирішена тільки комплексним підходом до 

стимулювання  як росту об‘ємів реалізації, так і виробництва в цілому. Також пріоритетним 

завданням має стати розширення ринки збуту за рахунок європейських країн. 
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Соціально-відповідальний маркетинг – доволі нове поняття в Україні. Він набуває 

популярності, так як виступає потужнім чинником підвищення конкурентоспроможності на 

українських підприємствах. Хоч концепція соціально-відповідального маркетингу доволі молода на 

вітчизняному ринку, але деякі українські маркетологи починають її використовувати, так як 

відповідальний маркетинг вигідний для всіх учасників ринку. Для споживача тим, що він задовольняє 
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свою зацікавленість у підвищенні загального рівня життя, а для підприємства, тим що воно може 

отримувати хорошу думку від споживачів, а це відображається у фінансових результатах.  

За визначенням Ф. Котлера, соціально-відповідальний маркетинг розглядається як концепція 

узгодження та поєднання інтересів організації, споживачів та суспільства у цілому [1, с.8]. В Україні 

більшість працівників підприємств неправильно розуміють поняття соціально-відповідальний бізнес 

та соціально-відповідальний маркетинг, тому що пов‘язують його з втіленням програм доброчинності 

або соціальними чи екологічними програмами компанії. Тому для українських маркетологів потрібно 

добре зрозуміти та вивчити цю концепцію. Так як для сучасного споживача важлива щира 

зацікавленість у вирішенні їх проблем та збереження навколишнього середовища.  

Щоб краще розуміти, що потрібно українським підприємствах для підвищення 

конкурентоспроможності та для покращення відносин зі споживачами, потрібно розглянути 

концепцію соціальної відповідальності бізнесу та соціально-відповідальність маркетингу. Соціальна 

відповідальність бізнесу – це концепція, згідно якої бізнес, крім дотримання законів і виробництва 

якісного продукту або послуги, добровільно бере на себе додаткові зобов'язання перед суспільством і 

своїми працівниками дотримуватися високих стандартів поведінки у відповідності з етичними 

нормами, інвестувати в сталий розвиток суспільства в місцях його оперування [2, c.23]. Корпоративна 

соціальна відповідальність поділяється на внутрішню та зовнішню. Так як соціально-відповідальний 

маркетинг є проявом зовнішньої соціальної відповідальності бізнесу, то можна узагальнити що 

потрібно робити українським підприємствам [3, с.121]: 

– виробляти якісні та безпечні товари; 

– співпрацювати з місцевою владою та неурядовими організаціями; 

– сприяти охороні навколишнього середовища; 

– займатися спонсорською та благодійною діяльністю. 

Таким чином, соціально-відповідальний маркетинг може забезпечувати підприємству більші 

вигоди, ніж просто компенсація їхніх витрат та не лише демонстрацію громадської позиції, але й буде 

виступає інструментом формування конкурентної переваги. А найважливішим це буде підвищення 

якості життя населення та менший ступінь державного втручання, а також сприянню зростання 

добробуту працівників підприємств та збереженню навколишнього середовища. Українські 

підприємства повинні дотримуватися соціально-відповідального маркетингу, так як це сприятиме 

покращенню репутації, посилення бренду, розвитку людського потенціалу підприємства та багато 

іншому. Тому важливо, щоб для підприємств це стало щоденною добровільною роботою, спрямовану 

на довгострокову взаємодію між усіма зацікавленими сторонами. 
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Завдання логістики для малого бізнесу – підібрати оптимальний маршрут для переміщення 

товару, вклавшись в необхідний час і мінімізувавши витрати. Різниця у вартості товару, що 

виникає за рахунок транспортних витрат, може досягати значної частини від загальної суми. З 

урахуванням того, що для малих підприємств логістичні витрати часто виявляються куди більш 

високими, тому їм доводиться вдаватися до специфічних методів побудови транспортних 

ланцюжків, при яких йде консолідація декількох учасників ринку. 

Підходи до управління підприємствами з точки зору логістики розглянуті у працях таких 

вчених, як Гаджинський А., Крикавський Є., Ларіна О., Наумова О., тощо. Отже, проблеми 

застосування логістичного підходу до управління на вітчизняних малих підприємствах 

потребують подальшого дослідження. 
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Логістика – це процес планування, організації контролю за рухом матеріальних потоків, їх 

складуванням та зберіганням, надання відповідної інформації про всі етапи їх просування з місця 

відправлення і до місця призначення з метою забезпечення якісного задоволення вимог клієнтури 

[1, 297 с.]. Кожен окремий учасник ринку в сегменті малого бізнесу потребує порівняно невеликих 

обсягів перевезень, що підвищує транспортні витрати. У зв'язку з цим стає популярним спільна 

розробка логістичних схем, які будуть поєднувати для всіх учасників логістичного процесу. Це 

виражається в наступних діях:  загальні транспортні ланцюги і системи; єдиний транспортний і 

складської процес, його загальне планування і суміщення з виробничими аспектами;опрацювання 

раціональних маршрутів руху, підбір транспортних засобів, які найкраще підходять для вирішення 

поставлених завдань [2, 465 с.]. 

Дані по частках від загальної суми витрат на логістику кожної з її функціональних 

областей представлені рис.1.  

 
Рис. 1. Частка від загальної суми витрат на логістику кожної з її функціональних областей  

 

Тому у логістиці саме малого бізнесу потрібно зосередити увагу на спосіб транспортування 

матеріальних потоків, оскільки на нього йде максимальна частка витрат – 46%. Вибір конкретного 

варіанту проводиться на підставі технічних та економічних розрахунків, уважного аналізу витрат 

всіх учасників загальних логістичного проекту. Не менш важливим є питання зберігання продукції 

- необхідна складська інфраструктура. Якщо з яких-небудь причин організація спільної логістики 

для невеликих компаній неможлива, альтернативою стають послуги, що надаються сторонніми 

організаціями в форматі аутсорсингу. Подібний сервіс виявляється більш вигідним, ніж 

самостійне планування - мала організація просто не може утримувати штат співробітників, 

необхідних для ефективного виконання логістичних завдань. Особливо це стосується компаній, 

які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

Звернення невеликої фірми в спеціалізовану логістичну організацію – це швидка побудова 

оптимальних ланцюжків переміщення навіть для маленьких обсягів вантажів, зниження витрат і 

ризиків, вивільнення додаткових коштів для розвитку бізнесу. Великий оператор вбудовує клієнта 

в свою логістичну структуру, так забезпечується взаємовигідне співробітництво. 
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Аурелій Печчеї, говорив: «Ніхто, власне, не знає, котра саме з безлічі небезпек і проблем – 

далеко не всі з яких ми вже встигли відчути й усвідомити –  розпочне ту ланцюгову реакцію, що 
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поставить людство на коліна» [1]. Щодня на нашій планеті відбувається безліч небезпечних ситуацій, 

які загрожують життю (табл.1).  

Таблиця 1 

Класифікація стихійних лих 

 Природні  Антропогенні  

Раптові  Землетрус, ураган, торнадо Теракти, хімічні витоки 

Повільні  Голод, засуха, злидні Політичні кризи, криза біженців 

 

З табл.1 можемо побачити, що надзвичайні ситуації можуть бути викликані як діяльністю 

людини, так і без неї, тобто природні. Але в будь–якому випадку вони несуть за собою людські, 

матеріальні, фінансові, інформаційні втрати. Для того щоб мінімізувати людські втрати, необхідно 

розробляти певні заходи, стратегії, які при застосовуванні будуть максимально ефективними. В 

такому випадку доцільно використовувати логістику. Кризова логістика (логістика в надзвичайних 

ситуаціях) – це процес планування, управління та контролю ефективних потоків матеріалів, 

інформації та послуг від пунктів відправлення до пунктів призначення з метою задоволення 

нагальних потреб постраждалих людей в надзвичайних ситуаціях [1]. 

Відповідно до чинного законодавства функції безпеки, у тому числі і в соціальній сфері, 

покладені на виконавчі та законодавчі органи влади всіх рівнів, тому необхідно, щоб усі управлінські 

підрозділи працювали злагоджено, логічно, взаємоінформуючи. 

При виникненні надзвичайних ситуацій  державними і муніципальними органами 

здійснюється управління силами і засобами безпеки, створюються резерви фінансових і матеріальних 

ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Організовується і забезпечується підготовка органів 

управління, сил і засобів системи комплексного забезпечення безпеки, координується і направляється 

робота територіальних підрозділів спеціальних служб та інспекцій в області безпеки [2]. В підсумку 

маємо централізоване управління на основі системного підходу логістичної діяльності при 

надзвичайних ситуаціях (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель системного підходу 

 

Визначення логістичних потреб, дає змогу найбільш точно з‘ясувати які саме потреби у 

населення, внаслідок надзвичайних ситуацій, аварій, стихійних лих. Також необхідно знати чи 

достатньо того потенціалу який є в місті, області, регіоні, країні. Закупівля відбувається в разі нестачі 

певних засобів (ліки, обладнання, транспорту). Контроль і моніторинг поставок – швидко повинні 

бути зроблені три кроки: сортування, класифікація та інвентаризації. Поставки – характеризують 

реакцію різних суб‘єктів на стихійні лиха. Організації, що задіяні в ліквідації наслідків стихійних 

лих, отримують поставки в якості допомоги від національного або міжнародного співтовариства або 

в якості кредиту. Прибуття надзвичайних поставок – поставки прибувають в постраждалий район з 

різних точок і різних засобів: землі, моря, повітря. 

Транспорт – при прийнятті рішення, ми повинні думати про два завдання: потреби на місцях 

(терміновість, тип поставок, відстань, інші умови, маршрути, погода тощо) і можливі види 

транспорту (доступні засоби, вартість, можливості передачі тощо). Зберігання – поставки повинні 

зберігатись, поки вони не можуть бути передані або використані. Повинна організовуватись система 

зберігання, яка дозволяє визначити тип, кількість і розташування існуючих запасів в певному районі, 

а також сформувати запаси для більш пізніх потреб. Дистрибуція (розподіл) – допомога повинна бути 

пропорційною потребам, справедливою і контрольованою для того, щоб уникнути зловживань і 

Дистрибуція 

Логістичні 

потреби Закупівля 

Зберігання Прибуття 

Моніторинг Транспорт 

Інформація 



162 
 

відходів [1]. Технологія та комунікації (зв‘язок) – відіграє вирішальну роль у ліквідації наслідків 

стихійних лих. Очевидно, що швидкість, з якою критична інформація збирається, аналізується і 

розподіляється між установами, що беруть участь у ліквідації лиха, сприятиме ефективному 

реагуванню і, отже, більше життів можуть бути врятовані. 

Отже, використання логістичного підходу в надзвичайних ситуаціях досить важливо, адже 

використовуючи її принципи системності, комплексності, конкретності, конструктивності, надійності 

можна отримати ефективне управління матеріальними потоками у таких випадках. Для успішної 

реалізації такого підходу необхідно, щоб усі учасники процесу були об‘єднанні однією логістичною 

системою. 
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Сьогодні сучасні технології просування товарів та послуг зробили великий стрибок. Класичні 

прийоми впливу маркетингу через звичні канали ЗМІ: телебачення, радіо, журнали, інтернет, газети 

значно ослабили свою дію, бо мозок споживачів утворив захисний механізм проти так названого 

«рекламного сміття». Перед багатьма великими компаніями постає питання: яким чином тепер 

просувати свій товар? Існує багато методів: від звичайної контекстної реклами до привертаючих 

увагу якісно оформлених торгових просторів з урахуванням кольору, звуку, запаху. До речі, останній 

інструмент має назву нейромаркетинг, який ставить на меті виявлення неусвідомлюваних реакцій 

мозку споживача на зовнішні маркетингові подразники і стимулювання тих з них, які впливають на 

прийняття позитивних купівельних рішень.  

Сфера нейромаркетингу ще недостатньо вивчена та досліджена. Вперше термін 

«нейромаркетинг» було вжито у 2002 році вченим Алє Шмітсом з університету в Роттердамі. Сама 

концепція нейромаркетингу була розроблена у 1990-ті в Гарварді.  Досліджували дану тему Д. 

Залтман, М. Ліндстром, А. Трайндл, Н. Коро, Д. Льюіс, П. Глімчер, Р. Солсо, Б. Оейманом, Р. Дулі та 

ін [1 – 6]. Не дивлячись на те, що нейромаркетинг відносно новий напрям, який виник лише на 

початку XXI століття, чимало компаній використовують інструменти нейромаркетингу у політиці 

просування товарів. Зазвичай виробники орієнтуються на задоволення потреб споживачів, змінюючи  

поведінку та реакцію людини на товар, застосовуючи при цьому такі основні канали впливу: 

  зір – візуальні ефекти, 

  нюх – запахи, 

  дотик – тактильні відчуття, 

  смак,  

  слух – звуки.  

Існує чимало нейромаркетингових хитрощів та маніпуляцій, які використовуються сучасними 

компаніями-виробниками: 

1. Користь праці 

Для будь-якого покупця важливо щось отримати, прикладаючи до того зусиль. Наприклад 

ходити по магазинах у дні  «чорних п'ятниць» або «ночей шопінгу». Люди готові, штовхаючись в 

натовпі, відстоюючи численні черги, шукати найвигідніші знижки і пропозиції. Продавці спеціально 

для таких заходів дістають зі складів не самі нові речі, які миттєво розпродаються.  

2. Дефіцит замовлення 

Прикладом штучного дефіциту можна назвати лімітованість серій товару. Наприклад, 

батончики Twix з білого шоколаду. Обмеженість викликає бажання купити товар через його 

ексклюзивність. 
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3. Почуття неповноцінності  

Майже вся реклама працює за таким принципом. Зазвичай з екрана телевізора можна почути, 

що якщо ми не їздимо на курорти своєї країни – ми не патріоти, якщо не користуємось телефонами 

певної моделі – не сучасні, якщо не купуємо одяг певного бренду – не модні.  

4. Цифри 

Дослідження доводять, що для споживача головна та цифра, яка знаходиться з лівої сторони. 

Тобто ціна 49 більш приваблива, ніж 50. 

5. Слоган  

Якщо рекламний слоган закарбувався у голові надовго або його пам‘ятає навіть дитина, то це 

влучний слоган. Найбільш вдалі слогани: 

 Завжди Coca-Cola! 

 Bounty. Райська насолода! 

 Toyota. Керуй мрією! 

6. Вічні цінності 

Використання людських цінностей у рекламі – звична справа маркетологів. Любов, 

порядність, дружба – це цінності, які будуть актуальні завжди. Тому образ щасливої родини часто 

використовуються у рекламі, наприклад, сік «Дружба», майонез «Лагідний» [1]. 

Усі вище перераховані маніпуляції доводять, що свідомість споживачів під тотальним 

контролем маркетологів. І постає питання: чи здатен покупець сьогодні самостійно обирати, чи цей 

вибір за нього роблять виробники? Споживач схожий на маленьку розгублену дитину, яку з усіх 

боків спокушають та заманюють яскравими вивісками, апетитними запахами та веселою музикою.  

У даній роботі було досліджено основні теоретичні аспекти нейромаркетингу та  проведено 

аналіз сучасних методів нейромаркетингового впливу на свідомість та вибір споживачів.  

Не зважаючи на те, що нейромаркетинг, як область досліджень, з‘явився лише на початку 21 

сторіччя, новий напрям вже зібрав навколо себе чимало суперечок. Основний конфлікт щодо 

використання та застосування нейромаркетингу розгортається між споживачами та виробниками. 

Останнім часом кількість фірм, які вдаються до залучення нейромаркетингу, зростає 

швидкими темпами. Головна проблема – це приховування результатів досліджень, тому на сьогодні 

відомості про новий напрям та результати його дослідження мізерні. 

Нейромаркетинг має майбутнє.  Головні перспективи та цілі – надання гласності результатам 

досліджень, вихід з «тіні» та пошук компромісу між споживачами та компаніями-виробниками.  
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http://www.adventum.ru/blog/neuromarketing-emotional/


164 
 

матеріалів.На величину ринкового попиту цих матеріалів мають неконтрольовані фактори 

зовнішнього середовища, а також зусилля підприємств по виробництву будівельних матеріалів. 

В залежності від рівня матеріаломісткості зусиль виділяють первинний ринковий попит (рис. 

1), ринковий потенціал і поточний ринковий потенціал. Зрозуміло, що первинний попит з‘являється 

на ринку за відсутності будь-яких дій підприємства щодо презентації та рекламування свого товару. 

Ринковий потенціал являє собою межу, до якої наближається попит при максимальних затратах 

підприємства на маркетингову діяльність на даному ринку. Слід зразу визначити, що в рамках 

наближення маркетингових зусиль до своєї максимальної величини приріст їх ефективності дуже 

низький.   

 
 

Рис. 1.Залежність ринкового попиту від маркетингових зусиль підприємства 

 

Тому підприємство повинно постійно слідкувати за життєвим циклом своїх товарів і вчасно 

проводити заміну товару новими. 

Поточний ринковий потенціал Qможна визначити за залежністю: 
                                                      

де  – число покупцівданого товару на ринку, щодосліджується;  – число покупок даного 

товару покупцем за досліджуваний час;  – середня ціна даного товару в грошових одиницях. 

При визначенні поточного ринкового потенціалу необхідно враховувати додаткові фактори, 

які впливають на його величину. Так при дослідженні ринку товарів тривалого вжитку (телевізорів, 

пральних машин, кондиціонерів, автомобілів та ін.) слід встановити попит на їх заміну. Для цього 

необхідно в базі інформативних даних мати обсяги раніше куплених товарів і встановлені терміни 

фізичного, економічного і психологічного їх старіння, встановити темпи заміни таких товарів.Для 

виміру відносного потенціалу ринку споживчих товарів на обмежений території використовується 

індексний метод. Так, наприклад, за даними щорічного огляду купівельної здатності споживачів, яка 

базується на розрахунках індексу відносного потенціалу ринку частка ринкового регіону в 

загальнонаціональній купівельній здатності К може бути визначена за залежністю: 

                                                                

де –частка регіону в доходах населення;  – частка регіону в обсягах роздрібної торгівлі;  – 

частка регіону в чисельності населення. 

Вказані індекси залежать від регіону і визначаються за результатами статистичних даних або 

обстеження населення. 

Попит на продукцію підприємства (фірмовий попит) можна розрахувати за залежністю: 

 
 – фірмовий попит на товар і-го підприємства;  – інтенсивність маркетингових зусиль і-го 

підприємства на ринку даного товару;  – потенціал ринку даного товару. 

Якщо обсяги маркетингових зусиль впливають на перспективи розширення даного товару, то 

значення  можна розрахувати за залежністю: 

 
Де  – маркетингові зусилля і-го підприємства в грошових одиницях;  – питома 

продуктивність маркетингових зусиль і-го підприємства в розрахунку на грошову одиницю. 

Показником, який характеризує зміни в попиті на конкретний товар під впливом таких 

чинників як ціна або інтенсивність комерційної пропаганди є еластичність попиту, її можна 
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охарактеризувати коефіцієнтом Е: 

 
Де  – зміни в кількості попиту на продукцію;  – первинний попит на продукцію;  – 

зміна ціни на продукцію;  – початкова ціна продукції. 

Еластичність попиту залежить від ефективності комерційної пропаганди КЕ, яка визначається 

за залежністю: 

 
Де і  - обсяги продажів у минулому і аналізуємому періодах;  – затрати на 

комерційну пропаганду відповідно в минулому і аналізованому періодах. 

Оскільки всі підприємства розгортають свою комерційну діяльність в умовах обмеженості 

ресурсів, то слід розпізнавати прогнозований (потенційний) попит і місткість ринку. Так, відповідно 

до національного ринку його місткість Vрозраховується за залежністю: 

 
Де  – обсяги виробництва даного товару в країні;  – залишки товарних засобів на складах і 

по каналах розподілу;  – обсяги експорту та імпорту даного товару;  – величина зміни запасу 

даних товарів у продавців і споживачів;  – непрямий експорт;  – непрямий імпорт. 

При складанні планів маркетингу розраховується показник фактичної частки ринку, яка 

належить даному підприємству : 

 
Одним із напрямів маркетингових досліджень незадоволеного попиту на товари є аналіз 

факторів, які утримують збільшення попиту. Так, при аналізі факторів, які перешкоджають зростання 

попиту на будівельні матеріали на освоєному ринку є недостатня гнучкість цінової політики і 

проблеми з рекламою. Тобто необхідно звернути увагу на удосконалення управління маркетингом на 

підприємстві. 

 

 

РЕБРЕНДИНГ ЯК ДРУГЕ ЖИТТЯ КОМПАНІЇ 

 

Третьякова М. О.  

студентка 

Науковий керівник: Герасимчук В. В., старший викладач 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

У наш час світ розвивається дуже швидко, а значить, з такою ж швидкістю все і застаріває, 

тому для успішного ведення бізнесу необхідно вчасно підлаштовуватися під нові умови. Яким би 

помітним не був ваш бренд, рано чи пізно його доведеться оновити, і не тільки тому, що він просто 

перестане відповідати часу, ще однією причиною є те, що врешті-решт, бренд стає нудним і приївся. 

Всі ці проблеми вирішує ребрендинг. 

Поняття ребрендингу досить актуальне у наш час. К. Ліннік досліджував проблеми реанімації 

бренд [1], О. Машковцев розглядав плоди ребрендингу [2], О. Письменська вивчала проблеми 

ребрендингу [3]. Ребрендинг – це комплекс заходів щодо зміни бренду, або його складових (назви, 

логотипу, фірмового стилю) [3]. Простіше кажучи, ребрендинг – це оновлення бренду. Яким би 

гарним не був логотип, слоган, або інша символіка торгоельної марки, її необхідно періодично 

оновлювати, щоб утримувати інтерес цільової аудиторії. На рис. 1 наведно основні чинники, які 

зумовлюють проведення ребрендингу. 
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Злиття компаній 
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Рис. 1.Причини проведення ребрендингу [3] 

Рішення про ребрендинг є логічним наслідком успішного розвитку DЦ на ринку, з того 

моменту як Watson Group придбала бізнес у 2006 р. Ребрендинг ТМ «Watsons» привніс три основні 

переваги для українських споживачів: 1) нове розташування продукції у магазинах, що зробить 

процес покупок більш зручним і приємним, 2) розширення асортименту ексклюзивних продуктів 

«ціна / якість», 3) нова , бонусна програма для постійних клієнтів Watsons Club, завдяки чому кожен 

покупець зможе купувати свої улюблені товари за найкращою ціною. 

Ребрендинг також позитивно вплинув і на інші показники діяльності ТМ «Watsons». У табл. 1 

наведено показники діяльності ТМ «Watsons» до проведення ребрендингу і після [4]. 

Таблиця 1 

Показники діяльності ТМ «Watsons» до проведення ребрендингу і після 

Рік Виручка, млн 

грн 

Кількість 

магазинів, шт 

Кількість 

аптек, шт 

Сумарна площа 

магазинів, м
2 

Кількість міст 

2014 991  375 24 55558 109 

2017 1200 472 24 69929 112 

 

Згідно даних табл. 1 можна констатувати, що виручка збільшилася на 209 млн грн, з 991 млн 

грн у 2014 р. до 1200 млн грн у 2017р., відповідно. Кількість магазинів ТМ «Watsons» за цей період 

зросла на 97 одиниць, та що відповідно призвело до збільшення площ магазинів на 14371 м
2
. 

Географічні межі діяльності ТМ «Watsons» розширились за рахунок відкриття магазинів у трьох 

містах. Усі ці зміни відбулися завдяки правильному і вмілому використанню ребрендингу. 

Отже, ребрендинг – це надзвичайно дієвий засіб в боротьбі за «життя» компанії, який може 

докорінно змінити її стан на ринку, як принести шалений успіх, так і за невмілого використання – 

невдачі. Але, якщо ребрендинг проводиться професіоналом, то він точно принеседопоможе 

торгівельній мережі збільшити товарообіг, завоювати прихильність клієнтів, отримати бажану 

репутацію й прибуток та подальший розвиток компанії. 
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На сьогоднішній день важливим елементом практично будь-якого бізнесу є правильно 

вибудувана його логістична складова. Часом значний відсоток від ціни будь-якого товару складається 

виходячи з витрат на складування і транспортування вантажу. За таких умов все нового значення 

набувають інформаційні системи в логістиці, що виступають як джерелом зниження витрат під час 

ведення бізнесу. 

Методику ефективного використання інформаційних систем в логістиці вивчали у своїх 

роботах насамперед іноземні та кілька вітчизняних науковців, зокрема: Гунасекаран А. [1], Генрі 

Чанг, Лян-Цзе Чжан, Гірна О. Б., Чухрай Н. І. [2]. Але запропоновані теорії та методики не є 

універсальними, вони не адаптовані до умов української економіки, до особливостей споживачів та 

підприємств, що наштовхує на подальші дослідження. 
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На підприємствах принципово важливо, щоб логістичні операції були з мінімальними 

затратами та з найбільшою ефективність, для цього доцільно використовувати програмне 

забезпечення. Багато програм для автоматизації транспортної логістики дозволяють створити єдину 

інформаційну базу,  зазвичай така програма існує у вигляді інтегрованої CRM-системи (Customer 

Ralationship Management – прикладне програмне забезпечення для організацій) розробленої 

спеціально для контролю логістики і транспорту в компанії [3]. За її допомоги можна контролювати 

запити і поставки товару, обліковувати час, зберігати рахунки та іншу супутню документацію, можна 

фіксувати маршрути водіїв та редагувати його завдяки інтеграції з ГЛОНАСС або GPS. 

Також на ринку є ще декілька простих та оптимізованих систем, які вже підтвердили свою 

ефективність. Наприклад система управління транспортом (ABM Cloud (ABM Rinkai TMS) дозволяє 

автоматично планувати маршрути, контролювати виконання маршрутів та оцінювати ефективність 

використання транспорту [4]. Розробники ТМС-системи пропонують 98% ймовірність попадання в 2-

х годинне «вікно», розрахунок маршруту на 200 точок ‒ 20 хвилин, прогнозування недовезення за 

1,5-3 години, оn-line контроль водіїв, перерахунок маршрутів «на льоту».  

Також треба відзначити ефективність  програми «Інтеллі» (GPSM). За її допомоги можна 

вести повний облік пройденого кілометражу і витрату палива, контроль дотриманням заданого 

маршруту, швидкісних лімітів [5]. Програма сумісна з будь-якими IT-системами. У даному рішенні 

використовується програмний комплекс GPS-моніторингу Wialon (підтримує такі типи карт, як 

BingMaps, GoogleMaps, Яндекс.Карти, Open Streetap і Yahoo! Maps). 

Отже, значущість інформаційних систем в логістиці з кожним роком тільки буде зростати 

через бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних засобів і технологій, тому використання 

віртуальної логістики дозволить підвищити ефективність ведення малого бізнесу, значно скоротити 

витрати на управління матеріальними потоками та вивести підприємства на новий економічний 

рівень.  
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Характерною особливістю розвитку національної системи внутрішньої торговельної 

діяльності на сучасному етапі є інтернаціоналізації її організаційних форм і функціональних систем, 

причому в міжнародному масштабі, незалежно від рівня розвитку країни і типу економіки. Стрімкий 

розвиток ІТ-сфери відкриває доступ до зарубіжних ринків з мінімальними затратами, що є вигідним 

для  невеликих підприємств.  

Питання інтернаціоналізації та використання цифрової торгівлі розглядалися в працях Стіґліц 

Дж., який досліджував питання глобалізації та інтернаціоналізації ринків як напряму розвитку 

підприємств [1]. Стосовно вітчизняних дослідників, то основу поняття «інтернаціоналізація», 

взаємозалежність інтернаціоналізаційних процесів та розвитку ІТ-технологій в своїх працях описали 

О. Гонта та Т. Співаковська [2]. Проте, незважаючи на світові масштаби інтернаціоналізації її наукові 

основи, проблеми на загрози, можливі шляхи розвитку, економічні та соціальні наслідки 

залишаються маловивченими. 
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За даними розвитку українського ринку електронної комерції останні 5 років можна 

спостерігати динаміку зростання на рівні 50–60 %
 
[2] незалежно від перманентних економічних 

коливань. При цьому ринок володіє серйозним потенціалом. В наш час цифрова торгівля відкриває 

можливості для малих і середніх підприємств, даючи поштовх для розвитку транснаціональних 

корпорацій. На прикладі таких платформ як Amazon чи eBay можна побачити, що навіть невеликі 

підприємства використовують інтернет-платформи для реалізації своїх товарів [3], що значно 

підвищує частку експорту з мінімальними транспортними та логістичними витратами. 

Оцифровування також скорочує витрати на початковому етапі організації бізнесу для 

підприємців, оскільки компанія може придбати частину потужностей, наприклад користуючись 

таким сервісом як Amazon, і самостійно будувати свою систему продажу та комунікацій. Послуги 

бізнес-підтримки також можуть надаватися за допомогою різноманітних платформ, таких як UpWork 

[4], де їх можна замовити безпосередньо у фрілансерів. Подібні сервіси є вигідними не тільки для 

підприємств, адже дозволяють почати свою діяльність з набагато меншими інвестиціями, а й 

споживачам, які  знаходяться в постійному пошуку нових товарів. Цифрові платформи дозволять 

людям брати участь у глобалізації, що розширить можливості вибору якісно нового рівня і дозволяє 

знайти краще співвідношення якості, різноманітності та ціни на світовому ринку.  

Отже, першоетапним і найважливішим кроком  протягом найближчих років для України є 

процес приєднання до Цифрового співтовариства, а й відповідно до Єдиного цифрового ринку ЕС. Це 

сприятиме створенню нових робочих місць, полегшенню ведення бізнесу, економічне зростання та 

стабільне політичне середовище в країні вцілому.  
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Казахстан, как страна, цель которой оказаться в числе 30 стран с развитой экономикой, стал 

осознавать действительные реалии нового производства, конкурентоспособность развитых 

транснациональных корпораций, уровни производства которых нужно достичь и сохранить. 

Сложность сложившейся ситуации заключается в том, что развитие промышленного производства в 

высокотехнологичных странах происходит наиболее быстрыми темпами по сравнению со странами, 

богатыми сырьѐм. 
С середины 90-х годов прошлого столетия активизировался процесс диверсификации 

российских компаний черной металлургии. Причиной тому послужило изменение мировой 

конъюнктуры в части повышения спроса и цен на металлопродукцию, что повлекло рост прибыли 

металлургических компаний. В итоге, в Казахстане, появился зачаток крупных промышленных 

компаний с различным уровнем диверсификации. 

Сегодня Казахстан, даже с учетом отрицательных тенденций, имеет потенциал развития ряда 

отраслей по выводу своей продукции на внешние рынки. На основании шкалы индексов и 

классификации высокого, среднего и низкого потенциала были определены наиболее 

конкурентоспособные отрасли: - химическая отрасль — 40,4% в объеме всей не сырьевой продукции; 

- машиностроение — 13%; - пищевая отрасль (кондитерская, плодоовощная, рыбная) — 4,1%;                     

- текстильная промышленность — 0,5%. 

Ряд факторов обуславливают стратегические эффекты диверсификации промышленности, 

среди них можно выделить:  

1) эффект синергизма, который проявляется в следующих критериях: 

- операционная экономия в результате повышения эффективности управления, маркетинга, 

сбыта и производства в целом; 

- финансовая экономия за счет снижения трансакционных издержек;  

- возможность роста эффективности управления при слиянии фирм; 

- возросшая рыночная мощь фирмы и снижение конкуренции. 

По мнению И.Ансоффа, ранние диверсификации были связаны с критериями синергизма в 

основном с функциональными подразделениями: отделом маркетинга, НИОКР и др. Но практика 

показала, что самым основным критерием синергизма является синергизм корпоративного 

управления. 

2) повышение доходов и хеджирование рисков; 

3) наличие информационного обеспечения корпоративного бизнеса и мотивация 

маркетинговых исследований; 

4) налоговые льготы; 

5) технологический выигрыш за счет взаимного проникновения технологий, совместного 

проведения НИОКР [1, 77]. 

Анализируя ситуацию в Казахстане на республиканском и региональном уровне, можно 

сделать вывод о том, что в Казахстане есть все необходимые условия и предпосылки для 

осуществления диверсификации производства. 

В целях формирования принципов с учетом регионального аспекта были проанализированы 

принципы диверсификации ряда авторов: 

1. Принцип глубины диверсификации, которая определяет долю объема производства новой 

продукции в текущем периоде по отношению к общему объему производства в базовом периоде. 
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2. Принцип макро- и микросреды означает необходимость учета влияния и взаимосвязи 

компонентов, характеризующих отдельные сферы внешней среды (региона) и оказывающих влияние 

на эффективность работы предприятия. 

3. Принцип результативности предполагает, что при анализе и разработке мероприятий в 

рамках диверсификации необходимо оптимизировать и затраты с учетом итогов как в масштабе 

предприятия, так и региона. 

4. Принцип контроля связан с возрастающей ролью менеджмента в связи необходимостью 

формирования органа контроля процесса и конечных результатов. 

5. Принцип учета сопротивления обусловлен наличием изменений, вносимых в сложившуюся 

систему управления, и наличием противодействия системы этим изменениям. 

Многие предприятия в Казахстане активно применяют процесс диверсификации 

производства, преследуя цель — понизить коммерческий риск, повысить финансовую стабильность и 

экономическую устойчивость предприятия. Однако в процессе проведения диверсификации 

казахстанские предприятия не учитывают и анализируют присущие диверсификации положительные 

и отрицательные последствия с учетом особенностей регионов и отечественной экономики [2, 46]. 

Диверсификация может затронуть горизонтальный уровень производственного цикла, также 

может носить и вертикальный характер; может быть связанной и не связанной.  

Результаты и их обсуждение - диверсификация промышленности, в сущности, требует 

разработки стратегий конкуренции для производственных подразделений Компании в целом. Если 

стратегия производственных подразделений ориентирована на преодоление проблем конкурентных 

преимуществ в отдельной области деятельности, то стратегия конкуренции компании должна 

определять направления дальнейшего бизнеса и управлять данными направлениями. Таким образом, 

стратегия конкуренции при диверсификации является совокупностью стратегий отдельных 

подразделений. 
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В современном мире развивающиеся рыночные отношения предъявляют высокие требования 

к предприятиям. Для совершенствования и развития своего предприятия, а также для поддержания 

его на должном уровне доходности, собственник или управляющий должен знать стоимость своего 

бизнеса, так как именно стоимость предприятия наиболее полно отражает результаты деятельности. 

Увеличение стоимости предприятия не противоречит интересам других заинтересованных 

сторон. Успешно функционирующие на рынке компании создают сравнительно больше стоимости 

для всех - потребителей, работников, правительства (через выплачиваемые налоги) и поставщиков 

капитала. Во всех развитых странах основной вопрос интересующий институт собственника - какова 

реальная стоимость его бизнеса, доли, акции. Анализ стоимости акций - это неотъемлемый элемент 

развития производства. Необходимость расчета стоимости его акций и перспектив ее повышения 

является неотъемлемым элементом планирования любого предприятия. Стоимость акций 

взаимосвязана со стоимостью предприятия. И этой стоимостью можно и необходимо управлять. 

Управление предполагает анализ всех принимаемых решений с точки зрения их влияния на 

стоимость бизнеса. 

Само предприятие заинтересовано в определении и управлении стоимостью бизнеса. Для 

этого ему нужны финансовые ресурсы, существует всего два источника: собственный капитал и 

заемный. Для увеличения собственного капитала, основной задачей является доказать 

потенциальному акционеру инвестиционную привлекательность. Известно, что инвесторы 

вкладывают средства не в проект, и не в предприятие, а в свои будущие доходы, которые он 
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рассчитывает получить. Таким образом, стратегической целью экономистов является управление и 

увеличение стоимости акций или, иначе говоря, стоимости предприятия. 

Далее, обратим внимание на кредитора, основными вопросами для которого являются 

следующее: какие риски он может понести, предоставив предприятию кредит, и как эти риски 

соотносятся с его будущим доходом. Наряду с кредитной историей предприятия, для него также 

представляют интерес и данные о прямых и косвенных доходах собственников, так как в 

совокупности вся эта информация позволяет судить о том, насколько эффективно предприятие 

использовало предоставленные ресурсы ранее, то есть, прирастал ли вложенный в предприятие 

капитал. При установлении на предприятии системы управления затратами, оптимизации запасов, 

высокой собираемости дебиторской задолженности предприятие функционирует стабильно, а значит 

риски кредитора относительно оправданы, следовательно, и процентная ставка кредита может быть 

тоже невысокой. 

Знание стоимости бизнеса, наблюдение и управление стоимостью бизнеса поможет в решении 

ряда вопросов: 

- повышение эффективности управления; 

- обоснование инвестиционного решения; 

- разработка плана развития предприятия; 

- реструктуризация (ликвидация, слияние, поглощение, выделение и т.д.) предприятия; 

- определение текущей рыночной стоимости предприятия при его частичной или полной 

продажи, при выходе одного или нескольких участников из обществ и т.д.; 

- определение стоимости ценных бумаг предприятия, паев, долей в его капитале при 

проведении различного рода операций с ними; 

- определение кредитоспособности предприятия и величины стоимости залога в случае 

кредитования; 

- выявление реальной рыночной стоимости имущества в случае проведения страховых 

операций; 

- оптимизация налогообложения предприятия (при определении налогооблагаемой базы 

необходимо провести объективную оценку предприятия); 

- определение величины арендной платы в случае сдачи бизнеса в аренду; 

- эмиссии акций обществом и др. 

Поэтому очень важно уметь оценивать стоимость своих компаний и управлять ею. Стоимость 

и ее оценка сегодня важнее, чем когда-либо, но концепция стоимости бессмысленна и бесполезна, 

если стоимость невозможно оценить и увеличить. 

Увеличение стоимости предприятия - цель управления и объект планирования, значит 

необходимо уметь устанавливать ее количественно. Эта задача решается в рамках системы 

мониторинга оценки бизнеса, та в свою очередь, тесно взаимосвязана со всеми, без исключения, 

аспектами менеджмента: маркетингом, управлением ассортиментом, управлением затратами, 

инвестиционной и финансовой политикой, налоговым планированием и прогнозированием, 

управлением активами и другим. В конечном счете, мерой совершенного, а значит наиболее 

эффективного бизнеса, является не ликвидность или рентабельность и даже не величина его 

прибыли, а увеличение его стоимости.  

При определении рыночной стоимости бизнеса в соответствии со стандартами оценки 

должны использоваться следующие подходы: затратный (имущественный), сравнительный 

(рыночный) и доходный, внутри которых могут быть использованы различные методы расчѐтов. 
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В сучасних умовах жорсткої конкуренції підприємств не лише на зовнішніх, а й на внутрішніх 

ринках використовують інновації, що є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності 

продукції та закріплення позицій підприємств на ринку. В контексті сучасних кризових явищ 

особливо гостро постає необхідність впровадженню інноваційних процесів та пошуку резервів 

оптимізації витрат сировини, матеріалів, часу тощо. Метою логістики інновацій є дотримання 

встановлених термінів, виконання поставлених завдань у максимально короткий термін, зменшення 

оптимального розміру партії постачання для прискорення процесу доставки. 

Серед функцій фахівців логістики виділимо наступні: визначення потреби в сировині, 

матеріалах, комплектуючих виробах; нормування виробничих запасів й оборотних засобів на 

підприємстві; укладання договорів з постачальниками на відвантаження сировини та матеріалів; 

реалізація матеріальних ресурсів на складах відділу логістики; контроль за витрачанням матеріальних 

ресурсів цехами [1]. 

При здійсненні логістичного забезпечення інноваційного процесу необхідно дотримуватися 

певних вимог: 

1. Повинні бути чітко ідентифіковані джерела та учасники економічних потоків; 

2. Виявлений логічний та кількісний взаємозвязок між потоковими процесами; 

3. Визначені значимість та функціональне призначення в цілому для інноваційного проекту 

та для окремих його фаз, а також специфіка організації в них тих чи інших потокових процесів; 

4. Відкриті місця узгодження, логістичні центри потокових процесів, дана оцінка їхньої ролі 

в проекті, сформульовані завдання логістичного забезпечення проектуванння [1]. 

Для оптимізації логістичних аспектів інновацій необхідно також запровадження інновацій в 

логістиці. Найважливішу роль в логістичних інноваціях відіграють інформаційні технології. 

В процесі проведеного дослідження визначені програмні забезпеченя, що використовуються в 

логістиці: Enterprise Resourse Planning (ERP) – планування ресурсів підприємства;  Warehouse 

Management System (WMS) – система по управлінню складом; Transport Management System (TMS) – 

система по управлінню транспортом; Сustomer Relationship Management (CRM) – управління 

взаємовідносинами із споживачами (постачальниками);  Radio Frequency Identification (RFID) – 

система радіочастотної ідентифікації палет за допомогою радіоміток та ін.[2] 

Отже,  слід відмітити важливість логістичних аспектів при здійсненні інноваційної діяльності. 

Інновації повинні чітко слідувати плану впровадження, реалізації та наявності відповідних 

технологій і програмних забезпечень. Встановлено, що в Україні зазаначені інноваційні програмні 

забезпечення застосовуються обмежено. В умовах курсу на євроінтеграцію перед вітчизняними 

підприємствами  виникає потреба запровадження інновацій й у логістиці, з метою оптимізації 

процесу, що дозволить зменшити не тільки витрати на матеріали і сировину, а також витрати  часу та 

знизити вірогідність помилок. 
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На сьогоднішній день підприємства функціонують в умовах постійної трансформації 

ринкового середовища, що зумовлює перехід на більш новітні технології задля забезпечення 

конкурентною продукцією не лише на національному рівні, але і на світовому. У зв'язку з цим 

зростає наукова актуальність і практична затребуваність дослідження ролі інноваційних технологій. 

Орієнтація України на інноваційний тип у стратегії дасть можливість досягнути стрімкого 

економічного розвитку, що є необхідним на сьогоднішній день. 
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Основною проблемою є технологічна відсталість більшості українських підприємств, що 

сприяє збільшенню монополій, а в результаті зменшенні адекватної конкуренції на національному 

ринку, а також економія на працівниках, яка проявляється у не заохоченні українців до нових знань 

(наукових семінарів, тренінгів за рахунок підприємства або держави). 

На інноваційний розвиток може впливати ряд факторів: ті, які впливають позитивно або 

негативно, внутрішні та зовнішні, які підприємства необхідні враховувати при виборі інструментів та 

способів інноваційного розвитку. 

Значний вплив здійснюють такі чинники як: політична ситуація на національному рівні, 

рівень економічного зростання країни, наявність зовнішніх джерел фінансування, національна та 

міжнародна законодавча база, податкова політика, науково-технічний прогрес в країні, екологічна 

ситуація в країні та міжнародні програми з екологічної безпеки тощо [1]. При цьому, нестабільна 

ситуація як на політичному, так і на економічному рівні України призводить до збільшення 

непривабливості її ринку для іноземних та національних інвесторів. 

Внутрішні чинники, які впливають на розвиток підприємства в його межах, слід поділяти на 

чотири самостійні групи: 1) організаційні-управлінські − стан менеджменту; здатність до інновацій, 

змін, перебудови; внутрішня структура управління; 2) технологічні − орієнтація на розвиток сучасних 

технологій і потреб ринку в нових продуктах; 3) економічні − достатність капіталу, якість активів і 

пасивів, прибутковість і ліквідність; 4) соціально- психологічні – ставлення, очікування та реакція 

співробітників на введення в організації інновацій [2]. 

Треба зазначити, що безумовно для переоснащення та переорієнтування всіх підприємств 

необхідні достатні об‘єми фінансових ресурсів, але, якщо дивитись у стратегічній перспективі, то 

дані грошові потоки є не витратами, а вигідними інвестиціями, які у майбутньому окуплять видатки 

та принесуть прибуток. 

Найперспективнішими цілями для сприяння економічного розвитку та збільшенню 

привабливості українського ринку є: державна підтримка інноваційного розвитку підприємств та 

держави в цілому (надання гарантій, податкових пільг), вдосконалення та спрощення законодавчо-

нормативної бази, збільшення кваліфікованих кадрів, довіра та готовність підприємців та споживачів 

до інновацій у всіх сферах життя. 

Отже, переорієнтація України на інноваційний напрямок дасть змогу подолати  проблеми, 

які пов‘язані з економічною кризою, шляхом досягнення вищезазначених цілей, в результаті чого 

Україна досягне гідний рівень конкуренції на світовому ринку. 
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На сьогоднішній день підприємства функціонують в умовах постійної трансформації 

ринкового середовища, що зумовлює зміщення акцентів з матеріального та фінансового секторів 

економічної активності господарюючих суб'єктів на сферу інформаційного забезпечення їхнього 

розвитку. У зв'язку з цим зростає наукова актуальність і практична затребуваність дослідження ролі 

нематеріальних активів, їхнього місця у процесі розвитку підприємства. 

Основною проблемою є не усвідомлення представників приватного бізнесу важливості 

нематеріальних активів, як джерела збільшення вартості підприємства та підвищення 

конкурентоспроможності компанії, а також недосконалість управління нематеріальними активами. 

Щоб конкурувати в умовах інноваційної економіки необхідним є: переобладнання та перехід 

на більш сучасні та економічні технології, підвищення якості товарів, послуг, швидкості 
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виробництва, а також, усвідомлення ролі нематеріальних ресурсів у створенні вартості компанії на 

ринку [2]. 

Світовий досвід характеризується продуктивним використанням нематеріальних активів: 

інноваційних технологій, наукових відкриттів, підвищення кваліфікаційного потенціалу підприємства 

[1]. На успішних фірмах, які отримують доходи у зв‘язку з використанням інноваційного обладнання, 

частка витрат нематеріальних активів у кінцевій ціні перевищує витрати матеріальних ресурсів [3]. 

Зараз в Україні спостерігається ситуація усвідомлення та поступового переходу, але ще 

існують проблеми, які необхідно вирішити: 

1. недосконалість облікового законодавства, що скорочує склад нематеріальних активів, а також не 

зазначає методику обліку деяких об‘єктів інтелектуальної власності; 

2. недостатність кваліфікаційного потенціалу, відповідальності, а також мотивації персоналу; 

3. цільове заниження вартості під час продажу бізнесу; 

4. низька якість корпоративного управління; 

5. нерозуміння природи активів і факторів, що впливають на їх вартість; 

6. несприйняття податковими структурами торгової марки як активу підприємства; 

7. часткове врахування унікальних нематеріальних активів у балансі підприємства. 

Отже, відсутність ефективного законодавства та дієвого управління, часткове використання 

інтелектуального потенціалу України, а також незначна оцінка важливості нематеріальних ресурсів – 

вирішення цих проблем залежить як від держави, так і від керівників національних підприємств та 

фірм, а їх ігнорування може призвести до гальмування та застою розвитку українських фірм та 

компаній. 
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Розничными продавцами и природными монополистами электроэнергетической системы 

Украины являются облэнерго – ещѐ не полностью приватизированные акционерные общества. 

Постепенно приватизация этих 24-х акционерных обществ, которая началась в 1996 году, привела к 

сосредоточению основной части собственности у менее чем десятка владельцев. По неофициальной 

информации (поскольку компании-акционеры зарегистрированы в основном в Европе), владельцам 

российского происхождения принадлежат мажоритарные части акций центральных, северных и 

западных облэнерго [1]. В целом же с 2015 года их положение ещѐ упрочилось путѐм перекупки 

акций двух облэнерго у американской компании, и на сегодня они вторые по общей части 

собственности после государства Украина. 

Поскольку облэнерго – монополисты розничных сетей и подключения к ним новых 

потребителей/поставщиков, то их деятельность, учитывая рост тарифов на услуги за последние два 

года, должна быть прибыльной по умолчанию. Так ли это, покажут графики финансовых результатов, 

составленные на основании их обязательной официальной отчѐтности [2]. 

Примеры облэнерго выбраны и разделены по форме собственности, на которую в какой-то 

мере повлияло местоположение – ведь от размещения и зоны охвата сетей облэнерго напрямую 

зависит результат его деятельности. Для анализа выбраны 4 облэнерго: Днепроблэнерго из группы 

ДТЭК, частное ПАО Одессаоблэнерго, і преимущественно государственные (более чем 70% акций 

государства) ПАО Николаевоблэнерго и ПАО Хмельницькийоблэнерго. 

Для начала сравним общие пропорции деятельности этих облэнерго на рис. 1. Рассчитанные в 

млн. грн, финансовые показатели показывают достаточно стремительную динамику не столько из-за 

охвата большего количества потребителей, сколько из-за изменения цены на услуги компаний. 
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Рис. 1. Динамика себестоимости продукции и выручки облэнерго 

 

Расположенные слева направо парные столбики себестоимости-выручки показывают, 

например, настолько велика доля рынка ДТЭК Днепроблэнерго по сравнению с другими тремя ПАО. 

Левый столбик себестоимости продукции каждого облэнерго почти ежегодно ниже, чем показатель 

выручки (или с 2013 г. – чистого дохода от реализации продукции) того же года.  

Размеры выручки государственных облэнерго значительно ниже, чем 

в частных, причиной этого можно считать также их расположение в менее привлекательных 

регионах, с меньшим количеством потребителей электроэнергии.  

Издержки распределяющих облэнерго рассчитаны в сравнении с их выручкой (или чистым 

доходом от реализации) в долларах. Издержки всѐ ещѐ государственных облэнерго показаны на               

рис. 2 и рис. 3. 

 
Рис. 2. Издержки и выручка ПАО Николаевоблэнерго 

 

На графике выше сразу бросается в глаза бесхозяйственность, и, скорее, даже 

злоупотребления последних лет, перед окончательной приватизацией. Хорошее территориальное 

расположение раньше позволяло этому облэнерго показывать удовлетворительные финансовые 

показатели, но сейчас даже сайт у них перестал обновляться. Компания не делает капиталовложений 

и набрала обязательств.  
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Рис. 3. Издержки и выручка ПАО Хмельницкийоблэнерго 

 

Напротив, расходы государственного ПАО Хмельницкийоблэнерго показывают гораздо 

лучшие финансовые результаты.  

На рис. 4 показаны расходы частного ПАО Одессаоблэнерго. 

Рис. 4. Издержки и выручка ПАО Одессаоблэнерго 

 

Территориально ПАО Одессаоблэнерго находится намного выгоднее, чем ПАО 

Хмельницкийоблэнерго. Однако государственная компания показывает стабильное превышение 

выручки над издержками, их структура показывает, что менеджмент заботится об оплате труда 

персонала и делает амортизацию. 

При этом структура и динамика расходов частного ПАО Одессаоблэнерго не особо 

отличалась от государственного Хмельницкийоблэнерго, разве что в разы больше была выручка. 

Значительный рост амортизационных отчислений с 2013 года, увеличение прочих расходов и 

финансовых расходов, высокие прочие операционные издержки показывают реакцию менеджмента 

обеих компаний на риски в стране. 

На рис. 5 показано совершенно отличное соотношение расходов и выручки компании группы 

ДТЭК – Днепрооблэнерго.  
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Рис. 5. Издержки и выручка ДТЭК Днепрооблэнерго. 

 

Естественно, эта компания обслуживает индустриальный регион, поэтому рост тарифов 

должен был быть ей на руку. Но для издержек компании последних лет тоже характерно 

наращивание малопрозрачных «остальных издержек» в совокупности.  

В заключении сравнения можно утверждать, что потенциал привлечения ответственного 

инвестора у объектов современной приватизации компаний электроэнергетики есть. И что 

решающим в данных условиях для облэнерго является квалифицированный менеджмент. Однако для 

их эффективного функционирования нужны, в первую очередь, авторитетная государственная 

политика в создании настоящих рыночных условий сотрудничества. А вторым по важности условием 

является назначение ответственных управленцев в компании, финансовая отчѐтность которых 

показывает негативные тенденции управления последних лет. 
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Система наукових положень в області теорії, методології, методики та практичної реалізації 

інноваційної діяльності на макрорівні є недостатньо розробленою і, перш за все, це проявляється у 

недостатньому науково-методичному обґрунтуванні процесів формування стратегічних інноваційних 

рішень (СІР) на мікроекономічному рівні.  

Теоретичні засади формування СІР на рівні окремого господарюючого суб`єкта знаходяться в 

роботах І. Фішера, Ф. Лутца, А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда, які досліджували та розвивали 

оптимальні умови прийняття СІР на рівні приватних фірм. 

http://www.theinsider.ua/business/52d550ee60af5/
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Всередині організації СІР виступають як проекти капіталовкладень наявних інвестиційних 

ресурсів в досягненні високих результатів, які виражаються в основному у посиленні довгострокової 

ринкової позиції та конкурентоспроможності підприємства на світовому ринку інновацій [1]. 

Формування і прийняття СІР є основним елементом управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю, так як, по-перше, СІР передбачають витрачання значних інвестиційних ресурсів, тому 

вони є інтегруючим елементом між стратегією і фінансами підприємства, по-друге, СІР є результатом 

складних управлінських процесів і надають достатній матеріал для управлінського і фінансового 

аналізу інноваційної діяльності. 

В стратегічних інноваційних рішеннях відбувається погодження стратегічних і фінансових 

цілей господарюючого суб‘єкта. 

Фінансові цілі: 

− збільшення темпів росту обороту; 

− збільшення темпів росту прибутків; 

− підвищення дивідендів; 

− підвищення рентабельності; 

− підвищення доходу на інвестований капітал; 

− підвищення рейтингу облігації та кредитоспроможності; 

− збільшення потоків грошових коштів; 

− підвищення ціни акції; 

− визнання першокласної промислової компанії; 

− розширення диверсифікованої бази прибутку; 

− стабільні доходи за умов спаду [2]. 

Стратегічні цілі відображають стратегічні наміри господарюючих суб‘єктів: 

− збільшення частки ринку інноваційної продукції; 

− перехід на більш високу та безпечну промислову категорію; 

− підвищення інноваційно-інвестиційної активності господарюючих суб‘єктів; 

− підвищення якості продукції; 

− перехід на більш широку та більш привабливу номенклатуру продукції; 

− покращання репутації серед споживачів; 

− покращання обслуговування споживачів; 

− визнання як лідера в області технології та пропозиції інноваційної продукції; 

− підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках інновацій; 

− розширення можливостей росту [3]. 

Що стосується цілей господарюючого суб`єкта на ринку інвестицій та інновацій, то тут 

доречно використовувати таку структуру: 

− цілі в області маркетингових досліджень інноваційно-інвестиційного ринку, що виявляють і 

аналізують діяльність потенційних інвесторів; 

− цілі в області формування раціональних інноваційно-інвестиційних рішень; 

− цілі інноваційно-інвестиційної політики; 

− цілі в області просування інвестиційних моделей на ринок інвестицій; 

− цілі іміджової політики, спрямовані на створення сприятливої суспільної думки відносно до 

суб`єкта інноваційно-інвестиційного ринку, яка повинна бути наділена стратегічною стійкістю; 

− цілі в області взаємодії з органами державного управління (центральними, регіональними, 

місцевими) [4]. 

Таким чином, стратегічні інноваційні рішення є основою стратегічної та фінансової діяльності 

підприємства, так як передбачають досягнення ключових результатів в названих видах діяльності. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України особливої уваги заслуговує вивчення 

актуальних питань щодо здатності національної банківської системи забезпечувати потреби суб‘єктів 

господарювання необхідними кредитними ресурсами. В умовах обмеженості власних грошових 

засобів, отримання кредитів є одним із найважливіших інструментів в механізмі досягнення як 

поточних, так і стратегічних цілей підприємства. Але будь-яка кредитна операція має враховувати 

збалансованість інтересів банку та позичальника. Саме тому, банку необхідно зробити точну оцінку 

інвестиційної привабливості кредитоспроможності позичальника та поставити чіткі вимоги перед 

кредитором. Слід зазначити, що єдиної системи оцінки кредитоспроможності позичальника на 

Україні не існує – кожен банк для себе розробляє оптимальну методику оцінки [1]. 

Інформаційною базою для здійснення оцінки фінансового стану по-зичальника є офіційна 

звітність(баланс підприємства (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух 

грошових коштів(ф. № 3)), звітні документи про рух грошових коштів на його рахунках та 

інформація з пакета документів, яку надає позичальник для отримання кредиту. Але науковцями 

розроблено поетапне дослідження оцінки кредитоспроможності позичальника (табл.1) [2]. 

 

Таблиця 1 

Етапи дослідження оцінки кредитоспроможності позичальника за методами рейтингових 

оцінок 

Етап Предмет дослідження Об‘єкт дослідження 

Рівень менеджменту 

підприємства 

Рейтингова оцінка 

показників стану активів і 

прибутковості діяльності 

підприємства 

- організаційна структура; 

- досвід і компетентність керівництва 

позичальника; 

- якість оформлення документації; 

 - додержання законодавства; 

- участь керівництва в пайовому капіталі 

Характер угоди та 

характеристика 

зовнішнього 

середовища 

Регіональні та галузеві 

фактори 

- галузь та характер діяльності позичальника; 

- питома вага обсягів виробництва даного 

підприємства в загальному обсязі ринку;  

- географія діяльності підприємства; - 

пропозиція товарів (послуг); 

- клієнти та постачальники 

Оцінка кредитної 

історії 

Попередня кредитна 

історія 

- досвід відносин всіх банків-кредиторів з 

даним позичальником; 

- виключно історія відносин конкретного 

банку з даним позичальником 
Конкурентно-здатність 

клієнта, його продукції 

Аналіз маркетингу 

підприємства 

- техніко-економічне обґрунтування;  

- бізнес-план 

Аналіз фінансового 

стану позичальника 

Аналіз фінансового стану 

підприємства в динаміці за 

даними фінансової 

звітності 

- структура активів та пасивів;  

- грошові потоки позичальника; 

- фінансова стійкість позичальника; 

- ефективність діяльності позичальника; - 

забезпеченість угоди 

Забезпеченість угоди Прогноз надходження 

та використання грошових 

потоків підприємства 

залежно від видів 

діяльності 

- надходження від операційної діяльності;  

- надходження від фінансової діяльності; 

- надходження від інвестиційної діяльності 
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Відповідно до даного Положення оцінка фінансового стану пози-чальника здійснюється в три 

етапи: 

1-й етап – обчислення значення показників, що характеризують фінансовий стан 

позичальника; 

2-й етап – оцінка розрахованих на першому етапі показників та визначення узагальненого 

показника; 

3-й етап – визначення класу позичальника (А, Б, В, Г, Д) залежно від значення узагальненого 

показника. 

До нормативних показників оцінки кредитоспроможності позичальника входять: 

- платоспроможність (коефіцієнти миттєвої поточної та загальної ліквідності); 

- фінансовий стан (коефіцієнти маневреності власних кошті, спів-відношення залучених і 

власних коштів); 

- обсяги реалізації; 

- обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки позичальника і суми 

кредиту, наявність рахунків в інших банках; наявність картотеки неплатежів у динаміці); 

- склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та 

поточний роки); 

- собівартість продукції (в динаміці);  

- прибутки та збитки (в динаміці); 

- рентабельність (у динаміці); 

- кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих 

кредитів). 

Таким чином, значення оцінки кредитоспроможності позичальника не піддається сумніву, 

адже це важливий етап в процесі прийняття рішення про кредитування. 
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Перехід України до ринкових умов господарювання викликає необхідність постійного 

удосконалення системи управління підприємствами. У цьому процесі важливе місце посідає 

антикризове управління. Нинішня економічна ситуація в країні, що характеризується надмірним 

зростанням кількості збиткових та збанкрутілих підприємств, насамперед, є ознакою недосконалості 

та неефективності системи антикризового управління, яку розробляють та реалізовують вітчизняні 

суб‘єкти господарювання. Таким чином, дослідження механізмів антикризового управління 

підприємством в умовах нестабільного економічного середовища, є актуальним науковим завданням, 

що вимагає ретельного і глибокого дослідження.  

Виживання підприємств в умовах ринкових відносин є стратегічно важливим як для 

конкретних регіонів, так і для всієї країни. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність управління 

кризовими підприємствами, а саме підприємствами, що мають проблеми неплатоспроможності за 

таких чинників, як недолік фінансових ресурсів, зростання боргів, падіння рівня виробничого 

потенціалу тощо. Це обумовлює наявність великої кількості технічно відсталих, 

неконкурентоспроможних і неплатоспроможних підприємств, яким загрожує банкрутство.  
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Антикризове управління може бути визначене як комплексна система управління 

підприємством, яка має системний характер і спрямована на запобігання й усунення несприятливих 

для його діяльності явищ шляхом розробки та реалізації спеціальної антикризової програми, що 

передбачатиме стратегічний характер управлінських дій і дозволятиме усунути тимчасові перешкоди, 

зберегти і розширити ринкові позиції за будь-яких обставин, використовуючи переважно, власні 

ресурси. Система антикризового управління повинна набувати своїх специфічних рис на кожному з 

управлінських рівнів і має бути об‘єднана спеціальною програмою стратегічного розвитку 

підприємства. Це дозволить своєчасно долати виникаючі тимчасові перешкоди, зберігати і 

збільшувати ринкові позиції за будь-яких зовнішніх умов, спираючись в основному, на власні 

ресурси [1, с. 55].  

Специфіка антикризового управління вітчизняних підприємств полягає в тому, що більшість 

з них потребують антикризового управління одночасно з глибинними змінами, які відбуваються 

навколо і притаманні всім підприємствам. Багато труднощів України пов‘язані з тим, що в Україні 

майже не має менеджерів, які мають якісний рівень підготовки для діяльності в нестабільних 

ринкових умовах, тим більше в умовах кризи [2, с. 145].  

Таким чином, механізм антикризового управління на підприємстві повинен складатися з 

таких елементів:  

- діагностика процесів і тенденцій, які призводять до кризових ситуацій;  

- прогнозування виникнення, розвитку і ймовірних наслідків кризових ситуацій;  

- здійснення антикризового супроводу (виявлення процесів, які призводять чи можуть 

призвести до кризових ситуацій); 

- проведення завчасної підготовки на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 

(антикризова профілактика);  

- організація і координація ефективних дій подолання надзвичайних кризових ситуацій та їх 

наслідків.  

Особливу роль в антикризовому управлінні відіграє фінансовий менеджмент, який повинен 

вирішувати такі задачі: 

 здійснювати антикризове фінансове планування; 

 аналізувати фінансову діяльність та здійснювати фінансовий контроль; 

 виявляти приховані джерела фінансування; 

 управляти обіговим капіталом та його структурою; 

 управляти кредиторською заборгованістю підприємства.  

Отже, дослідження механізму антикризового управління дозволяють сформувати його мету 

та завдання в контексті розробки та реалізації комплексу заходів щодо подолання кризових явищ на 

підприємствах України. Воно повинно спрямовуватися на забезпечення ефективної діяльності 

підприємства на основі передбачення та своєчасного реагування на негативні ситуації.  

Література 

1. Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю 

посередницьких підприємств // Актуальні проблеми України. – 2007. – №4(70). – С. 54–60.  

2. Щербань І.О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими 

організаціями. – 2007. – №8(74). – С. 143–148.  

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Князєва О. А. 

д.е.н., професор  

Одеська національна академія зв’язку імені  О.С. Попова 

 

Світова та національна економіка сьогодні спрямована на активізацію розвитку малого та 

середнього підприємництва, однією з наочних проблем якого є інвестиційне-фінансове забезпечення 

розвитку. Вирішення цієї проблеми полягає в межах стратегічних цілей нашої держави, про що 

свідчить Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, де 

зазначена необхідність полегшення доступ МСП до різних джерел фінансування [1]. 
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 З огляду на це, а також ураховуючи важливість розвитку малих та середніх підприємств 

(МСП), дослідження питань інвестування розвитку останніх є важливою науковою та прикладною 

задачею.  

Аналіз статистичних даних щодо розвинення МСП [2] свідчить, що як в Україні, так і в 

європейських країнах спостерігається превалювання в економіці МСП – понад 95%. На цих 

підприємствах працюють понад 65% працівників (в Україна – майже 80%). На частку МСП припадає 

більш, ніж половина отриманих підприємствами доходів. Одночасно ці підприємства є вагомим 

джерелом працевлаштування та самозайнятості населення.  

Втім, інвестиційне забезпечення розвитку МСП стикається з низкою проблем, серед яких 

варто визначити такі: 

 обмеженість власних коштів та недовіра інвесторів до малого та середнього бізнесу; 

 недостатнє розвинення вітчизняних венчурних фондів; 

 великі відсотки за кредитами для МСП; 

 слабка диверсифікація діяльності та доходів, яка обумовлена обмеженістю ресурсної та 

кадрової бази; 

 нестача уваги до проблем МСП з боку державної та місцевої влади тощо. 

Ці та інші причини призводять до того, що низка МСП, особливо тих, що лише виходять на 

ринок, потерпають фінансових невдач внаслідок нестачі коштів на активний розвиток, рекламу, 

оплату праці висококваліфікованих кадрів. В цих умовах доцільно звернути увагу на світовий досвід 

розвинення МСП, зокрема, на використання інструментів краундфайдинга та краундсорсинга.  

В світі існують різноспрямовані краундфайдингові платформи, які успішно фінансують різні 

проекти, отримуючи власний дохід на рівні 5% від обсягу залучених коштів. Аналогічні вітчизняні 

платформи лише починають своє просування на ринку фінансових інструментів, вимагають 

порівняно високі комісійні відсотки (до 10% при середньому значенні 5%) та не мають широкого 

кола інвесторів [3]. Тому більшість вітчизняних МСП, які удаються до краундфайдингових 

інструментів, воліють співпрацювати із закордонними платформами з таких причин: 

 відомість та популярність платформ, стала ділова репутація та результативність 

діяльності; 

 прийнятні комісійні відсотки, наявність консультаційного та рекламного супроводження; 

 можливість виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвесторів; 

 необізнаність щодо діяльності вітчизняних платформ та певна недовіра до їх можливостей 

щодо залучення інвесторів. 

Ці та інші причини призводять до того, що низка МСП реалізуються своїх проекти поза 

межами держави, що призводить до відтоку з держави податкових надходжень, кваліфікованих 

кадрів та конкурентоспроможної продукції. Для подолання цих та інших негативних тенденцій в 

інвестиційному забезпечення розвитку МСП доцільно впровадити низку заходів, серед яких: 

1. Розвиток кредитного ринку та адресного кредитування МСП, сприяння розвитку 

венчурних фондів у взаємозв‘язку із розвитком страхового ринку. Це дозволить забезпечувати 

інвестиційні потреби МСП без зайвих ризиків для фінансових установ.  

2. Розвинення лізингових послуг задля забезпечення МСП сучасним обладнанням. 

3. Сприяння доступу до міжнародних фінансових інструментів та програм розвитку. Цей 

напрямок потребує формування відповідного нормативно-правового супроводження, оскільки низка 

провідних іноземних крундфайдингових платформ на сьогодні практично закриті для нерезидентів.  

4. Фінансова участь держави в розвитку МСП.  

Ці та інші заходи сприятиме успішному просуванню краундфайдингу як механізму 

інвестиційного забезпечення розвитку малих та середніх підприємств. 
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          Ринок телекомунікаційних послуг в даний час   є одним з економічних ринків, що 

найбільш активно розвиваються. Прогресивний розвиток галузі мобільного зв'язку безпосередньо 

пов'язаний з безперервним зростанням кількості абонентів, різноманітністю та  якістю послуг, що 

надаються. З точки зору користувачів, рівень якості послуги мобільного зв‗язку є ключовим 

фактором при прийнятті рішення щодо її придбання. Споживачі  будуть  лояльні до оператора 

мобільного зв'язку тільки в разі, якщо послуга відповідає їхнім бажанням і очікуванням. Операторам 

складніше вирішувати завдання по залученню нових клієнтів, ніж підтримувати прихильність 

існуючих споживачів бренду компанії. 

Зростаючий   рівень   конкуренції,   пов'язаний   з   ростом   економіки   і підвищенням 

запитів споживачів (абонентів), ставить перед компаніями більш складне завдання, ніж просто 

виробництво продукту або надання послуги необхідної якості, оскільки їм необхідно проводити дії 

щодо вдосконалення якості послуги в конкурентному середовищі. Для збереження      

конкурентоспроможності      мобільні      оператори спрямовують основні зусилля на підвищення 

якості і терміну обслуговування абонентів   в   мережі   через   застосування   спеціальних   програм   

лояльності, створення ефективної системи просування існуючих і нових додаткових послуг 

мобільного зв'язку. 

Забезпечення обраного рівня якості вимагає відповідного рівня задоволеності споживачів 

послуг мобільного зв'язку. Досягнення останнього носить комплексний характер і передбачає 

систему заходів по досягненню рівня якості послуг, що відповідає існуючим  і (або) 

прогнозованим потребам. 

абонентів. Узагальнена інформація щодо показників якості, які характеризують доступність 

радіомережі та послуг, безперервність, повноцінність надання послуг, а також якість обслуговування 

споживачів, відображена нижче в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Данні операторів рухомого(мобільного) зв‘язку щодо якості послуг за 1 півріччя 2017 року 
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Граничні 

нормовані 

рівні 

показників 

Не більше 

1% 

Не 

більше 

10% 

Не 

більше 

0,05% 

Не  

більше  

5% 

Не 

більше 

10% 

Не менше 

70% 

Не менше 

80% 

Не 

більше 

5% 

Оператор 

Київстар 0.01 0.7 0.001 0.08 0 93.57 100 0.08 

Vodafone 0.002 0.52 0.008 0.3 0 95.1 99.4 0.03 

Lifecell 0.0032 1.3 0 1.2 1.6 87.25 99.41 0.16 

ТриМоб 0.0116 3.767 0.001 0.536 0.806 89.93 100 0.649 

Інтерте-

леком 

0 0.54 0 0 1.6 94.47 95.25 0.67 

Peoplenet 0.0008 8.32 0.01 4.17 7.74 81.58 95.31 2.06 
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Аналізуючи данні зображені в таб.1, щодо якості послуг операторів можна стверджувати що в 

цілому кожен з операторів намагається підтримувати рівень якості послуг на досить високому рівні. 

Діяльність    компанії  по  задоволенню  потреб  споживачів  є  успішною, якщо  вона  здатна  

зіставляти  свої  технологічні  можливості  з  результатами аналізу запитів споживачів.  

Але операторам мобільного зв‗язку необхідно постійно стежити  за  мінливими  вимогами  

та  запитами  споживачів.  З  цією  метою компанія повинна: 

- періодично      оцінювати      рівень      задоволеності      споживачів пропонованими 

продуктами або послугами; 

- усувати   недоліки й дефекти продукту або послуги в  реальному часі; 

- планувати  й  реалізовувати програми вдосконалення якості  послуг, що надаються. 

Сучасний  рівень  розвитку  ринку  послуг  мобільного  зв'язку  висуває проблему 

вдосконалення системи оцінки якості даних послуг, яка багато в чому визначає ступінь реалізації 

конкурентних переваг мобільних операторів. 
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В наш час економічний ринок розвивається з неймовірною швидкістю і тому зростає 

актуальність питання про нові підходи в управлінні науково-технічним прогресом, який забезпечує 

інноваційний розвиток всіх підприємств. Інновації взагалі об'єднують науку, техніку, 

підприємництво, економіку і управління, включаючи виробництво, банки, науково-технічні кадри, 

рівень освіти населення країни. Не підлягає сумніву, що науково-технічна інноваційна політика 

відноситься до найважливіших функцій держави [1]. 

 Саме слово «інновація» є скороченим виразом слів «інвестиція в інновацію (або новина)». 

Латинське слово innovatio - «відновлення, поліпшення», лежить в основі англійського innovation. З 

нашої точки зору, інновації є конкретно історичними змінами у всіх фазах відтворення, вони 

охоплюють засоби і предмети праці, технології і форми організації виробництва.  

 В даний час інновації активно беруть учать у життєдіяльності всього суспільства. 

Неможливо уявити сучасний світ без інновацій, які вже здійснилися і стали такими звичними для нас, 

так і без майбутніх, які сприяють подальшій еволюції. 

 Більшість вчених сходяться на думці, що інновації перетворилися в основну рушійну силу 

економічного і соціального розвитку. Інноваційна діяльність привела весь світ до нової ери, саме 

вони дають той самий поштовх для подальших дій. Саме завдяки інноваціям якість життя великого 

числа людей за останні 100-200 років змінилась до невпізнанності. 

 Результати інноваційної діяльності підприємств виражаються в інноваційній продукції, 

(наприклад, «ноу-хау») та підлягає юридичному захисту. Інновації сприяють: 

- економічному зростанню країни; 

- створення нових галузей економіки; 

- стимулювання конкуренції та підвищенню конкурентоспроможності; 

- отриманню комерційної вигоди; 
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- підвищення якості продукції, що виробляється, адже всі споживачі хочуть споживати якісну 

продукцію, саме цьому сприяє науково-технічний прогрес (запровадження нових технологій, більш 

нової та модернізованої техніки); 

- вирішенню глобальних проблем людства (наприклад, боротьби з особливо небезпечними вірусними 

захворюваннями, якими хворіє людство. 

Роль інновацій в сучасному світі важко переоцінити. Інновації виконують як економічну, так і 

соціальну функцію, охоплюють всі сторони життя суспільства, зачіпають глобальні питання. Тому 

без інноваційної діяльності неможливий подальший соціально-економічний та культурний розвиток 

усього сучасного світу. 

Використання нових технологій, нових видів техніки, а також нових методів організації 

управління і виробництва веде до зниження виробничих витрат, до зниження цін, збільшення розміру 

прибутку, до стимулювання нових потреб людства, до зростання репутації (іміджу) компанії і до 

завоювання нових ринків збуту. Саме цього прагне більшість компаній у світі [2]. 

 На сучасному етапі розвитку української економіки необхідно докласти значних зусиль в 

розвиток інноваційної політики, яка, в свою чергу, змінить життя звичайних громадян нашої країни 

та виведе Україну на гідний рівень економічного розвитку серед інших країн світу. 
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З розвитком новітніх інформаційних технологій та зростанням проникнення Інтернету в 

життя людини, українці все більше звикають до електронних платежів - тільки за жовтень 2017 року 

в системі електронних платежів було оброблено 677 295 тисяч початкових платежів та електронних 

розрахункових повідомлень на суму  більш ніж 1923 341 млн. грн.[1]. 

Довгі черги в ощадкасу за звичкою вистоюють пенсіонери, а молодь все частіше використовує 

платіжні термінали, системи оплати рахунків через Інтернет і електронні гроші. І це не рахуючи 

банківських платіжних карт, які на сьогодні  вже є у більшості працездатного населення країни. 

Згідно з  Закону "Про електронну комерцію" від 18.02.2010 № 6086 [2], існує вірогідність 

того, що готівка поступово піде з обороту, за винятком випадків дрібних побутових угод. А це 

означає, що швидкі платежі та електронні гроші все більше входитимуть в побут. У зв'язку з цим 

виникає питання про гарантії стабільної роботи платіжних систем у рамках українського правового 

поля. Якщо великі компанії (WebMoney, Visa) ще можуть "битися" з НБУ в процесі нескінченних 

узгоджень та порозумінь, то для дрібних компаній питання приведення власної діяльності в повну 

відповідність з усіма вимогами, є питанням виживання в буквальному розумінні слова. 

Не дивлячись на те, що деякі компанії намагаються уникнути складних процедур реєстрації в 

НБУ, підшукуючи альтернативні схеми узаконення власній діяльності, більшість з цих способів або 

не є повноцінними та ефективними, а навпаки є досить ризикованими. Наприклад, система онлайн-

платежів LiqPay.com заявляє, що офіційна реєстрація їм не потрібна в тому-що,  вони не є 

самостійною юридичною одиницею, а усього лише сервісом «ПриватБанку», а система оплати та 

доставки рахунків Portmone по суті дозволяє платежам проходити безпосередньо від банків до 

провайдерів та споживачів, тому також не підлягає  реєстрації в НБУ. 
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Загальні принципи функціонування платіжних систем в Україні визначені Законом України 

"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 № 2346. Пунктом 9.3 статей 9 

Закону встановлено, що правила внутрішньодержавної і міжнародної платіжної системи створеної 

резидентом, мають бути узгоджені платіжною організацією цієї системи з Національним банком 

Украини [3]. 

Порядок узгодження правил платіжних систем визначений Положенням про діяльності в 

Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженою постановою 

Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348. Згідно з Положенням, платіжна 

організація зобов'язана погоджувати правила платіжної системи з Національним банком України до 

початку надання послуг відповідної системи [2]. 

Нині такими є: АВЕРС, "Грінвіч"," ШВИДКІ ГРОШІ", "СОФТВЕР", "Металкарт", "Аваль-

експрес", PrivatMoney, "Финансовий світ", "Розрахункова фондова система", "Поштовий переказ" 

""ИнтерПейСервис", "ГлобалМані". 

Діяльність, пов'язана з випуском електронних грошей в Україні регулюється Положенням про 

електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

04.11.2010 № 481, згідно з яким, випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати 

тільки банки і тільки в національній валюті, з обов'язковим повідомленням Національного банку 

України про випуск електронних грошей,  Так само це стосується діяльності пов'язаної з випуском і 

обігом електронних грошей по встановленим формам звітів [3]. Але фактичний список банків, що 

отримали такій  дозвіл незначний.   

Незважаючи на прагнення НБУ взяти під контроль системи електронних грошей, ринок 

продовжує розвиватися за своїми законами. Для його операторів встановлені Нацбанком правила є 

занадто жорсткими та тяжкими для виконання[1]. 

Багато платіжних систем використовують складні моделі у своїй роботі, пов'язані не лише з 

грошовими переказами, але і з борговими розписками, умовними платіжними одиницями або 

спеціалізованими цінними паперами, тому офіційна реєстрація НБУ для них стає життєвою 

необхідністю, як у випадку з WebMoney, які і без того займають лідируючу позицію на ринку 

платіжних систем, але все таки прагнуть залучитись підтримкою  НБУ. 

В завершення, варто відмітити, що на цьому етапі ринок розвивається посиленими темпами і 

вже досяг тієї стадії, коли йому потрібна система єдиних правил і регулювання з боку держави. Це 

забезпечить значну прозорість та безпеку фінансових операцій, що вигідно обом сторонам-учасникам 

платіжної системи. Відхід же платіжних систем в тінь, укриття їх від сплати податків і паперової 

тяганини з державою не несе за собою позитивних наслідків, а навпаки викликає недовіру з сторони 

потенційних клієнтів 
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Запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні було 

спричинене необхідністю подолання кризових тенденцій в економіці та стимулюванням виходу з 

«тіні» суб‘єктів малого бізнесу. Якщо за 10 місяців 2016 року господарники Вінницького регіону, що 



187 
 

обрали спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 577,7 млн грн єдиного 

податку, то вже цьогоріч 2017р. ця сума перевищила 785,4 млн грн, зрісши на 36%, повідомляє 

 начальник ГУ ДФС у області Руслан Осмоловський. Він зазначає, що завдяки активному розвитку 

малого і середнього підприємництва на Вінниччині,  є стабільний приріст податкових надходжень. 

Так, лише від сплати єдиного податку фізичними особами місцеві бюджети додатково отримали 

майже на 151,5 млн грн більше ніж минулоріч. Посадовець каже, що спрощена система приваблює 

суб‘єктів господарювання простими і зрозумілими правилами ведення обліку та сплати податків. 

Тільки на Вінниччині кількість платників  єдиного податку станом на 01.11.2017 року перевищила 

48,6 тисячі. З них - понад 42,3 тисяч фізичних та більш ніж 6,3 тисячі юридичних осіб. Вінницькі 

«єдинщики » перерахували  місцевим громадам 474.3млн.грн. Руслан Осмоловський підкреслює, що 

єдиний податок для Вінниччини  є другим за розміром бюджетоформуючим платежем місцевої 

скарбниці, поступаючись  тільки податку на доходи фізичних осіб. [2]                         

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності значно спрощує порядок оподаткування 

суб‘єктів підприємницької діяльності (у порівнянні із загальною системою). Це досягається як за 

рахунок скорочення кількості належних до сплати податків та зборів, так і через особливості у 

веденні обліку доходів та витрат. Відповідно до статті 291.4 гл.1 розд.Х1У ПКУ всіх платників  

єдиного податку  розділено на  групи з урахуванням таких критеріїв:чисельність найманих 

працівників, масштаб діяльності за показником обсягу річного доходу та здійснювані види 

господарської діяльності. Законодавцем передбачено 3 групи для фізичних осіб – підприємців та  

групу для юридичних осіб (3група). Четверта група створена для сільськогосподарських 

товаровиробників – колишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку.Обираючи 

спрощену систему оподаткування,  суб‘єкт підприємницької діяльності значно менше витрачає часу 

на розрахунки, заповнення та здачу звітності до органів податкової служби, управління статистики.  

       Малий бізнес є також платником податку на додану вартість. ПДВ є вагомим податком у дохідній 

частині бюджету України. Ставка ПДВ в Україні складає - 20%. Уряду України також потрібно 

звернути увагу на удосконалення податкової системи щодо зниження  розмірів ПДВ, перш за все на 

продукти харчування .Характерним у цьому є приклад Італії, де ПДВ стягується за 

диференційованими ставками - їх  п‘ять: пільгова -2%, основна –9%, дві підвищені-18% і 38%, а 

також  «0» ставка, котра застосовується до експорту товарів і послуг. Пільгова ставка застосовується 

(2%)  до товарів першої необхідності (хліб, молоко та інші продукти харчування). Найвища ставка до 

предметів розкоші (хутро, ювелірні вироби, спортивні машини). Зменшення ставки ПДВ в Україні  на 

продукти харчування до 2%  ,а  підвищення ставки до 38% на предмети розкоші, дасть можливість 

малому бізнесу зменшити ціни на продукти харчування,а вивільненні кошти направити на розвиток 

матеріально-технічної бази, а також спрощення ведення бухгалтерського обліку ПДВ.  

       Для спрощення обліку податків, бажано б  відкрити тільки один казначейський  рахунок 

для сплати всіх податків суб‘єктів малого бізнесу,замість цілого ряду рахунків. Спрощення 

податкових платежів дозволяє друкувати менше платіжних доручень, рідше відвідувати банк, не 

плутатися у безлічі податкових кодів, менше помилятися.  

Для проведення  в країні адекватної податкової політики, необхідно збереження курсу 

подальшого зниження податкового тягаря, перш за все, у виробництві  та у сфері послуг. Це  

посилить мотивацію зростання прибутку і  зменшення тіньової економіки. Враховуючи міжнародний 

досвід, вагомим кроком спрощення і уніфікації обліку для суб‘єктів малого підприємництва стала б 

розробка єдиного стандарту обліку  та звітності, в якому були б усунуті суперечності існуючих 

нормативних актів. «МВФ продовжує дотримуватись наступної позиції: спрощена система 

оподаткування є такою, що дає можливість учасникам користуватись пільговим режимом, 

оптимізуючи свої податкові платежі. Тому поставлена вимога переглянути спрощену систему 

оподаткування з метою унеможливлення застосування цієї системи тими, на кого вона не 

розрахована». Про це в коментарі «Слову і Ділу» розповів експерт «Реанімаційного пакету реформ» 

Ілля Несходовський, оцінюючи податкові зміни, згідно з меморандумом МВФ для України. [1 ] 

Державна підтримка розвитку малого бізнесу повинна включати, в першу чергу, формування 

сприятливого податкового середовища,низькі податки,які будуть сплачуватись усіма, податкове 

стимулювання зайнятості населення, а також  доступна кредитна програма. яка буде забезпечувати 

розвиток матеріально-технічної бази  суб‘єктів підприємництва. 
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Серед проблем управління інноваційною діяльністю господарюючих суб‘єктів особлива роль 

належить питанням обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень. Ці рішення 

формуються в межах самостійної функціональної підсистеми, трактованої найновішою економічною 

літературою як інноваційно-інвестиційний менеджмент-маркетинг. 

Інноваційно-інвестиційний менеджмент-маркетинг являє собою комплексну програму 

діяльності, спрямовану на формування рішень (програм, проектів, планів) в області інновацій та 

інвестицій, відповідаючи реальним потребам кінцевих споживачів моделюючих об‘єктів та інтересам 

потенційних інвесторів. У числі припустимих інвесторів, як правило, присутній розробник 

маркетингової, інноваційно-інвестиційної програми, хоча, в принципі, не виключена її орієнтація на 

незалежних інвесторів [1]. 

Інноваційно-інвестиційний менеджмент-маркетинг варто розглядати в двох аспектах. Перший 

аспект пов‘язаний з розвитком ринку інноваційних товарів і послуг. Вивчаючи та прогнозуючи 

споживчий попит, він моделює способи його задоволення за допомогою різної товарної пропозиції. У 

цьому сенсі об‘єкт інноваційно-інвестиційного маркетингу є одним із суб‘єктів єдиного товарного 

ринку, опосередкованим учасником в його процесах.  

Інший аспект стосується діяльності суб‘єкта на інноваційно-інвестиційному ринку. Споживче 

середовище у цьому випадку складається із сукупності підприємств, асоціацій, кредитних установ, 

інноваційних фірм, страхових організацій тощо, здатних інвестувати в реалізацію моделюючих 

стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень. Даний ринок є сферою прямої участі суб‘єкта 

інвестиційного ринку і ринку інновацій, його прямих економічних інтересів [2]. 

Взаємодія цих двох аспектів потребує погодження інноваційно-інвестиційних можливостей 

господарюючих суб‘єктів і потреб в інноваційно-інвестиційних розробках, обумовлених інтересами 

потенційних інвесторів і кінцевих споживачів інноваційної продукції. Важливо підкреслити, що 

потреби інвесторів знаходяться в безпосередній залежності від ступеня задоволення споживчого 

попиту на інноваційні товари та послуги, виробництво яких припускається здійснювати по 

завершенні реалізації інноваційно-інвестиційних розробок. 

При цьому інноваційно-інвестиційний менеджмент-маркетинг охоплює дві сфери: 

− менеджмент-маркетинг на територіальному інноваційному товарному ринку; 

− менеджмент-маркетинг на ринку інвестицій та ринку інновацій.  

Це обумовлено ключовим принципом маркетингу (а в більш загальному сенсі – і 

цілеспрямованою економічною діяльністю) – принципом повної ресурсної забезпеченості 

моделюючих заходів. Альтернативою даного принципу, яке інколи виявляється в практичних 

економічних дослідженнях, є принцип пріоритетних якісних характеристик проектів (чи інших 

моделей) і збільшення на цій основі їх інноваційно-інвестиційної привабливості [3]. 

Передбачається, що головне в ринковій діяльності – забезпечити високий ступінь 

привабливості інноваційно-інвестиційного проекту, і за цієї умови не буде труднощів в пошуку 

інвесторів чи носіїв ресурсів інших видів. Такий підхід на практиці приводить до порушень цілісності 

задач і ресурсів, розриву їх зв‘язків і формування пропозицій, реалізація яких потребує обсягу 

інвестицій, що перевищують реально можливий рівень. Дана проблема має, по суті, глобальний 

характер .  

Однак на інноваційно-інвестиційному ринку вона проявляється найбільш гостро. Розширена 

кількість діючих і потенційних учасників ринку інвестицій, державна політика стосовно збільшення 

числа інвесторів та інноваторів, у т. ч. іноземних, створюють ілюзію невичерпності інвестиційних 

джерел і зміщують господарюючі пріоритети. За цих умов ставляться задачі збільшення ступеня 

обґрунтованості інноваційно-інвестиційних розробок відповідно до єдиної методології економічного 

управління і світового досвіду в області раціонального інвестування інноваційних розробок. 
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Домінантою економічного зростання підприємств вважається їх прибуткова діяльність. 

Відповідно, стратегія і тактика забезпечення прибуткової діяльності є основною метою будь-якого 

комерційного підприємства. При цьому реалізація стратегічного управління сконцентрована на 

створенні системного потенціалу підприємства, формуванні позитивного іміджу, проведенні 

внутрішніх заходів, здатних забезпечити чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну 

адаптацію. Тактичне управління базується на сформованій візії, місії та стратегічній позиції 

підприємства з метою досягнення визначених короткотермінових цілей.  

Проведене порівняння тактичного і стратегічного управління дозволяє стверджувати, що вони 

відрізняються за наступними параметрами: призначення, вектором концентрації уваги управлінця, 

термінами реалізації заходів, підходами до управління персоналом та визначення ефективності. 

Збалансоване комплексне поєднання стратегічного та тактичного підходів до управління дозволяє 

підвищити швидкість реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, надає 

можливість своєчасно здійснити необхідні перетворення на підприємстві.  

Слід зазначити, що стратегія і тактика забезпечення прибутковості підприємства повинні бути 

засновані на системі загальних і специфічних принципів (рис. 1). У результаті прибутковість 

підприємства повинна виконувати такі функції: оцінну, стимулюючу, розрахункову, розподільну і 

індикативну. 

Розвиток стратегічного управління прибутковістю підприємства актуалізує необхідність 

розвитку персоналу: підвищення професійного рівня, зміна ціннісних орієнтацій працівників – з 

одного боку, та уявлень вищого керівництва щодо суті кадрової роботи в нових умовах, – з іншого. 

 

 
Рис. 1. Система принципів процесу забезпечення прибутковості підприємства 

Основні принципи 

Загальні принципи Специфічні принципи 

- системність управління;  

- комплексний характер 

формування управлінських 

рішень;  

- науковість методів оцінки;  

- гнучкість процесу управління;  

- визначення напрямків та 

інструментів максимізації 

прибутковості підприємства. 

- визначення допустимого рівня ризику;  

- інтегрованість із загальною системою 

управління підприємством;  

- орієнтація на постійне зростання ринкової 

вартості підприємства;  

- формування достатнього обсягу фінансових 

ресурсів у довгостроковому періоді;  

- облік обмежень ринкової кон'юнктури. 
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Крім того, саме ефективно сформована та реалізована стратегія управління персоналом 

виступає гарантом цілеспрямованого та заздалегідь продуманого процесу залучення, використання та 

розвитку працівників з метою досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Інтеграція процесів розвитку персоналу у загальну стратегію розвитку підприємства 

відбувається у шість етапів: 1) початковий етап (відсутність систематичного розвитку персоналу); 2) 

епізодичний, тактичний розвиток персоналу; 3) формування інтегрованої та орієнтованої на розвиток 

тактики; 4) узгодження політики розвитку персоналу зі стратегією підприємства; 5) стратегія 

розвитку персоналу підприємства є одним із елементів корпоративної стратегії; 6) корпоративна 

стратегія базується на принципах розвитку персоналу. 

Стратегічний підхід до управління прибутковістю підприємства є основою його сталого 

розвитку, який забезпечить ефективне функціонування у довгостроковій перспективі. При цьому 

прибуток є не лише джерелом розширеного відтворення, а також гарантією соціального забезпечення 

та розвитку персоналу підприємства. 
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Методами прогнозування називають сукупність прийомів і оцінок, що дають змогу на основі 

аналізу минулих (ретроспективних) внутрішніх і зовнішніх зв'язків, притаманних об'єкту, а також їх 

змін винести судження певної ймовірності щодо майбутнього розвитку об'єкту. На сьогодні кількість 

відомих методів і прийомів, що використовуються для прогнозування, перевищує 150 і включає 

методи експертних оцінок, методи екстраполяції, моделювання, нормативний і цільовий методи [1]. 

Точковий прогноз - це розрахункове значення залежної змінної, отримане підстановкою в 

рівняння множинної лінійної регресії прогнозних (заданих дослідником) значень незалежних 

змінних. Якщо задані значення , то прогнозне значення залежної змінної (точковий 

прогноз) дорівнюватиме 

 (2.55) 

Інтервальний прогноз - це мінімальне і максимальне значення залежної змінної, в проміжок 

між якими вона потрапляє із заданою ймовірністю і при заданих значеннях незалежних змінних. 

Інтервальний прогноз для лінійної функції обчислюється за формулою 

 (2.56) 

де t T - теоретичне значення критерію Стьюдента при df = n- - т - 1 ступенях свободи; s y - 

стандартна помилка прогнозу, що обчислюється за формулою 

 (2.57) 

де Х - матриця вихідних значень незалежних змінних; Х пр - матриця-стовпець прогнозних 

значень незалежних змінних виду 

 
Знайдемо прогнозні значення надходження податків (приклад 2.1), за умови, що зв'язок між 

показниками описується рівнянням 

 
Задамо прогнозні значення незалежних змінних: 

- Кількість зайнятих Xj: 500 тис. Осіб; 

- Обсяг відвантаження в обробних виробництвах х 2 : 65 000 млн грн. .; 

- Виробництво енергії х3: 15 000 млн грн. 
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Знайдемо точковий та інтервальний прогноз надходження податків. 

При заданих значення незалежних змінних надходження податків в середньому складе 

 
Вектор прогнозних значень незалежних змінних матиме вигляд 

 
Помилка прогнозу, розрахована за формулою (2.57), склала 5556,7. Табличне значення t-

критерію при числі ступенів свободи df = 44 і рівні значущості а = 0,05 одно 2,0154. Отже, прогнозні 

значення надходження податків будуть з ймовірністю 0,95 знаходитися в межах: 

від 18 013,69 - 2,0154-5556,7 = 6814,1 млн грн.  

до 18 013,69 + 2,0154-5556,7 = 29 212 млн грн [2] 

Висновок. Прогнозування за нелінійними моделями множинної регресії також можна 

здійснювати за формулами (2.55) - (2.57), попередньо лінеаризоване зазначені моделі. Цілі, час, 

умови прогнозу і специфіка його вироблення визначають комплекс методів і прийомів 

прогнозування. При цьому різні методи можуть використовуватися в розробці різних прогнозів. 
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Тайм-менеджмент, або управління часом, - це система, спрямована на узгодження своїх дій із 

часом [1, с. 59]. І доки працівники фірми не вміють керувати своїм часом, до тих пір фірма буде 

зазнавати збитків, або ж не використовувати весь по- тенціал і, як результат, не буде розвиватись. 

Тайм-менеджмент або управління часом - це дія або процес тренування свідомого контролю 

над кількістю часу, витраченого на конкретні види діяльності, при якому спеціально збільшуються 

ефективність і продуктивність [3 с. 67]. Однак згідно принципом Парето, лише 20% всіх справ 

призводять до 80% бажаного результату [2 с. 12]. Отже, використання часу співробітників необхідно 

раціоналізувати таким чином, щоб спрямувати всі основні зусилля саме на ті 20% заходів, які дадуть 

80% приросту ефективності організації. 

Знання основних законів тайм-менеджменту допоможе ефективно використовувати час: 

1. Принцип Ейзенхауера. Важливість і терміновість справ - поняття невизначене. Справи 

мають тенденцію змінювати ступінь своєї терміновості та важливості, але на певний момент можна 

приблизно визначити ці показники для себе. Необхідно розділити справи на чотири щаблі 

важливості: тер-міново-важливо, терміново-неважливо, нетерміново-важливо, нетерміново-

неважливо. Важливі та термінові справи потрібно робити самому, не відкладаючи. Справи 

нетермінові, але важливі необхідно робити, хоча зазвичай саме для них і не вистачає часу. Справи 

термі-нові, але неважливі можна делегувати, скорочувати, виключати [4, с. 59]. 

2. АВС аналіз. У цій моделі справи поділяються на три типи: важливі, неважливі та інші. Коли 

ми плануємо день, ми повинні включити в нього обов‘язково справу А, кілька справ В і намагаємося 

виключити справи С. Якщо треба написати звіт, і ця справа категорії С. Якщо ми будемо довго 

відкладати цю справу, вона поступово може перейти в категорію В, а потім і в А [3, с. 76]. 

3. Закон Паркінсона. Паркінсон установив, що робота займає весь відведений на неї час. 

Тобто, якщо Ви відвели для написання звіту час зранку і до обіду, не сподівайтеся, що Вам вдасться 
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виконати його за півгодини. Якщо Ви відведете на написання звіту півгодини, можливо, ви 

укла-детеся не більше ніж у 40 хвилин. [3 с. 44]. 

4. Принцип полотна пили. Аналіз працездатності та визначення піків, тобто 100 % 

працездатності. В ідеалі необхідно шукати для себе оптимальний баланс між роботою та 

відпочинком, щоб не перенапружуватися. Необхідно звернути увагу на графік успішних людей. У 

них однотипні справи скомпоновані в загальні блоки діяльності. Ефекту пили уникнути повністю не 

вдається, але за рахунок об‘єднання справ у великі блоки виникає можливість переключатися на 

діяльність іншого роду, зібрану в наступний великий блок, і таким чином відпочити.  

Висновок. Отже, якщо достатньо «якісно» вивчити питання тайм-менеджменту і 

впроваджувати його на підприємстві, то це допоможе вирішити багато питань та продуктивно 

використовувати робочий час, підвищити рівень трудової дисципліни, покращити якість роботи 

персоналу та інше. 
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Головною особливістю вітчизняних підприємств в умовах ринку є збереження власних 

позицій, підтримка відповідного рівня конкурентоспроможності та можливість ефективно 

адаптуватися до певних умов. Процес пристосування до існуючого середовища в першу чергу 

розпочинається із вдосконалення внутрішнього середовища підприємства, а саме удосконалення 

виробництва, впровадження інновацій, використання сучасних інформаційних технологій тощо. Це 

дозволяє керівникам не лише більш ефективно управляти підприємством, а й підвищувати 

продуктивність праці персоналу. Отже, удосконалення роботи працівників є одним із перспективних 

напрямів підвищення результативності роботи всього підприємства. Серед різноманітних методів, 

засобів та інструментів удосконалення важливо виділити професійну адаптацію персоналу. 

Професійною адаптацією персоналу є процес пристосування певної особистості до колективу та 

організації, що підвищує ефект їх взаємодії та дає позитивні результати. Для кращого розуміння суті 

професійної адаптації необхідно розглянути її переваги та недоліки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Переваги та недоліки професійної адаптації персоналу 

 

Професійна 

адаптація 

персоналу 

Переваги: 

+ використання інноваційних 

технологій; 

+ урахування психологічних 

аспектів адаптації; 

+ унікальність адаптації на 

буд-якому підприємстві; 

+ можливість зрозуміти знання 

молодого фахівця та його 

індивідуальні особливості. 

Недоліки: 

- необхідність постійного 

контролю; 

- часткове відволікання від 

виробничого процесу 

наставників; 

- виконання керівниками 

значної аналітичної роботи; 

- ризик втрати 

підготовленого фахівця. 
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У практиці існують два види професійної адаптації персоналу: первинний, коли на роботу 

беруть працівника без досвіду роботи та вторинний, який застосовується до працівників з досвідом 

роботи. Більшість підприємств України зацікавлені у співпраці з досвідченими працівниками, отже 

широке застосування притаманне саме вторинному виду професійної адаптації. Проте, підприємства, 

які зацікавлені в тому, щоб робота персоналу була максимально ефективною, повинні розуміти 

необхідність адаптації молодих спеціалістів. В таких випадках можлива співпраця з ВНЗ на умовах 

подальшого працевлаштування випускників. Це може бути надання можливості студентам в процесі 

навчання у ВНЗ проходити практику на відповідному підприємстві, де студент може показати рівень 

своїх знань, підготовки та прагнення до подальшої роботи на даному місці. При прийомі на роботу 

випускник ВНЗ уже матиме уявлення про сферу діяльності підприємства та матиме змогу 

психологічно швидше пристосуватись в колективі. 

Процес впровадження системи професійної адаптації є поетапним і потребує значних затрат 

зусиль, часу та матеріальних ресурсів. Здебільшого адаптація працівника складається з чотирьох  

етапів (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Етапи проходження професійної адаптації працівника 

 

Таким чином, професійна адаптація персоналу виступає перспективою майбутнього. Хоча для 

впровадження системи професійної адаптації молодих фахівців необхідні певні затрати коштів та 

ресурсів, але таке вкладення принесе не тільки швидкий ефект, але і матиме довгостроковий 

характер. 
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Система грейдів є різновидом матеріальної мотивації персоналу. В основі системи 

грейдування  є   оцінка цінності посади для організації та створення ієрархії посад з відповідними 

окладами. Впровадження методу грейдування є інструментом регулювання фонду оплати праці, 

внутрішнім проектом організації, основою для впровадження управлінських механізмів мотивації та 

розвитку персоналу. 

Методика грейдування мігрувала в Україну із Сполучених Штатів Америки. Єдуард Н. Хэй на 

початку 70-х років минулого століття, виходячи з універсальних критеріїв, розробив методику 

посадових оцінок різного професійного профілю. З того часу система грейдів з успіхом 

зарекомендувала себе на заході й сьогодні успішно використовується у багатьох країнах світу [1]. 

Система грейдів (ранжирування) посад - оцінка робочих вакансій відповідно до рівня знань, 

необхідних для вирішення проблем виробництва, а також обов'язків працівника та умов його праці. 

Вона призначена для будь-якого типу компаній, незалежно від їх індустріальної приналежності. 

Грейдування - це сучасний метод мотивації співробітників, який ґрунтується на побудові 

посадових рангів, тобто розподілі їх в ієрархічній структурі організації по грейдам відповідно до 

Етап 1 – встановлення оцінки рівня підготовленості працівника та розробка для нього програми 

адаптації 

Етап 2 – ознайомлення працівника з вимогами до роботи та його обов‘язками  

Етап 3 – безпосередня адаптація працівника до свого статусу  

Етап 4 – поступове подолання виробничих і особистих проблем та повне включення в роботу 
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цінності цієї позиції для компанії [1]. Грейд - класифікація посад, яка дозволяє  зіставляти внутрішнє 

значення посади у рамках організації [2]. 

Система грейдів посад на підприємствах вводиться за для  того, щоб: 

 Збільшити прозорість для інвесторів. При прозорішому способі нарахування заробітної 

плати не лише організація має привабливість для інвесторів, але й скорочується  зайвий персонал 

організації, який звик отримувати незаслужені прибутки. При цьому автоматично підвищується 

оклад тих співробітників, які реально відіграють важливу роль для організації. 

 Поліпшити систему кар'єрного росту персоналу. До системи управління людськими 

ресурсами входить управління кар'єрою співробітників. ІЯ-менеджерам при розвиненій системі 

кар'єрного росту простіше планувати навчання співробітників. 

 Поліпшити продуктивність та якість праці. Продуктивність та якість праці більшою мірою 

залежать від мотиваційної політики. Якщо співробітники мотивовані, то й продуктивність та якість 

будуть на вищому рівні. 

 Підвищити мотивацію персоналу. Оплата праці співробітників мотивує їх тим, що 

робиться пропорційно їх вкладу в ефективність підприємства [2]. 

Важким завданням є створення універсальної моделі системи оплати праці. За допомогою 

системи грейдів організація може виявити системні та глибокі проблеми. Нова система допомагає в 

найкоротші терміни направити шлях зміни ситуації в потрібне русло для організації. Велика увага 

приділяється систематичній оцінці співробітників, тому що це є найбільш реальною можливістю  

контролю сітуації. Саме регулярне дослідження ситуації внутрішнього середовища може привести 

підприємство до успіху. 

Як і у будь-якій системі, у системи грейдів існують свої переваги та недоліки. 

Можна виділити наступні переваги системи грейдів: робить систему нарахування заробітної 

плати гнучкішої; допомагає управляти та підвищувати ефективність фонду оплати праці (ФОП); 

упорядковує дисбаланс заробітної плати в організації; дозволяє відстежувати динаміку як посадових 

окладів, так й постійної частини зарплат; є практичним інструментом для обчислення розміру 

базового окладу для нової посади; допускає можливість порівняння рівнів виплати своєї організації з 

виплатами інших в тому ж сегменті ринку або концерну; полегшує співвідношення середньої 

заробітної плати будь-якої посади у своїй компанії з середньорічними показниками; само оптимізує  

розташування  трудових ресурсів; полегшує усунення істотної неефективності роботи, виявляючи 

повторення функцій; допускає відстежування рівнів в підрозділах, що мають невідповідність при 

нарахуванні заробітної плати; стандартизує нарахування доплат за роботу співробітників, які 

знаходяться на нижчому або вищому рівні своєї посади; спрощує  процес індексації заробітних плат 

та інш. [2]. 

Звичайно система грейдів  не позбавлена  недоліків. Найістотніший - це складність 

впровадження. Використання методу грейдування краще підійде компаніям з добре лагодженими та 

формалізованими бізнес-процесами.  

Тому перед впровадженням грейдів необхідно оптимізувати організаційні процеси в компанії, 

а вже потім пропонувати співробітникам нову систему оплати праці. Окрім цього, впровадження 

системи грейдів може зайняти багато часу щодо впровадження та використання (від декількох 

місяців до року).  

В цілому нова система оплати праці може допомогти як менеджерам компанії, що отримали 

додатковий інструмент мотивації, контролю та планування витрат, так і усім співробітникам, тому 

що система грейдів допоможе визначити особистий рівень в структурі організації та отримати 

уявлення про те, які кар'єрні можливості відкриваються перед ними. 
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На сьогоднішній день тіньова економіка присутня у всіх секторах діяльності. Економічно 

розвинені держави, мають менше неформального сектору, через зменшення мотивації працювати в 

тіні, бо мають дохід вище задовільного. Актуальність даної проблеми полягає в масштабності 

тіньової економіки на території України. Складність полягає в тому, що люди змушені працювати в 

«тіні», щоб мати можливість задовольнити основні свої потреби. Проблема виникла через 

недосконалу економічну систему яка не може забезпечити достатній рівень доходів громадян, а 

також через низьку економічно-податкову грамотність населення. На національному рівні 

дослідженням питань у даному напрямі займались вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких                      

В. Турчинов, І. Мазур, К. Харт, П. Гутманн, результати досліджень яких опубліковані в працях. 

За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку (за даними Держкомстату) у січні-вересні 

2016 року рівень тіньової економіки склав 35% від офіційного ВВП, що на 5 % менше порівняно з 

показником відповідного періоду 2015 року [1]. Основні фактори виникнення«тіні» в секторах 

економіки:складне оподаткування з великою відсотковою ставкою;низькій ревінь доходів 

громадян;велика частка безробіття в державі. 

Щороку українській кордон перетинає не задекларований або погано задекларований товар 

вартістю, це відбувається через трансфертне ціноутворення та контрабанду. Трансфертне 

ціноутворення полягає в тому, що виробник продає свій товар посереднику, зареєстрованому в 

офшорі, по ціні всіх затрат; наступний крок - продаж товару по ринковим цінам, різниця залишається 

в економічній «тіні»,а підприємство в Україні звітує про нульовий прибуток,а отже не треба платити 

податки. За оцінкою організації Global Financial Integrity, щороку з України виводить у середньому 

$11,7 млрд., відповідно до бюджету не надходить $2,1 млрд. (приблизно 50 млрд. грн.) [2]. 

 
Рис.1. «Тіньові» дії на митниці 

 

Поняття «контрабанда» (ст. 221. Кримінальний кодекс України) трактується як переміщення 

товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та 

боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), спеціальних 

технічних засобів негласного отримання інформації, а так само контрабанда стратегічно важливих 

сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі 

України. Таким видом тіньової економіки займаються підприємства які офіційно зареєстровані, а 

також повністю підпільні організації. Контрабанда проявляється в двох видах«сіра»та«чорна». 
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«Чорна» контрабанда являє собою імпорт або експорт через кордон без декларування, як правила в 

цьому приймає участь мешканці прикордонних областей. Товари чорної контрабанди продають на 

стихійних ринках, на яких не ведеться облік товару.«Сіра» контрабанда являє собою часткове 

декларування товарів, наприклад документально вказують меншу вагу, або габарити. Також для 

зменшення декларованої вартості товару видають один товар за інший (наприклад природній 

кришталь декларують як штучний). У результаті за статистикою виходить що продали імпортних 

товарів більше, чим офіційно було його завезено на територію України.  

Методика боротьби держави з неформальним сектором полягає в таких діях: 

– запровадження системи електронних державних закупівель «ProZorro». З її допомогою за 10 

місяців 2016-го року, було заощаджено 7 млрд. грн., а згідно проектних підрахунків, після 

запуску на повну потужність, держава зможе заощаджувати близько 50 млн. грн. за рік [2]; 

– Нацбанк суттєво вдосконалив систему перевірки платежів, які йдуть за кордон, чим створив 

додаткові перешкоди для відтоку капіталу; 

– протягом січня-вересня 2016 року органами Держаудитслужби проведено 2,0 тис. контрольних 

заходів (у тому числі 1291 планову та 600 позапланових ревізій та перевірок), з яких майже 1,9 

тис. ревізій певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності та 

перевірок державних закупівель [3]. 

Визначені проблеми дають змогу систематизувати й чітко визначити напрями подолання 

тіньової економіки, важливим аспектом боротьби з неформальним сектор є банківська реформа та 

державне електронне декларування. 
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У практиці маркетингової діяльності особливий інтерес викликають методичні інструменти, 

які дозволяють оцінити основні параметри моделей поведінки споживачів та провести їх сегментацію 

за різними ознаками. На сьогоднішній день побудова подібних прогностичних моделей ринку стало 

реальністю завдяки поведінковій економіці та агентному моделюванню. 

Основні положення поведінкової економіки та агентного моделювання розглядалися в працях 

відомих зарубіжних учених, найвідоміший з них Дж. Форрестер [1], саме ним була розроблена 

модель системної динаміки. Стосовно вітчизняних вчених, то найбільш вагомий внесок був 

зроблений В. Паніотто [2], ним булу розроблена імітаційна модель відтворення трудових ресурсів 

«Труд-1». Але зважаючи на стрімкий розвиток всіх сфер життя, удосконалення теорій і моделей, 

використання положень поведінкової економіки та агентного моделювання на практиці є 

малодослідженими. Сьогодні агентне моделювання передовий метод імітаційного моделювання, який 

використовується вченими і дослідниками в галузі економіки і управління, що дозволяє змоделювати 

ситуації практично необмеженої складності. В даний час агентні моделі з успіхом застосовуються 

найбільшими світовими компаніями, як, наприклад, GeneralElectric, IBM, Daimler, Semantic, AT & T, 

Accenture, Volvo та ін., а також NASA, корпорацією RANDі багатьма іншими [3]. Ці та інші 

організації успішно застосовують імітаційне моделювання для самого широкого кола проблем ‒ від 

оптимізації бізнес-процесів, моделювання прогнозів  динаміки товарних ринків і ринків акцій, аналізу 

поведінки інвесторів на фондовій біржі, моделювання поведінки натовпу в надзвичайних ситуаціях 

до моделей поведінки солдатів на полі бою, проектування інтелектуальних мереж, поведінки 

конкурентів, прийняття рішень споживачами при виборі з декількох альтернатив і в багатьох інших 
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областях. Найважливішою перевагою агентного моделювання є можливість змоделювати так звану 

«виникаючу» поведінку, яку важко або ж часом неможливо змоделювати аналітично. Це досягається 

шляхом вивчення поведінки споживачів, механізму споживчого вибору, моделювання його за 

допомогою економетричних моделей (можливо, в комбінації з методом conjoint analysis) і 

експериментувати з різноманітними стратегіями на основі створених моделей. 

Найважливішим аспектом моделювання поведінки споживачів є питання достовірності 

результатів, який вона прогнозує. Коректність роботи моделі легко перевірити аналізом 

ретроспективних даних, тому наявність в компанії якісної CRM-системи може в значній мірі 

полегшити задачу калібрування моделі. Ступінь правдивості моделі також визначається ступенем 

коректності вступних даних, які закладені в її основі. 

Отже, сучасні інструменти поведінкової економіки дозволяють ефективно застосовувати 

імітаційне моделювання не тільки в наукових дослідженнях, а й як засоби для побудови систем 

підтримки прийняття рішень у бізнесі. Саме агентне моделювання дозволяє змоделювати систему 

максимально наближену до реальності, зробити значний крок у розумінні та управлінні сукупністю 

складних соціальних процесів. Тому в сучасних умовах агентний підхід є найкращим для 

моделювання соціальної поведінки. 
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В умовах світової глобалізації місце України в  глобальному економічному просторі визначає 

її спроможність нарощувати та використовувати свої конкурентні переваги, які є результатом 

провадження ефективної і гнучкої інноваційно спрямованої регіональної економічної політики. Така 

політика повинна враховувати як загальнодержавні інтереси, так і свої власні, виходячи з потреб 

реалізації тих чи інших цілей і завдань та наявності відповідних регіонального потенціалу і ресурсів. 

Це вимагає пошуку альтернативних інноваційних механізмів стимулювання розвитку суб‘єктів 

господарювання, особливо малого бізнесу. Одним із основних шляхів його підтримки, розрахованих 

на довгостроковий період, є створення системи бізнес-інкубаторів. Перед тим, як розробити 

ефективну систему інкубації бізнесу в Україні необхідно чітко зрозуміти що таке бізнес-інкубатор. 

Узагальнені  визначення бізнес-інкубатора наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Визначення поняття «бізнес-інкубатор» 
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один з варіантів тих організаційних форм взаємодії науки і підприємництва, що уявляє собою 

складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує, поряд з іншим, сприятливі умови 

для ефективної діяльності новоутворених малих інноваційних фірм, які реалізують цікаві 

наукові ідеї.[1] 

структура, що надає допомогу новим компаніям на етапі їх організації та становлення 

багатофункціональний комплекс, який забезпечує, поряд з іншим, сприятливі умови для 

ефективної діяльності новоутворених малих інноваційних фірм, які реалізують цікаві наукові 

ідеї.[2] 

інституція, що формує інноваційну структуру держави; метою є формування сприятливих 

умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм комплексу певного послуг 

і ресурсів. [1] 

дещо схоже до «кузні» стартапів, тобто місце, де можна втілити в реальність ідеї, при цьому 

можливе підібрати в команду людей зі спільними інтересами. [1] 
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Світова практика свідчить, що за допомогою бізнес-інкубаторів розв‘язуються такі важливі 

задачі як: вдосконалення галузевої структури виробництва та прискорення економічного розвитку 

територій [4]; активне впровадження у виробництво вітчизняних і зарубіжних науково-технічних 

розробок; випробування на локальному рівні різних варіантів впровадження нових форм 

господарювання і пристосування до умов внутрішнього ринку, практичне навчання місцевих фахівців 

прийомам і методам міжнародного бізнесу [3]. 

Основними проблемами створення та функціонування бізнес-інкубаторів в Україні є: 

існування їх в якості неприбуткових організацій; недостатність фінансових ресурсів; відсутність 

стимулювання та підтримки з боку держави; відсутність необхідної виробничо-технологічної бази; 

нестабільна економічна ситуація, яка негативно впливає на бізнес загалом. 

Отже, з метою стимулювання інноваційного розвитку підприємництва та підвищення рівня 

регіонального економічного розвитку держава повинна не тільки створювати суб‘єктам 

господарювання умови для більш ефективного ведення власної діяльності, але і сприяти вирішенню 

загальнонаціональних задач, а саме: створювати нові робочі місця, сприяти зростанню виробництва і 

створенню основних механізмів інноваційної моделі його розвитку, уникати диспропорцій в 

економічному розвитку регіонів. 
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Підвищення ефективності організаційних структур управління є складовою частиною 

комплексу заходів по підвищенню ефективності роботи підприємств. Керівники повинні обрати ту 

структуру, яка найкраще відповідає поставленим цілям і задачам підприємства, своєчасно і адекватно 

реагує на дії факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, цілеспрямовано розподіляє і 

координує зусилля співробітників і таким чином підвищує власну конкурентоспроможність. 

Виявлення проблем, які вливають на розвиток підприємства, а також на ефективність, є актуальним 

питанням на сучасному етапі розвитку підприємств усіх сфер діяльності. Також  актуальним є 

проведення аналізу результатів діяльності підприємства та на основі цього проводити оптимізацію 

структури підприємства, при побудові якої не допускати помилок, які будуть знижувати 

результативність її діяльності.  
Організаційна структура управління – це впорядкована сукупність взаємопов‘язаних 

елементів, що знаходяться між собою у стійких взаємостосінках, які забезпечують їх функціонування 

і розвиток як єдиного цілого. Організаційна структура підприємства не тільки забезпечує 

координацію всіх функцій менеджменту, визначає права і обов‘язки (повноваження і 

відповідальність) на управлінських рівнях, а й забезпечує його ефективну діяльність та визначає 

подальший розвиток діяльності [2]. 
У зв‘язку з постійними змінами економічного середовища, запровадження нових технологій, 

які суттєво впливають на виробничу діяльність підприємства, виникає необхідність в удосконаленні 

організаційної структури. До загальних передумов, що можуть спонукати до удосконалення 

організаційної структури підприємства можна віднести: 
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 є відмінності в адміністративному та функціональному підпорядкуванні; 

 поточна структура не дає можливості удосконалювати роботу підприємства; 

 зміни структури управління, які пов‘язані з активним розвитком підприємства; 

 зміна стратегії розвитку підприємства; 

 проводиться диверсифікація діяльності підприємства [1]. 
Найбільш динамічного розвитку в останні роки набула сфера зв‘язку та інформатизації 

України. Ця сфера забезпечує суттєве зростання економіки країни. Тому є необхідність визначення 

відповідності організаційної структури підприємств зв‘язку до постійних змін як економіки країни в 

цілому, так і до розвитку самого підприємства. 
Одним з крупніших підприємств сфери зв‘язку є ПАТ «Укрпошта» основною сферою 

діяльності якої є надання послуг поштового зв‘язку. ПАТ «Укрпошта» є лідером у сфері надання 

поштових послуг навіть незважаючи на те, що у даній сфері функціонують багато комерційних 

підприємств. Але в останні роки лідерство є вже не таким суттєвим. За критерієм обсяг внутрішнього 

ринку поштових послуг різниця між першим та другим місцем, яке займає «Нова Пошта», складає 

менше 1%. До причин втрати суттєвого лідерства можна віднести  
1) слабку технологічну базу; 
2) якість надання послуг, яка набагато нижча ніж у головних конкурентів; 
3) падіння попиту на послуги поштового зв‘язку; 
4) невідповідність організаційної структури розвитку ринку поштового зв‘язку та розвитку 

підприємства. 
Для відновлення втрачених позицій ПАТ «Укрпошта» насамперед повинна розробити та 

впровадити нову організаційну структуру підприємства. Це пов‘язано з тим, що майже усі 

перераховані вище причини удосконалення організаційної структури можна віднести і до 

«Укрпошти». 
До передумов, що спричиняє необхідність удосконалення організаційної структури є такі: 
1. Реорганізація державноъ компанія «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство. Цей 

процес призвів до змін вищого органу управління підприємства, що й повинен в обов‘язковому 

порядку призвести до удосконалення організаційної структури. 
2. Останні роки поштове підприємство немає стабільного прибутку, витрати навпаки 

стабільно зростають. Загальні доходи національного оператора у 2016 році складають  

4483659,0 тис.грн., що більше ніж у 2015 році (3902454 тис.грн.). Загальні витрати у 2016 році 

складають 4977245 тис.грн, що більше за витрати у 2015 році 4327139,0 тис.грн. Чистий прибуток 

підприємства у 2015 році скадав майже 41 млн.грн., що було найкращим показником за останні 10 – 

15 років, але у 2014 та 2016 роках цей показник був від‘ємним, що свідчить про згадану вище 

нестабільність [3]. 
3. На зміну організаційної структури ПАТ «Укрпошта» також може вплинути план 

стратегічного розвитку на найближчі кілька років. Пріоритетними напрямами цього плану є розвиток 

інфраструктури, реформування підприємства, розробка та надання нових послуг та ін. 
Отже, передумов для удосконалення структури «Укрпошти» на сьогоднішній день багато, але 

основні були перераховані вище. Підприємство багато років було монополістом на ринку поштового 

зв‘язку, що дозволяло йому бути лідером. Розвиток конкуренція, призвів до втрати значної частки на 

ринку. Якщо на даному етапі розвитку підприємства не удосконалити організаційну структуру, то це 

може призвести до погіршення позицій підприємства на ринку поштового зв‘язку.  
Основним напрямом удосконалення структури ПАТ ―Укрпошта‖ може бути зменшення 

кількості дирекцій з 29 по 5 — 6, тобто зробити щось накшталт регіональних дирекцій. Також можна 

виокремити деякі види діяльности на аутсорсинг. Ще є багато варіантів удосконалення структури, а 

це вже буде розглянуто у подальших роботах. 
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В сучасних соціально-економічних умовах увага до організації цілеспрямованої професійної 

орієнтації молоді значно підвищилась. Кардинально змінюються задачі, зміст та методи направлені 

на підготовку молодої людини свідомо та зважено обрати свою майбутню професію з урахуванням 

потреб сучасного світу, адже стрімкий розвиток усіх сфер життя породжує попит на молоді, 

висококваліфіковані кадри. 

Питання та проблеми профорієнтації молоді розглядали в своїх роботах такі вчені як Є. О. 

Клімов [1], ним була запропонована найбільш поширена методика профорієнтації, яка базується на 

поділі професій за п‘ятьма сферами людської діяльності, та академік М. С. Пряжніков [2], який 

розробив алгоритм профорієнтації підлітків за допомогою карткових ігор. Однак на даний час 

проблема профорієнтації суспільства залишається невирішеною.  

Робота з профорієнтації спрямована на консультування і надання психологічної допомоги 

людям. Це можуть бути хто завгодно: починаючи від школярів, закінчуючи зрілими людьми. Але 

особливу увагу варто приділяти саме молоді, яка стоїть на роздоріжжі вибору життєвого шляху. Всім 

вищевказаним категоріям, з урахуванням їх інтересів і схильностей, надається допомога у виборі не 

тільки майбутньої професії, а й навчального закладу, де можна отримати або підвищити до 

необхідного рівня свою кваліфікацію. Така допомога носить комплексний характер і враховує, не в 

останню чергу, кон'юнктуру на ринку працевлаштування.  

Механізм профорієнтації молоді має містити відразу кілька напрямків, а саме: професійне 

просвітництво (надання повної інформації про стан ринку праці, про потреби господарських 

організацій в кваліфікованих працівниках, про перспективи розвитку ринку вакансій); професійне 

виховання (заходи, які формують у молоді прагнення до роботи над собою, своїми вміннями, 

навичками);  професійне консультування (надання необхідної допомоги усім зацікавленим особам у 

професійному самовизначенні); професійний підбір (комплекс дій для визначення відповідності 

людини і професії з урахуванням його всебічних можливостей та здібностей) [3]. Також при 

виявленні професійних здібностей та навичок неодмінно треба враховувати наступні чинники: по-

перше, у юнацькому віці деякі важливі професійні якості перебувають у прихованому стані;  другим  

чинником  є  недостатній  рівень  самосвідомості  підлітка, нестійкість емоційного стану;  третій 

чинник ‒ недолік життєвого досвіду (недостатні знання про світ професій і ринок праці, можливі 

помилки під час вибору професії).  

Однією з нових специфічних рис профорієнтації є те, що в цьому процесі потрібно задіяти не 

тільки органи державної влади, а й залучити великі та середні комерційні компанії. Адже, роботи з 

питань професійної орієнтації проводяться, в першу чергу, в їх інтересах. Це допоможе молоді 

приблизитись до омріяної професії, наочно побачити перспективи, можливості та специфіку роботи.  

Отже, на сучасному етапі розбудови суспільства специфіка профорієнтації молоді полягає в 

тому, що потрібна комплексна робота, як державної влади, так і місцевої, щоб впровадити систему 

практичного знайомства з професіями. А для того, щоб робота з професійного самовизначення давала 

бажані результати, всі заходи повинні здійснюватися послідовно і мати неперервний характер. 
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Питання як зробити так, щоб люди працювали краще привертало увагу з давніх часів. 

Наукове вивчення мотивування працівників почалося з початку ХХІ століття, коли стало зрозумілим, 

що методи економічного примусу не завжди забезпечують найбільшу результативність найманої 

праці. Тому на сьогодні мотивація (поряд з підбором, розстановкою працівників, розподілом серед 

них обов‘язків, вдосконаленням процесу організації праці) розглядається як один з ключових 

елементів управління персоналом. 

В цілому всі позиції фахівців до сутності мотивації, незалежно від того, який аспект її 

розглядається, можна згрупувати у два підходи: структурний та динамічний. За структурного підходу 

мотивування розглядається як сукупність факторів та мотивів, що визначають тип та інтенсивність 

трудової діяльності. Як типові для даної групи підходів можна навести визначення мотивування як 

сукупності внутрішніх та зовнішніх рушійних сил (А.М. Колот  [1], Р.Л. Дафт  [2]), чинників (Р. 

Гріфін, В. Яцура  [3]) які спонукають людину до діяльності (Р. Гріфін, В. Яцура  [3]), або, окрім 

цього,  задають її межі та форми, надають їй спрямованості та орієнтованості на досягнення певних 

цілей (А.М. Колот [1], О. Віханський, А. Наумов) [4]. Тобто у даному підході основні акценти 

здійснюються на структуру мотивування, при цьому де-факто постулюється внутрішня 

притаманність певного набору рушійних сил (факторів, мотивів) у кожного індивіда. 

Основні структурні теорії мотивації описані у фаховій літературі та підручниках з 

менеджменту, вони відрізняються кількістю груп потреб: від двох (Ф. Херцберг) до п‘яти (А. 

Маслоу), а також наявністю та напрямом ієрархічності. Так, теорія А.Маслову встановлює одно 

векторну ієрархію (спочатку задовольняються потреби нижчого рівня, а потім вищих). Теорія К. 

Альдерфера припускає різновекторну ієрархію: потреби певного рівня можуть актуалізуватися як у 

випадку задоволення потреб нижчого рівня, так і у випадку неможливості задоволення потреб більш 

високого рівня. В теоріях Ф. Херцберга ієрархія факторів відсутня, завжди існує їх певна композиція, 

яка й визначає внутрішні чинники до діяльності конкретної людини [5, 6, 7, 8]. Ще більш складно 

побудована теорія Д. МакКлеланда, в якій система внутрішніх спонук визначається диспозицією (по 

ієрархії) трьох груп потреб, ступінь важливості (і відповідно місце в ієрархії) для кожної людини 

різні. Спільним для теорій в рамках структурного підходу є визначення певної внутрішньої 

«мотиваційної топології» людини, яка визначає спрямованість та інтенсивність її трудової діяльності.  

О.П. Егоршин визначає мотив як внутрішню спонукальну причину поведінки та діяльності 

людини, яка виникає під впливом потреб та інтересів людини, що представляють собою образ 

бажаного блага,  яке задовольняє потребу при умові виконання певної трудової діяльності  [9, с.5]. 

Важливо відзначити, що до праці спонукає людину не один якийсь мотив, спрямований на 

задоволення певної потреби, а їх складна сукупність. Тому, на нашу думку найбільш коректно 

внутрішній «ландшафт» або топологія мотивації описується в рамках теорії МакКлеланда, яка 

припускає не лише одночасну дію з різною силою потреб, які формують мотив до трудової 

діяльності, а й можливу їх перестановку в часі.  

Тому зводити мотивування за структурного підходу лише до набору потреб, які прагне 

задовольнити індивід, на нашу думку є надто спрощеним. Потреби в процесі трудової діяльності 

залежить від  психологічно-індивідуальних особливостей людини, зокрема – здібностей, 

темпераменту, волі та соціально-демографічних характеристик -  стать, вік, сімейний стан, освіта, 

виховання. 

Структурний підхід важливий для розуміння сутності мотивації, однак він надмірно 

концентрується на внутрішній психологічній основі трудової мотивації і не надає шляхів головної 

проблеми управління трудовою діяльністю – як зробити так, щоб персонал працював краще.  

 Більш продуктивним в даному аспекті є динамічний підхід до сутності мотивації. За даного 

підходу мотивування розглядається як процес, змінний у часі, тому такі теорії мотивації ще 

називаються процесійні (процесні). Типовим визначенням мотивації за даного підходу є: 
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мотивування – процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей та 

цілей організації.  
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Macroeconomic development is mostly determined by the efficiency of the banking system, that 

provides the basis for sustainable activities of the national economy and households by ensuring investment 

needs, the need for additional funding, financing receivables of the enterprises in the process of savings and 

financing its current needs.  

Researchers pay attention to the impact of the economic development on the activity of the banking 

system («recovery potential banking sector of the economy, and hence the global market of the banking 

services in general, strongly depend on the effectiveness of the measures that will be used in order to 

stimulate the development of the industries in different countries ...» [2]). Other researchers concentrate on 

the impact of the banking sector on the development of the economy («... in the market economy the 

activities of the banks located in the center of the whole mechanism of the financial system, because they 

have concentrated large mass of financial resources, effective use of them, using a balanced banking system 

activity, promotes economic and financial strength of the country» [1]). 

The efficiency of the banking system functioning is defined by dividing the result of their activities to 

the capital and to the asset (profitability of the capital and profitability of the assets). Considering the internal 

factors that affect efficiency of the activity of the banking system there should be noted the volume of loans 

and lending rates (which influence the formation of interest income and have the largest share in the income 

of the bank), and deposits and deposit rates (which influence the interest expense of the bank formation and 

the resource base, possibility of providing loans). 
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Індустрія туризму відмінна від будь-якої іншої, оскільки замість продукту ви продаєте місце та 

все, що може запропонувати. Кожного разу  ви конкуруєте з усім світом, коли ви рекламуєте туризм у 

певному пункті призначення, і цей високий рівень конкуренції вимагає творчого та унікального 

підходу. Просуванням вважається налагодження і використання комунікаційних зв'язків з існуючими 

і потенційними споживачами з метою їх інформування про пропоновані продукти фірми і спонукання 

до купівлі [1]. 

Реклама - будь-яка платна форма неособистої презентації і просування товарів, послуг 

підприємством чи організацією [1]. 

Поширений  метод  планування  маркетингових витрат на  рекламу за залишковим принципом  

від  можливостей  фірми.  Такий метод використовують більшість фірм, хоча його недосконалість є 

очевидна. Рекламним заходам відводиться другорядна роль. Вважаємо, що такий підхід не є 

доцільним для фірм, які вибрали стратегію діяльності на перспективу з метою забезпечення 

зростання обсягів реалізації туристичних послуг та розширення ринку їх збуту. Однак, якщо у 

туристичноїфірми є фінансові проблеми, то цей підхід є необхідним. Метод  планування  рекламних  

витрат  з  орієнтацією  на  конкурентів  теж  має  деякі недоліки. По-перше, конкуренти бувають різні. 

Так, якщо один конкурент витрачає великі кошти на проведення рекламної компанії, а інший— 

мінімальні, то фірмі, яка планує рекламні витрати, важко прийняти оптимальні рішення. По-друге, не 

завжди є можливість одержання  достовірної  інформації  щодо  планування  коштів  на  рекламні  

заходи  інших компаній.  Вважаємо,  що  такий  метод  планування  витрат  на  рекламу  практикують 

доганяючі фірми [2]. 

Питанням планування рекламної діяльності підприємства приділяється значна увага як 

закордонних, так і вітчизняних вчених, але концептуальні теоретичні основи маркетингових 

комунікацій запропоновані переважно західними вченими, такими як: Ф. Котлер, Дж. Черчілль,               

Р. Еванс, Є. Ромат, С. Моріарті, А. Дейян, Д. Аакер, Ж.-Ж. Ламбен, У. Аренс, С. Хіл. Із вітчизняних 

вчених вагомий внесок в опрацювання цієї проблеми зробили:Е. Голубков, Г. Рифкін, Є. Савельєв,                       

Г. Багиєва, С. Белановський, И. Белявський, М. Березина, Е. Голубкова, Є. Дмитрієва, І. Кретова,             

В. Марко-ва, О. Панкрухина, М. Перекалиной, Н. Плато-нова, Б. Соловйова, Л. Сульповара та інші. У 

їхніх працях проаналізовано сутність реклами, визначено її роль та значення, розроблено методичні 

підходи до планування та реалізації рекламних за-ходів, але залишається невирішеним коло питань. 

Метою данної статті є характеристика способів просування туристичного продукту у сучасних 

умовах. Отже, щоб бути успішним, маркетинг повинен постійно висувати найкращий образ продукту, 

одночасно створюючи інтерес  широкому діапазоні, наскільки це можливо. До основних способів 

просування туристичного продукту належать: 

- Партнерські відносини допомагають охоплювати більш широку та бажану аудиторію, коли 

рекламують туризм для певного місця призначення. Замість того, щоб намагатися створити широку 

базу послідовників та досягнення, яке поширюються по всьому світу, потрібно об'єднайтися з 

партнером, який вже досяг такого рівня, який вигідний обом сторонам. Наприклад, укласти 

маркетинговий контракт із національним туристичним агентством. Надайти агентству спеціальні 

пропозиції та акції для своїх клієнтів в обмін на загальнонаціональний доступ до клієнтської бази. 

Звичайно, доведеться платити за привілей, але повернення може набагато перевищувати витрати, а 

альтернатива побудови своєї національної мережі часто нереалістична. Партнерство може 

забезпечити туристичні послуги більш повноцінним. 

- Торгівельні  виставки забезпечують доступ до  місця призначення для кожного постачальника 

туристичних та туристичних послуг у регіоні та за його межами, кожен туроператор та компанія, яка 

продає або хоче продати свій товар  якомога більшій кількості людей, яка зацікавлена у тому, що 

запропоновано. Взагалі виставки представляють всі аспекти туристичної індустрії та дають час для 

зустрічей, взаємодії та нових угод. 
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- Реклама. Непогано було б подайти оголошення в торгових виданнях, щоб продавці подорожей 

по всій країні звернули увагу саме на цей продукт. Потрібно створити бренд для цього місця 

призначення, який говорить про те, що пропонують, і чому. Наприклад, Лас-Вегас допоміг створити 

свій секретний ескапістський образ, створивши кампанію "Що відбувається в Вегасі, перебуває в 

Вегасі". Знайти своє місцезнаходження та описати його для громадськості, щоб вони зрозуміли, чому 

вони хочуть відвідати саме це місце призначення. Спритне та цілеспрямоване розміщення об'яв - 

остання частина головоломки.  

- Спонсоровані заходи та подарунки створюють рівень престижу для бренду. Спонсорські 

послуги доступні у всіх формах і розмірах від місцевих парадів до національних заходів, кожна з 

яких має свою цільову аудиторію, і кожна з них має певний набір переваг. Потріюно вивчіти події, 

які відбуваються в регіонах, які є бажання охопити, які мають прямий зв'язок з даним туристичним 

напрямком.. Телевізійні події надають додаткову перевагу місцевому, а часом і національному 

висвітленню у засобах масової інформації, що покращує потенційну рекламу.  

Оскільки туристи тимчасові, вони стикаються з товарами та послугами на короткі терміни. Але 

туристи розраховують на те, щоб якомога краще провести час, наприклад  отримати незабутні 

враження. Туристично-залежні підприємства покладаються на інші організації. Одним із прикладів 

використання цієї залежності буде музичне місце, де пропонуються знижки на кухні для харчування в 

сусідньому ресторані. 

Таким чином, брендинг туристичного продукту спрямований на керування взаєминами зі 

споживачами на турринках і має відігравати важливу роль в успіху й прибутковості турфірми, у 

зв'язку з чим виникає необхідність у його формуванні. 
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  Туризм на даний час швидко розвивається. Збільшуються потоки відпочиваючих тому ми 

повинні забезпечити їм комфортне перебування. На мою думку, розвиток готельно – ресторанної 

справи є дуже актуальним, адже з кожним разом збільшує ця потоки відпочиваючих. Тому готельно 

ресторанна справа це перше що потрібно розвинути кращим чином. Готельний бізнес це 

підприємницька діяльність готельних підприємств як самостійний  суб‘єкт з метою отримання 

прибутку. Нестабільна економічна ситуація в країні  надає вплив на готельний бізнес. Зменьшились 

кількість подорожей по Україні, а також конференції які проходять. Також щоб проекти швидше 

окупилися, а інвестори залишились задоволені була створена нова послуга – готельний консалтінг. 

Компанії представляють такого роду консультаційні послуги (аналіз економічних показників 

привабливості, розробка дизайнерських проектів, розробка управлінської системи). Люди без опита в 

готельному бізнесі вирішуються на інвестиції.  

  Готельно-ресторанний бізнес  та туристична галуззь дуже повязанна  між собою. Основна 

мета – максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень 

комфорту,найрізноманітніші побутові сподарські і культурні запити гостей. З кожним роком вимоги 

до цих послуг зростають. Чим вища культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж 

готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів.[1]. 

Готельно-ресторанний бізнес у всьому світі є одним з найбільш привабливих для інвесторів, а 

його рентабельність у розвинутих країнах не буває нижчою за 40%. Основні переваги консалдінгових 
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агентств-досвід. Через них проходе багато проектів. Досвід проведення заходів дозволяє виробляти 

новички відбору. Як відомо люди в готельному бізнесі- це головний фактор. Від їхньої праці 

залежить рівень сервісу і успіх в готельному бізнесі цілком. На думку спеціалістів, щодо України до 

1997 року оператори ринку працювали в досить непоганих умовах: наявність не дуже вимогливих до 

рівня сервісу платоспроможних клієнтів дозволяла досягати рентабельності 50%. Саме у цей період у 

країні з`явилось чимало нових приватних готелів та ресторанів, а старі ―гравці‖ могли повністю 

реконструювати власні фонди. Сьогоднішня ситуація докорінно відрізняється. Вибагливість клієнтів 

щодо рівня сервісу, конкуренція між гравцями та несприятлива економічна ситуація змінили правила 

гри у готельно-ресторанному бізнесі на суворіші [2].  Потенціал розвитку підприємства готельно - 

ресторанного господарства охоплює не лише його ресурсні складники, але й значно залежить від 

ступеня адаптації та застосування підприємцем змін у системі інновацій. Для забезпечення розвитку 

організації необхідно, щоб у керівника були мотив і стимул до забезпечення успіху та отримання 

влади тощо [3, с. 127]. 

     Головною проблемою готелів є якісне надання послуг. Це є проблемою усіх готелів 

України. Надання готельних послуг високої якості є складовою 

кількість готелів частиною постійної уваги адміністрації готелю незалежно від форми майна. 

В Україні зареєстровано більше 4 млн приватних фірм. Їх доля складається по різному хтось програє і 

не витримує конкуренції , а хтось поступово розвивається и стає  успішним.  Найбільші дії, які часто 

зустрічаються, у цьому сенсі спрямовані на поліпшення і контроль якості послуг готельних 

підприємств (температура гарячої води, кількість рушників, умови приготування їжі та ін.). Однак 

якість готельних послуг залежить не тільки від вирішення технічного боку справи. Зусилля 

підприємств готельної індустрії традиційно були спрямовані на залучення клієнтів, на максимальне 

виконання побажань гостей, завоювання довіри [4]. 

    Ринок готельно-ресторанного регіонального бізнесу формується за рахунок створення 

нових підприємств готельно-ресторанної сфери, наявності споживачів цих послуг та відповідності 

послуг підприємств потребам споживачів. Розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-

ресторанного бізнесу мінімальне втручання держави, налагодження системи постачання, транспорту 

та сфери послуг матиме результат у розвитку готельно-ресторанної галузі. Постійному підвищенню 

конкурентоздатності готельно-ресторанного бізнесу сприятиме запровадження нових інновацій, та 

запозичення  міжнародного досвіду [5]. Сьогодні у наших туристів есть кошти на відпочинок і 

невелика часть забезпечених українців все ще бажають відправитись за кордон. 

     Ефективне функціонування готельно-ресторанного господарства залежить від багатьох 

факторів, що широкий вплив на зовнішню та внутрішню діяльність підприємства.  Готельно-

ресторанне господарство на території України розвивається нерівномірно і має чітко виражений 

регіональний характер. Характерним для регіонального ринку є розвиток матеріально-технічної бази 

готельно-ресторанних підприємств, розгалуженість та різноманітність їх мережі, якість та обсяг 

товарів і послуг, що пропонує готельно-ресторанне господарство. Висновок проведеного аналізу 

свідчіть  про тенденції скорочення ресторанного господарства та зниження фінансових оборотів за 

останні роки, що дає всі підстави до здійснення рішучих кроків у цій сфері діяльності. Готельне 

господарство має більш позитивну динаміку розвитку: стабільність характеризується незмінною 

кількістю об‘єктів готельного господарства, але фінансові показники істотно знизились проти 

попередніх років. Готельно-ресторанне господарство Запорізької області потребує структурованих 

змін та впровадження «нової політики», що надасть змогу перейти на новий вищий рівень та 

відповідати міжнародним світовим стандартам. 

    Розвиток готельно – ресторанної справи є дуже важливим але важким процесом. 

Розвиваючи цей бізнес потрібно врахувати багато факторів: нестабільність економічної ситуації в 

країні, висока конкуренція, проблеми з кваліфікованими працівниками, постачання якісної продукції 

та багато іншого. Так як зараз ми прагнемо до Європи то потрібно дізнаватись про нові тенденції, 

також брати приклад та користуватись іноземним досвідом.  Цей бізнес є перспективним і потрібним 

в цей час. Але для його розвитку потрібно перш за все розуміти весь процес побудови готельно – 

ресторанного бізнесу.  
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В останні роки діловий туризм розвивався прискореними темпами. Так, в 1990 р з 425 млн 

подорожей, скоєних у світі, 63 млн проводилися з діловими цілями. Цей вид туризму є одним з 

найбільш прибуткових і має величезне значення для приймаючої сторони [1]. Частка бізнес-туризму в 

світі, за оцінками експертів ВТО, становить майже 20%, а 50% доходів авіакомпаній та 60% доходів 

готелів становить обслуговування туристів саме цієї категорії. На діловий туризм уже припадає $399 

млрд. з $6,5 трлн. загальносвітового обороту туристичної галузі. За прогнозами Всесвітньої 

туристичної організації, протягом найближчих десяти років оборот ділового туризму збільшиться 

вп‘ятеро - з $399 млрд. до $2 трлн., а кількість ділових поїздок потроїться - з 564 млн. заходів до 1,6 

млрд [2, с. 272; 3]. 

Однак, на протиставу цьому існує низка проблем: по-перше, в нашій державі немає стандартів і 

технічних регламентів, гармонізованих з європейськими, щодо туристичних об‘єктів та об‘єктів 

туристичної інфраструктури. По-друге, в Україні рівень інфраструктурного й інформаційного 

облаштування цих об‘єктів не відповідає сучасним вимогам. Тобто наша країна по міркам сучасних 

тенденцій є застарілою, а професійність кваліфікованих кадрів змушує бажати кращого [3]. 

А також зазначу, що рівень комфорту туристичних баз перебуває в часі радянського союзу і 

при цьому з кожним роком кількість цих будівель стрімко знижується, як і їхній ступінь комфорту. За 

статистикою, згідно з останніми даними рекреаційні комплекси з 1990 року до наших днів 

скоротилися більше ніж в 2 рази [4]. Варто пам'ятати, що ця галузь є дійсно перспективною і 

вигідною в економічній сфері. Тому я поділяю основні цілі розвитку цієї діяльності. По-перше, 

підтримування добрих відносини між людьми, що сприятиме в майбутньому організації ділових 

зустрічей і переговорів з партнерами, проведення нарад з керівництвом і колегами, а також 

представників філій і дочірніх структур тощо. По-друге, звернення в державні структури різних країн 

із метою здобуття сертифікатів, ліцензій, дозволів тощо [3; 5, с. 145].  

Поміж тим, Україні вкрай необхідне підвищення іміджу та авторитету в туристському 

співтоваристві, залучення до світового інформаційного простору. За кордоном бракує інформації як 

про Україну взагалі, так і про туристичні послуги, що в ній надаються. Для цього потрібно 

спрямувати зусилля на розвиток інформаційно-рекламної та виставкової діяльності, організацію 

міжнародних і регіональних туристських салонів, ярмарків, бірж в Україні, а також рекламу України - 

туристичної по всьому світі [3]. 

Отже, розвиваючи діловий туризм в Україні, на мій погляд це в майбутньому в цілому 

просуватиме економічну і соціальну ступені багатьох регіонів. А також позначу, що правильна оцінка 

ситуації може забезпечити потрібний підхід до використання навколишнього середовища та робочої 

сили. Це має перспективу перетворити всю туристичну галузь  в один з найбільш важливих 

напрямків регіонального розвитку та забезпечити правильну побудову економіки країни.  
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Аналізуючи проблеми кадрового забезпечення на підприємствах у сфері туризму, які є 

характерними для стану туристичної галузі України на сьогоднішній день, робимо висновки, які 

дозволяють визначити головні проблеми, при вирішенні яких буде досягнуто більш ефективного 

розвитку: 

– відсутня чітка політика роботи та управління персоналом; 

– недостатньо інтегрована освітня база; 

– недостатня кваліфікованість працівників; 

– незадовільна виконавча та трудова дисципліна персоналу; 

– відсутність мотивації працівників. 

Постійні вимоги до персоналу підприємств туристичної сфери з боку клієнтів та державних 

органів управління є необхідністю впровадити сучасну кадрову політику, прогресивні інноваційні 

технології, використати вдалі методи менеджменту та маркетингу, посилити конкуренцію серед 

об'єктів розміщення, покращити якість обслуговування, створенням певної стандартизації. 

Проблеми кваліфікованого професійного забезпечення туристичних підприємств потребують 

негайного вирішення з боку держави та керівників цих установ. Ці позитивні зміни повинні 

охоплювати напрями державної політики першочергово в освітній сфері, адаптувати їх до 

європейських стандартів навчання, також надавати можливість і створити всі необхідні умови для 

підвищення кваліфікації всіх бажаючих у сфері туризму. 

Для розв'язання цих проблем – з урахуванням специфіки галузі – потрібно: 

- піддати стандартизації професії в туризмі та готельному господарстві та розробити 

відповідні для них методики підготовки висококваліфікованих спеціалістів; 

- виходячи з досвіду вчених і практиків розробити освітні програми, підходи до якості послуг 

та технологій обслуговування; 

- створити комісію з кваліфікації персоналу для контролю роботи та їх професійних якостей; 

- сприяти розвитку навчальних закладів та установ, що спеціалізуються в туристичній галузі; 

- вивчити потреби підприємств туристичного бізнесу в спеціалістах різного профілю. 

Ефективне впровадження цих заходів щодо кадрового забезпечення туризму вплине на 

збільшення кількості кваліфікаційних працівників та їх подальше працевлаштування, на зростання 

кількості туристичних підприємств, що надасть можливість для більш якісного обслуговування 

людей; підвищить рівень зайнятості населення (тому що туристичні підприємства взаємодіють також 

із транспортними компаніями, закладами харчування та проживання тощо). 

Ще однією важливою проблемою в забезпеченні галузі працівниками є слабка система 

взаємозв`язків керівника з персоналом, не чітка договірна основа, низька мотивація, незахищеність 

стану здоров`я. Цю проблему можливо вирішити через розвиток юридичних формальностей, 

мотивацію праці за допомогою рекреації – надання системи знижок в готелях, в транспортному 

забезпеченні, та створення преміальної основи. 

Отже, основними шляхами вирішення проблем в покращенні управління персоналом є: 

- вдосконалення системи освіти та підвищення кваліфікації у сфері туризму; 

- впровадження системи контролю; 

- створення мотивації та захисту працівників. 
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            Гірськолижні курорти – один із видів рекреації, курорт розроблений для катання на сноуборді, 

лижах, та інших зимових видів спорту. У Європі ці курорти розташовуються здебільшого в містах 

або селах які розташовані в гірськолижному районі або біля нього. У Північній Америці ці курорти 

розташовані подалі від міст, в основному всі курорти вузькоспеціалізовані, наприклад курорти які 

спеціалізуються на катанні на лижах.  

            Перше покоління Розвивається навколо встановленого літнього курорту або селища 

(наприклад Давос, Санкт-Моріц, Кітцбюель, Шамоні, Межев, Валь Гардена) Друге покоління 

Перетворення з  не туристичних селищ або пастовищ (наприклад, Санкт-Антон, Лех, Куршевель, Ла-

Альпе-д'Уе, Аспен, Брекенридж). Третє покоління(інтегрування) Створені з нуля на незайманій 

території, за для того щоб бути цільовим гірськолижним курортом (наприклад, Сестрієр, Флен, Ла 

Плань, Ізоля 2000). 

Четверте покоління або сільські курортиСтворені з цілини або навколо існуючого села, більш 

згруповані з місцевими традиціями (наприклад, курорти, побудовані з 1975 року, як Shahdag Mountain 

Resort, Азербайджан). Гірськолижні території зазначили шляхи для катання на лижах, відомі як 

«доріжки». Гірськолижні території, як правило, мають один або декілька крісельних підйомників для 

швидкого переміщення лижників на вершину пагорбів, а також для об'єднання різних трас. Канатові 

буксири також можуть бути використані на коротких схилах. Більші гірськолижні райони можуть 

використовувати гондоли або антенні трамваї для транспортування на більші відстані в лижній зоні. 

Гірськолижні території, як правило, містять щонайменше основні засоби першої медичної 

допомоги та певну службу порятунку на лижах, щоб забезпечити порятунок потерпілих лижників. 

Лижний патруль, як правило, несе відповідальність за дотримання правил, маркування небезпеки, 

закриття індивідуальних пробігів (якщо існує достатній рівень небезпеки) та усунення (звільнення) 

небезпечних учасників із району. 

Деякі гірськолижні курорти пропонують варіанти проживання на самих схилах, з можливістю 

катання на лижах, що дозволяє гостям кататися прямо до дверей. Гірськолижні курорти часто мають 

інші заходи, такі як катання на снігоходах, катання на санях, катання на конях, катання на собачих 

упряжках, катання на ковзанах, криті та відкритібасейни, бані, сауни, ігрові зали та місцеві розваги, 

такі як клуби, кінотеатри, театри та кабаре. Après-ski (французька мова: після катання на лижах) - 

термін для розваг, нічних клубів або соціальних заходів, що відбуваються на гірськолижних 

курортах. Вони додають до задоволення курортних відвідувач та для забезпечення досугу, окрім 

катання на лижах та сноуборді. Культура виникла в Альпах, де вона найпопулярніша і де лижники 

часто зупиняються в барах на останньому проїзді дня, доки вони все ще носять весь свій лижний 

спорядження. Процес розвитку курортів прогресував з часу народження лижної індустрії. Оскільки 

економічна роль гірськолижної промисловості зростала, екологічні наслідки розвитку курортів також 

спричинили екологічний тягар природної екосистеми, включаючи рівень гірських вод озер, струмків 

та дикої природи. Зручності та інфраструктура, такі як бетонне будівництво, гірськолижні 

підйомники, гондоли, під'їзні шляхи, автостоянки та залізниці, сприяли урбанізації гірських зон. 

В останні роки використання снігових гармат збільшилося, внаслідок зменшення обсягу снігу. 

Для отримання високоякісного снігу, пил або бактерій змішують з водою під час снігу, щоб утворити 

кращі сніжинки. Мало того, що виробництво штучного снігу є дорогим та використовує велику 

кількість води, але іноді створення штучних озер необхідне для снігоприбирання. Снігові гармати 

перерозподіляють велику кількість води в природі над землею і затримують земну рослинність аж до 

пізної весни, запобігаючи росту і залишаючи пустими голі краї. З достатньою кількістю надлишку 

води вірогідність зсувів і лавин може бути суттєво вищою. 

Необхідний простір для готелів, квартир та вторинних житлових приміщень збільшив обсяг 

приміщення, зайнятого дорогами та будівлями . Незважаючи на те, що велика кількість людей 

потребує спеціальних систем водопостачання, водовідведення та електроенергії, потрібна велика 

кількість будівельних робіт. Під'їзні шляхи та обробка солі несуть відповідальність за високу 

кількість ерозії на гірськолижних курортах. У деяких випадках природні озера повинні бути 
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використані або побудовані резервуари, щоб задовольнити попит населення. Урбанізація гірських 

районів збільшила простір непроникної поверхні і запобігає природному потоку води в землю. 

Результат,  порушений стан води та потенційна причина ерозії в небажаних місцях. Під час 

будівництва гірськолижних підйомників, їхня лінія експлуатації має бути сформована та осушена, а 

для пілонів повинні бути встановлені великі бетонні блоки . Якщо пілони не ретельно розміщені, це 

може спричинити пошкодження поверхневої рослинності. 

Отже, гірськолижні курорти один із найпопулярніших рекреаційних ресурсів, який має свою 

певну культуру та історію, звісно ж що в них є і негативний вплив на наше середовище, але ж він 

зовсім не критичний, та і наші часу все тільки модернізується. 
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На сьогоднішній день,туристична діяльність України набуває найбільш динамічного розвитку 

туристичної індустрії. Ця галузь за останнє десятиліття набула дуже стрімкого розвитку,адже саме 

вона є однією з високодохідних галузей сьогодення. У цілому,саме туристично-рекреаційна 

діяльність безпосередньо є однією з найвпливовіших чинників економічного розвитку, покращення 

торгівельної рівноваги, і зниження безробіття в країні.  

Теоретичні й методологічні аспекти туристичної діяльності в Україні та світі написані в 

працях багатьох відомих вчених, зокрема І.І. Винниченка , Н.А. Гук. 

На думку Світової ради туризму та подорожей (World Travel and Tourism council), непрямий 

дохід туристичної діяльності  у 2011 р. становить 3 трлн дол., а опосередкований дохід становив 22,8 

трлн дол. [1]. За даними Всесвітньої туристичної організації (World Tourism Organization UNWTO), у 

2012 р. частка туризму в світовому ВВП становила 9,3% (6630,4 млрд дол.), у світовому експорті 

послуг – близько 30% та 6% від обсягів світової торгівлі. Кількість же працюючих у цій галузі 

перевищила 260 млн осіб, а кількість туристів 1 млрд осіб (у 2012 р. послугами туристичної галузі 

скористалося 1035 млн осіб, у 2013 р. – 1087 млн осіб) [1] . 

В першу чергу треба сказати, що туристичний бізнес в Україні, як і у всьому світі, є однією з 

найголовніших складових соціально-економічного розвитку загалом. Насамперед туристична 

діяльність в Україні впливає на різні економічні галузі. Налічується  багато передумов для розвитку 

українського туристичного бізнесу. Через те що, наша країна  має гарне та вигідне 

місцерозташування, у її користуванні значна  кількістю рекреаційного потенціалу. 

 Та на сьогоднішній час, розвитку туристичної діяльності,заважають дуже багато аспектів, 

серед яких найголовнішим є відсутність матеріального забезпечення, через що і випливає багато 

інших проблем [2]. Якщо брати весь обсяг, який пропонують  нам туристичні агентства, то сектор 

туризму не достатньо розвинений. Більш-менш своїми туристичним розмаїттям можуть похвалитись 

лише міста-мільйонери,або деякі відомі і визнані рекреаційні чи туристичні зони. 

Проаналізувавши вітчизняний туризм,то можна зробити висновок,що зараз,він знаходиться 

лише на початку свого розвитку. 

За для вирішення всіх  проблем,потрібна не аби яка підтримка держави. Потрібно вирішити 

проблему з методами і стандартами обслуговування,створити належні умови для  малого ті ін. видів 

бізнесу [3]. Значною проблемою в нашій туристичній діяльності є її інфраструктура. На сьогодні,стан 

нинішньої інфраструктури має не задовільний характер,як для українських,так і для іноземних 

туристів. Великою проблемою є часткове бездоріжжя і незадовільний стан транспортної системи. Для 

вирішення цих питань потрібно мати гарне грошове забезпечення, і підтримка самої держави[4]. 

Звичайно зараз дуже великий плюс дає те,що був прийнятий безвізовий режим. Це не аби як 

збільшило кількість туристів,і підняло нашу країну та туристичну діяльність на сходинку вище. 



210 
 

Саме коли мі вирішимо всі ті питання,які були згадані вище,тоді і вітчизняна туристична 

індустрія почне набувати ще більш стрімкішого розвитку. Коли ми зможемо повністю задовольнити 

туристичні потреби, і максимально розвивати території,саме тоді ми станемо 

конкурентоспроможними. Це і є головною метою розвитку української туристичної індустрії. 

Якщо ми почнемо діяти вже зараз,починати якомога найшвидше розвивати туристичну 

діяльність то результат не змусить себе чекати. Адже саме коли мі вирішимо усі проблеми,ми 

зможемо з гордістю заявити про себе,тому що мало хто знає про наш туристичний потенціал,як і за 

кордоном,  і в Україні. Тільки коли зробимо висновки,і почнемо діяти, мі з кожним кроком будемо 

ближче до цілі. Коли якість наданих послуг буде хоч наближеною до європейської,тоді ми і станемо 

конкурентоспроможними.[5] 

Якщо як най швидше вирішити всі ті проблеми які були сказанні вище,то розвиток туризму 

значно підніметься вгору. 

А задля його розвитку головними факторами мають стати: підтримка держави;збільшення 

виділення капіталовкладень для розвитку туристичної індустрії;збереження рекреаційних комплексів 

і їх розвиток;сприяння конкурентоспроможності;залучення нашої туристичної діяльності у різних 

програмах туристичного розвитку. 

Отже, проаналізувавши усе вище сказане,можна сказати,що ми маємо великий 

потенціал,ресурси та можливості,головне мати бажання,а якщо є бажання і жага зробити нашу країну 

кращою, щільно зайнятись її розвитком,то ми досягнемо поставленої мети. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що питання розвитку туризму стоять в ряді 

першочергових  серед завдань економічного піднесення країни. Реалізація стратегічних проектів 

дасть можливість зорієнтувати населення,  владні, управлінські та бізнесові структури та 

комплексний підхід до забезпечення ефективного використання переваг і можливостей вітчизняної 

туристичної сфери. 

Метою дослідження є визначення перспектив розвитку туристичної галузі в Україні та 

виявлення основних її напрямків. 

Аналіз публікацій, присвячених проблемам визначення перспектив розвитку, свідчить,що їх 

реалізації залишаються маловивченими.  

Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нераціональне 

використання природних ресурсів [1, с.6]. Це викликано такими причинами: 

 - відсутність коштів на проведення маркетингу туризму; 

 - застарілі літаки та занедбані аеропорти, повільні та некомфортабельні поїзди та автобуси, 

часті зупинки працівниками державної інспекції, прискіпливість митних та прикордонних служб 

тощо [2]. 

  Недостатньо розвинена інфраструктура, низькоякісне транспортне обслуговування туристів 

заважають піднесенню та поширенню туристичної слави країни. Також виникла необхідність 
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розвивати мережу готелів і кемпінгів, насамперед уздовж міжнародних транспортних коридорів, що 

проходять через територію України [3]. 

Не менш важливим та болючим питанням залишається надання туристичних послуг.  

Підняття рівня якості туристичних послуг до європейських стандартів значно прискорило б розвиток 

туризму та привабило більше відпочивальників як із України, так із близького та далекого зарубіжжя. 

 Принциповою проблемою сучасного управління індустрією туризму залишається відсутність 

його чіткого механізму, тобто взаємопов‘язаної і виваженої сукупності прийомів, методів та важелів 

впливу на суб‘єкти господарювання. Наявні проблеми гальмують розвиток туризму в Україні. 

Вирішення розглянутих проблем вплине як на покращення економічного, так і соціального розвитку 

країни.  

В Україні затверджена Державна Програма розвитку туризму [4], що покликана стимулювати 

ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів.Метою цієї Програми є створення умов для 

збільшення потоку туристів, створення розвинутої туристичної інфраструктури шляхом 

раціонального використання туристичних ресурсів, що сприятиме збільшенню обсягу надходжень до 

бюджеті усіх рівнів від провадження туристичної діяльності. 

Шляхи виконання здійснюються через: 

- забезпечення дерегуляції туристичної діяльності та створення умов для державно-приватного 

партнерства; 

- створення сприятливих для формування конкурентоспроможного національного туристичного 

продукту; 

- поширення інформації про Україну та її туристичні можливості на міжнародному ринку; 

- удосконалення системи статистичної звітності у сфері туризму та курортів; 

- вдосконалення системи надання послуг із санаторно-курортного  лікування; 

- здійснення контролю за збереженням та раціональним використанням природних територій 

курорту; 

- підвищення рівня безпеки туристів тощо. 

Мету розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити створення на світовому 

ринку туристичного продукту, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 

соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного 

довкілля.  

Виходячи з цього  можна сформувати такі заходи:  

- запровадити сучасні підходи до планування та програмування розвитку; 

- вдосконалити форму залучення громади до вироблення регіональної політики; 

- підвищити рівень інформаційного розвитку туризму в Україні; 

- вдосконалити систему програмних документів розвитку туризму; 

 - залучити інвесторів та ін. [5]. 

Реалізація основних напрямів посилить взаємозв‘язок туризму з іншими сферами соціального, 

економічного та культурного розвитку окремих регіонів і всієї країни. Туристична галузь, хоч і дуже 

повільними кроками, починає збільшувати свої показники. Але не можна зупинятися на досягнутому. 

Саме від того, яким шляхом піде зараз розвиток галузі. Залежить все її майбутнє зокрема та майбутнє 

економіки. 
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Україна посідає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості природними та 

історико-культурними ресурсами, здатними стимулювати значний інтерес у вітчизняних та іноземних 

туристів. Важливими чинниками розвитку туристичної галузі є природний та історико-культурний 

потенціал України. Ця галузь підтримує національні традиції, стимулює розвиток народних 

промислів, відродження рецептів приготування смачних страв, вимагає збереження природи і 

створення сприятливих соціальних умов для свого функціонування. 

Курортні та рекреаційні території України становлять близько 9,1 млн га, тобто 15 % 

території. Експлуатаційні запаси мінеральних вод дають змогу використовувати їх в об‘ємі понад 64 

тисячі кубометрів на добу. На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тисяч пам‘яток, з 

них 57206 – пам‘ятки археології (418 з яких національного значення ), 51364 – пам‘ятки історії, 5926 

– пам‘ятки монументального мистецтва, 16293 – пам‘ятки архітектури, містобудування, садово-

паркового мистецтва та ландшафтні. В Україні налічується 1230 закладів готельного господарства, 

які щороку обслуговують близько 4 млн людей (17,5 із них іноземці), 3,3 тисячі санаторно-курортних 

і оздоровчих закладів загальною місткістю близько 481 тисяча ліжок щороку приймають майже            

3,2 млн. відпочивальників [1].  

В Україні найбільш популярним є Бердянськ, Одеса, Кирилівка, Затока, а також інші морські 

курорти країни. З розвитком туристичної інфраструктури Прикарпаття стало приваблювати туристів 

як лижний курорт чи місце відпочинку у міжсезонні. 

Однак туристичний потенціал України не завершується тільки відпочинком у горах та біля 

води. Україна володіє 11 млн га лісів, більше 20 тис. озер, 70 тис. рік. Велика увага при дослідженні 

цих місць приділяється сільській місцевості, як не тільки традиційному місцю аграрної діяльності, 

але й як цікавому виду відпочинку. Тут вже є певні законодавчі зміни, які були внесені у травні              

2017 р. парламентом до закону «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського 

зеленого туризму. У відповідності із ними, господарства зможуть організовувати відпочинок групам 

людей до 10 осіб на власній території. Це спричить розвиток «зеленого туризму», частину якого 

складає також місцевий гастрономічний туризм [2].  

В Україні існує 32 регіональні ландшафтні парки. Їх основним завданням, окрім збереження 

регіональних природних особливостей, є створення умов для розвитку туризму. Тут можливий як 

кемпінговий відпочинок, так і створення екскурсійних програм на територіям парків. У таких парках 

можуть функціонувати невеличкі музеї побуту, у яких представлені знаряддя, що використовувалися 

в повсякденному житті людей, які жили до нас, відтворювати елементи культурних та релігійних 

осередків минулих часів. Парки можуть пропонувати дегустацію місцевої кухні та традиційних для 

регіону напоїв, кінні, водні прогулянки та інше. 

Туристичний потенціал України на сьогодні не розкрито повністю, про що свідчить 1,5-2,5 % 

частка туристичної галузі в структурі ВВП країни. Основними перешкодами розвитку туристичного 

сектору в Україні виступають військово-політичні, управлінські, економічні, екологічні та культурні 

чинники [3].  

Організація рекреаційного господарства України є незадовільною та 

неконкурентоспроможною на світовому ринку туристичних послуг. Основний матеріально-технічний 

комплекс є застарілим, 70 % його інфраструктури потребує реконструкції та модернізації, рівень 

сервісу не відповідає міжнародним стандартам, багато пам‘яток культури та історії є занедбаними. 

Сучасна практика організації туристичної галузі спрямована на задоволення внутрішнього попиту та 

орієнтована на лікувально-реабілітаційну діяльність. 

У сучасних умовах господарювання на розвиток туризму в Україні негативно також впливає 

напружена політична ситуація. Анексія Криму та події на Сході та Півдні України вплинули на 

зниження розмірів в‘їзних і внутрішніх туристичних потоків та на збільшення обсягів виїзного 

туризму. Адже частина українських туристів, які надавали відпочинку в Україні, змушена їхати за 

кордон або відмовитися від такого відпочинку.   

Отже, для розвитку туризму в Україні необхідно виконати такі завдання: збільшити мережу 

туристичних об‘єктів і інфраструктуру; підтримати малий бізнес у туристичній сфері; розвивати 

міжнародну співпрацю у галузі туризму; залучати іноземні інвестиції для розвитку матеріальної бази 
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туристичної інфраструктури; створити інформаційно-довідкову систему туризму, проводити активну 

рекламну діяльність; вдосконалити систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

туристичних кадрів; проводити наукові дослідження у сфері туризму.  
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