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Високий рівень економічного розвитку передбачає посилення керівного 
впливу держави на економічні й соціальні процеси. Для здійснення своїх 
функцій держава мобілізує в своє розпорядження значні фінансові ресурси у 
формі податків, відрахувань і платежів. Усе це зумовило активізацію керівного 
впливу податкових взаємовідносин, складний характер яких позначається на 
стабільності суспільного розвитку, визначаючи нові фундаментальні положення 
щодо ведення господарської діяльності.  

Темпи та загальні тенденції світового економічного розвитку актуалізували 
потребу в розробці нових теоретико-організаційних і методологічних засад щодо 
оподаткування із модифікацією системи бухгалтерського обліку як його 
надійного інформаційного забезпечення. Такий інформаційний фундамент є 
надійною базою для формування даних для потреб оподаткування, що додатково 
регулюється специфічними нормами та чинниками, необхідними для визначення 
і оптимізації податкової бази із закриттям зобов’язань щодо сплати податків. 
Наразі система оподаткування організується, з огляду на необхідність зміни 
сприйняття податків як гальма розвитку економічних систем і негативної їх 
оцінки громадянами як зайвого тягаря, що призводить до втрати додаткових 
можливостей.  

Отже, метою дослідження є визначення особливостей регулювання 
податкової системи у світовій практиці та обґрунтування актуалізації змін для 
практики організації податкових відносин та здійснення податкових зобов’язань 
для української практики.  

Історичний період становлення системи платежів, зборів і відрахувань, що 
здійснюють економічні системи, пов’язаний із розвитком фінансової діяльності 
держави та визначається суттю економічного та суспільного розвитку як 
чинника закріплення позицій держави у світовому співтоваристві.  

Справедлива та ефективна система оподаткування є метою як інститутів 
макро- (держава), так і мікрорівня (підприємство), що дозволяє узгодити їх 
інтереси та сприяти розвитку підприємницької діяльності та економіки в цілому. 
Отже, особливої актуальності для кожної групи користувачів набуває 
формування ефективної системи оподаткування на підставі інституціональних 
регуляторів в організації середовища для провадження господарської діяльності 
із забезпеченням персональних і колективних інтересів без інформаційної та 
корпоративної асиметрії.  
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Наразі у світовій практиці спостерігається ініціатива з оптимізації 
оподаткування, відповідно до якої експерти пропонують створити середовище, в 
якому фінансування потреб держави та суспільства буде узгоджено та не 
суперечитиме добробуту та громадянським свободам платників податків. 
Зокрема, пропонується перелік принципів щодо регулювання податкових 
відносин і податкових розрахунків із поміркованим адмініструванням як для 
платників податків, так і для фіскальних органів: комбінованість податків; 
стабільність та справедливість податкової бази; зрозумілість, визначеність, 
простота податкового законодавства; соціальна справедливість податків [1, с. 6–
16]; оподаткування без преференцій і пільг [2, с. 5].  

У світовій практиці розвинуті не лише вихідні положення облікової теорії, а 
й систематизуються знання й актуалізуються правила для інформаційних 
процесів, що визначає напрям податкової поведінки підприємства та сприяє 
активізації податкової діяльності. 

Система оподаткування сьогодні отримала суттєвий розвиток, що базується 
на розвинутій теоретико-методологічній основі із аргументацією принципів, 
чинників, умов і процедур, які перевірені на практиці та схвалені різними 
суб’єктами податкових відносин. Найфундаментальніші положення 
оподаткування сформульовані на підставі встановлення справедливого 
характеру податків (розмір податку розраховується відповідно до ставки, що 
різниться для різних платників), запровадження інструментів податкової 
системи, що націлено на стимулювання суспільно-економічного розвитку, 
спрощення податкової системи шляхом роз’яснення алгоритму розрахунку 
податків, заповнення звітності та сплати на користь держави. Сучасна модель 
податкової системи розроблена як комплекс методів, інструментів і об’єктів 
оподаткування із регулюванням ставок податків, строків їх сплати, контролем за 
виконанням податкових зобов’язань. Модель податкової системи будується як 
наслідок податкових реформ, що спрямовані на оптимізацію оподаткування та 
гармонізацію податкових відносин. Наразі зміни стосуються не лише видів і 
форм податків, які стягуються до бюджету. Мова йде про переорієнтацію в 
податковому регулюванні, чим передбачено реалізацію податкової політики для 
сприяння суспільно-економічного розвитку держави. Така переорієнтація 
властива територіальному, галузевому аспектам та виконується між різними 
соціальними групами, таким чином усуваючи недоліки в ринковому 
саморегулюванні, забезпечуючи додаткові стимули та мотивуючи до 
інвестиційної та ділової активності з підтримкою рівня зайнятості. 

Отже, питанням розвитку системи оподаткування, податкових відносин та 
податкового регулювання надається особливе значення, що пояснюється 
взаємозалежністю економічних, соціальних систем, держави щодо забезпечення 
сталого суспільно-економічного розвитку. 
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On 29 March 2017, the United Kingdom’s government began the withdrawal 
process from European Union, following The United Kingdom European Union 
membership referendum, also known as Brexit referendum. Also the full extent of 
consequences of referendum are yet to be seen, many concerns about its negative 
influence are been risen.  

Free movement of labour is a tough topic, as not all Britons are thrilled about 
prospects of opening their borders to other citizens in exchange for free trade. 
However, labour regulations are of outmost importance for food industry, as farmers 
are likely to be the first to suffer from Brexit. As the food-processing industry is 
dependent on EU migrants; they represent 120,000 of its 400,000 workers [1]. Both 
permanent and seasonal workers from EU are usually hired to pick a variety of produce. 

The percentage of foreign EU workers recruited in the sector who failed to turn up 
for jobs they had already accepted rose from a paltry 2% at the beginning of 2016 to a 
worrying 8% by September [1]. Some of European citizens are discouraged from 
employment in UK, because of the fall in the pound, others are concerned about their 
immigration status in Britain. And considering tight labour market, not many locals are 
available to pick produce. 

With agriculture contributing less than 1% of GDP, there is another cause for 
worry among farmers, as the government might allow access to Britain’s domestic 
agricultural market in return for other countries opening up their services sectors to 
British banks, or their vehicle markets to car exports, both industries contribute around 
10% of GDP each.  

Territorial disputes have always been a major concern, surrounding Brexit, as 
Scotland population was vocal about its desire to remain part of EU. However, it was 
not Scotland, who rang an alarm, but Gibraltar, where 96% of locals voted to remain 
in EU. Gilbraltar’s economy has thrived from an stream of financial services firms, 
which lured by low tax pressure and a skilled labour. “Some 15% of all Britain’s car 
insurance and 60% of its online betting is done through Gibraltar” [2]. Nonetheless, it 
is worth to point out that 90% of its trade is with Britain. Despite, many factors the 
issue is not the European single market, but the freedom of movement of people. A 
report published by the EU committee of the House of Lords on March 1st notes that 
Gibraltar’s population expands by about a third part, as Spanish citizens commute to 
work every day. If the border were shut, Gibraltar would suffer a catastrophic and 
unamendable shortage of labour forces [2].  

There are also wider concerns that could possibly affect Britain as a whole. Some 
politicians in the centre-right government of Spain view Brexit as an opportunity to 
reestablish control over lost peninsula. Unfortunately, for both countries negotiations 
are forecasted to be more intricate, than it seems. The second issue that is likely to 
arisen during negotiations is the status of Britons in Spain, as they to dwell on Spanish 



 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Світове господарство і міжнародні економічні відносини

  18 

territory unregistered, mostly ageing and some of whose health care is paid for by 
Spanish taxpayers. The third and probably foremost cause of anxiety is Scotland. 
Madrid has quite a particular standing on treatment for the Scots, as it might result in 
turmoil among the Catalans, who want an independence referendum of their own in 
September.  

Le Touquet treaty with France that ensures British border controls in Calais can 
be called into question by French government. In the French presidential election three 
leading candidates are planning to promote the withdrawal from this treaty, which is 
blamed in France for the significant migrant intake and a great number of migrants’ 
camps around Calais.  

Britain’s NATO position of deputy supreme allied commander in Europe is also 
being disputed. “Britons have held this job, the most senior military position not 
occupied by an American, since 1951” [3]. As the EU’s role in security and defense 
has grown, some members of the EU now proclaim that the deputy post should be given 
to one of the EU nationals.  

Fishery is a legitimate issue for multilateral Brexit negotiations. As fish migration 
patterns tend to alter after a period of time, thus they are not always staying within 
designated territorial waters. Prime-minister Theresa May has made clear that Britain 
is determined to regain control of its fisheries. Spain and France, as well as other 
countries, have historical rights to fish in British waters, which they want to retain. 
Been mindful of Britain’s “cod wars” with Iceland in the 1970s, these negotiation can 
turn bitter and poisonous for economic well-being of all participants.  

The list could be almost endless. Some countries, such as Cyprus and Malta might 
reminiscent about colonial injustices. Also many Greeks believe that the Elgin marbles, 
currently located in the British Museum in London, should be returned to the Acropolis 
Museum in Athens [3]. Brexit gives other EU countries probably the best bargaining 
chip they ever have and doubtless many will play it.   Europe has a long history of 
rivalries and been wracked with conflicts and tensions, mutual interests and 
antagonisms, commonalities and differences. But the union, in all its imperfection, 
leads to consensus of these interests, thus establishing harmony and providing 
prosperity for all its members and there might be no quantity of bilateral or multilateral 
agreements sufficient enough to replicate it. 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки актуалізується 

проблема залучення прямих іноземних інвестицій у пріоритетні галузі 
народного господарства задля стійкого економічного зростання. Тому метою 
дослідження є розвиток наукових положень щодо підвищення рівня 
інвестиційної привабливості України з огляду на можливості та обмеження 
об’єкту інвестування. 

Аналіз офіційної статистичної інформації [5] показав, що основними 
інвесторами України наразі є Російська Федерація (37,8%), Кіпр (9,7%), Велика 
Британія (9,2%), Нідерланди (5,8%), та Австрія (5,7 %). При цьому 27,4% 
(10324,4 млн дол. США) обсягу ПІІ спрямовано у фінансово-страховий сектор, 
25,4% (9550,2 млн дол. США) – у промисловість (79,5% у переробну 
промисловість), 47,2 % – в інші інвестиційні ніші. Останні 3 роки 
характеризуються скороченням інвестицій майже на 22 % (з 57,06 до 44,72 млрд. 
дол. США). Скорочення залученого іноземного капіталу є системною 
проблемою для національної економіки, адже ключовий двигун економічного 
зростання – приватне підприємство – функціонує в умовах нестачі фінансових 
ресурсів. 

Дослідження основних факторів інвестиційної привабливості України на 
основі узагальнення наукових джерел [1; 2; 3], а також базуючись на результатах 
кореляційного аналізу макроекономічних показників за останні 10 років, котрі 
проведено авторами з урахуванням градації рівнів щільності кореляційного 
зв’язку, представленої у статистичній літературі [4], визначено перелік 
індикаторів інвестиційної привабливості України (табл. 1) згідно ресурсного 
підходу, що визначає рівень інвестиційної привабливості через аналіз обмежень 
та можливостей розвитку інвестування. 

Таблиця 1 
Критерії інвестиційної привабливості України 

№ Критерій  Можливості Обмеження 

1 
H-

критерій 

Співпраця молоді та 
бізнесу; 

загальна кількість вчених, 
задіяних в НДДКР 

Міграційні процеси 
(відтік інтелектуальних 

ресурсів) 

2 
M-

критерій 

Зниження податкового 
навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Обсяг зовнішнього боргу; 
зовнішньоторговельний 
баланс; рівень інфляції 

3 
P-

критерій 

Структура ринку товарів та 
послуг; 

інноваційна активність 
підприємств 

ВВП на душу населення 
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В табл. 1 виділено H-критерій (H – від англ. human resources – людські 
ресурси), серед яких ті, що пов’язані з використанням трудових ресурсів, 
інтелектуальним капіталом, міграційними процесами; M-критерій (M – від англ. 
money – гроші), що об’єднують фінансові характеристики функціонування 
країни; P-критерій (P – від англ. productivity – продуктивність, результативність 
виробництва), серед яких виділено найбільш значимі за впливом на рейтинг 
країни у міжнародних звітах з досліджень конкурентоспроможності. Сукупність 
зазначених критеріїв є складовою              розробки авторської HPM-моделі 
інвестиційної привабливості. 

Для рівномірного та ефективного залучення ПІІ потрібно дотримуватись 
принципів гнучкого менеджменту на рівні держави, що передбачає своєчасну та 
результативну протидію чинникам дестабілізуючої природи, серед яких – 
економічна турбулентність та невизначеність та негативні наслідки глобалізації.  

Підсумовуючи, зазначимо, що з точки зору ресурсного підходу та на думку 
авторів, підвищення рівня інвестиційної привабливості України передбачає 
реалізацію можливостей через підвищення значень показників-стимуляторів та 
мінімізацію обмежень через досягнення регресу дестимуляторів 
конкурентоспроможності країни як об’єкту інвестування.  

Перспективним напрямом подальших досліджень є кількісне моделювання 
розвитку інвестиційної привабливості України за рахунок мінімізації впливу 
дестабілізуючих факторів нестабільного ринкового середовища на діяльність 
основного двигуна економічного зростання та центра потенційного інвестування 
– приватних підприємств пріоритетних галузей промисловості. 
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Актуальность. Система решения споров ГАТТ/ВТО, особенно 

Апелляционный орган, часто рассматривается как модель для построения 
подобных структур. В частности, в 2016 году даже появилось предложение 
реформировать Орган по решению споров между инвесторами и государством в 
Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве по ее подобию. 

Целью исследования является рассмотрение сильных и слабых сторон 
Системы решения споров ГАТТ/ВТО, а также перспектив ее развития. 

Результаты. С 1 января 1995 года начала функционировать Всемирная 
торговая организация (ВТО), а вместе с ней и новый механизм решения споров. 
И несмотря на то, что в последние годы количество споров постепенно начало 
уменьшаться (таблица 1), что только подтверждает его успешность поиска 
консенсуса по торговым вопросам в его рамках, он по-прежнему остается 
эталоном органа, занимающегося подобной деятельностью. 

Таблица 1 
Среднее количество споров за период с 1995 по 2015 год 

1995-1999 
годы 

2000-2004 
годы 

2005-2009 
годы 

2010-2014 
годы 

2015 год 

39,4 28,9 16,3 19,5 13 

Таблица составлена автором по материалам: [1] 
За время существования Органа решения споров удалось достичь 

следующих успехов: 
– огромное количество рассмотренных споров (в ноябре 2015 был 

рассмотрен 500-ый кейс), причем в 90% случаев они были эффективно решены 
устранением ограничительных мер импортирующей страной, которая нашла 
брешь в обязательствах с ВТО [2]. 

– эффективное функционирование многоступенчатой процедуры решения 
спора, с помощью которой удалось решить многие двусторонние споры и в тоже 
время принять во внимание интересы всех стран в рамках многосторонней 
торговой системы [3]; 

– обеспечение защиты прав развивающихся стран наравне с сильными 
развитыми экономиками [3]; 

– создание прецедентной базы для решения важных неторговых вопросов, 
например, в сфере защиты окружающей среды. 

Что касается слабых сторон Системы решения споров ГАТТ/ВТО, то многие 
из них напрямую связаны с затянувшимися переговорами в рамках Дохийского 
раунда, что привело к снижению эффективности системы и уменьшению к ней 
доверия среди ее участников. Среди основных проблем можно выделить 
следующие [1, 2, 3, 4]: 
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– увеличение количества дел, панелей по них и сложности кейсов растянуло 
сроки рассмотрения и увеличило нагрузку на Секретариат, что привело к 
затягиванию всего процесса решения споров, что и является основной функцией 
Апелляционного органа; 

– уменьшение готовности участников споров подчиняться вынесенным 
решениям приводит, с одной стороны, опять же к увеличению сроков 
рассмотрения дел, а с другой, к появлению альтернативны «откатов» сильных 
экономик слабым для сохранения своих протекционистских импортных 
ограничений; 

– членам ГАТТ/ВТО уже 16-ый год подряд не удается договориться о 
дальнейшей либерализации торговли, особенно в сфере услуг, что приводит к 
тому, что урегулирование новых отраслей, в частности по «зеленой» экономике, 
электронной коммерции, субсидиям на предотвращение и уменьшение 
загрязнения окружающей среды начинают решаться в рамках Системы по 
решению споров ГАТТ/ВТО, что тормозит ее работу, поскольку идет вразрез с 
его первоочередным заданием; 

– увеличение количества региональных торговых соглашений (РТС), 
включая такие мегарегиональные плюрилатеральные соглашения, как 
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство и 
Транстихоокеанское партнерство, приводит к уменьшению значимости ВТО как 
главного провайдера правил игры в сфере торговли, а значит и Системы решения 
споров, особенно, учитывая тот факт, что многие РТС имеют собственные 
механизмы поиска консенсуса между своими членами. 

Выводы. Для использования сильных сторон и устранения слабых 
необходимо внести некоторые корректировки в работу Системы по решению 
споров ГАТТ/ВТО. Во-первых, необходимо увеличить участие данного органа в 
процессе консультаций для того, чтобы сократить время, необходимое панелям 
для рассмотрения споров. Во-вторых, желательным является увеличение 
финансирования Секретариата. В-третьих, важным представляется расширение 
мониторинга за выполнением вынесенных решений, что сделало бы Систему 
решения споров более эффективной, а вместе с ней и всю систему 
многосторонней торговли под институциональным руководством ВТО. 
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Метою дослідження є аналіз стану економіки КНР та потенціалу відносин 
між Україною та КНР. Протягом століть Китай був однією з найрозвиненіших 
цивілізацій світу. І сьогодні офіційна національна ідеологія Китаю зазначає 
наступне: Китай як носій давньої культури і володар ефективної економіки довів 
свою перевагу над іншими країнами, а значить, Китай повинен стати світовим 
лідером і найпотужнішою країною [1, с. 10]. Нині площа Китаю складає 9 596 
960 кв. км., населення – 1,385 млрд із 7,518 млрд населення землі. За останні 
майже 40 років економіка Китаю зазнала змін і переорієнтувалася від замкненої 
до більш ринково орієнтованої. На 2015 рік ВВП Китаю склав 11,06 трлн дол. 
США, темп зростання ВВП на той самий рік склав 6,9%, а інфляція на 2016 рік 
склала лише 2 %, національний дохід на душу населення постійно зростає, 
починаючи з 2000 року [2].  Згідно рейтингу країнового ризику, Китай має 
рейтинг B2 – це середній ризик. Серед сильних сторін країни експерти 
відзначають: великий золотовалютний резерв, масштабний місцевий ринок, 
розвинену індустріальну базу, наявність передумов для зростання, малий 
державний борг, покращення у макроекономічній політиці, підвищення ринкової 
орієнтації країни. До слабких сторін відносять: старіюче населення, складне 
бізнес-середовище, відсутність його прозорості, великий корпоративний борг, 
високий показник нерівності розподілу доходів і низька частка приватного 
споживання у ВВП, проблеми у конкурентоспроможності, геополітична 
напруженість із деякими сусідніми країнами [3]. Згідно рейтингу Doing business 
на 2017 рік Китай займає в аспекті легкості ведення бізнесу лише 78 місце, а у 
підпункті стосовно легкості створення підприємства взагалі лише – 127 місце (28 
робочих днів необхідно для реєстрації підприємства), в отриманні дозволу на 
будівництво – 177 [4]. КНР є надзвичайно активним експортером. На 2015 рік 
загальний обсяг  експорту склав 2,37 трлн дол. США. 

Китайська Народна Республіка визнала незалежність України 27 грудня 
1991 року. І вже 4 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини. Із 
1992 року по 2004 відносини між Україно та Китаєм розвивалися. В 1994-1995 
роках Л. Кучма та Ц. Цземін обмінялися державними візитами, в результаті було 
проголошено відносини стратегічного партнерства між Україною та Китаєм. В 
2005-2010 роках, за президентства В. Ющенка, зовнішня політика України 
переорієнтувалася на США та Європу, крім того налагодженню українсько-
китайських відносин не сприяли внутрішні суперечки в Україні. Також в 2005 
році Україна дозволила візит генеральному секретарю канцелярії «президента 
Тайваню», внаслідок цього Китай скасував засідання комісії з торгово-
економічного співробітництва з Україною [1, с.13]. В.Ющенко за роки свого 
президентства жодного разу не відвідав Китай. Український міністр закордонних 
справ також не відвідував Китай з 2004 року по 2010, а міністр закордонних 
справ Китаю не відвідував Україну з 2001 по 2010 рік [1, с.15]. В 2010 році, після 
старту президентства В.Януковича, політичні відносини України та Китаю 
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пожвавились. У червні 2011 року Україну відвідав голова КНР, в результаті чого 
було підписано Декларацію про встановлення та розвиток відносин 
стратегічного партнерства  [1, с. 16]. В 2012-2013 роках між Україною та Китаєм 
було підписано велику кількість угод, однак більшість із них, як і ті, що 
підписувались в попередні роки, залишились лише «на папері». Не обійшлося в 
даних проектах і без корупції. Найпопулярнішим прикладом є міжнародний 
проект «Повітряний експрес» Реалізацію проекту мало забезпечувати Державне 
агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Бізнес-
план розробляла міжнародна консалтингова компанія, реалізувати проект мала 
китайська корпорація, кошти на проект 2013 р. надавав Ексімбанк Китаю (на 15 
років). У вересні 2016 році було оприлюднено інформацію про розкрадання 81 
млн грн. з кошторису проекту.  У грудні 2013 року В.Янукович знову відвідав 
Китай. Візит відбувався вже на фоні розгортання внутрішньополітичного 
конфлікту в Україні. Однак під час візиту було підписано Договір про дружбу і 
співробітництво між Україною та КНР на 10 років. Після обрання на пост 
президента України П.Порошенка в 2014 році, голова КНР надіслав вітальну 
телеграму і відзначив подальший намір поглиблювати відносини між Україною 
та КНР [1, с. 18-19].  

Висновок. Китай має щодо України ряд інтересів, в своїй більшості вони 
мають економічну базу. КНР наразі зміцнює свої відносини із Східною Європою, 
оскільки ця територія є сферою інтересів Росії та ЄС. Україна цікавить Китай як 
можливе джерело перейняття військових технологій. Також КНР має достатньо 
коштів для інвестицій в трансформацію української інфраструктури, а ЄС 
зацікавлені в модернізації України за гроші Китаю. В перспективному проекті 
КНР «Новий економічний пояс – Великий шовковий шлях» для України 
уготоване важливе місце.  
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Центральним показником Системи національних рахунків (СНР) є валовий 

внутрішній продукт (ВВП). Це один із найважливіших показників розвитку 
економіки, основний показник сумарного обсягу виробництва товарів та послуг 
за певний період. 

Тема сутності ВВП, його характеристика, місце в СНР та оцінка динаміки 
знайшла своє відображення у публікаціях таких вітчизняних авторів, як 
А._Ю._Васіна, А._С._Гальчинський, В._М._Геєць, О._В._Дзюблюк, 
П._С._Єщенко, Т._Л._Желюк, А._М._Колош, В._О._Мандибура, 
І._Г._Манцуров, А._Ф._Мельник, Т._М._Попович та інші. Однак постійного 
моніторингу та аналізу потребує динаміка ВВП України задля подальшого 
розвитку економіки країни. 

ВВП – показник, який відображає сукупну ринкову вартість усіх товарів та 
послуг, створених на території даної країни як громадянами, так і іноземцями 
протягом певного періоду часу для споживання, експорту та накопичення. Він 
одночасно враховує сукупний дохід усіх суб'єктів національної економіки і 
загальний обсяг витрат на виробництво усіх товарів і послуг. Це дозволяє 
проводити всеохоплюючий облік результатів економічної діяльності у межах 
усієї країни, що здійснюється через СНР. Вона дає змогу отримати цілісне 
представлення про рух національного продукту у формі доходів, дати 
характеристику міжгалузевим зв'язкам, фінансовим та перерозподільним 
потокам. 

ВВП в СНР розрахується в поточних ринкових цінах. Тому він оцінює 
номінальну величину сумарного обсягу річного виробництва. Для врахування 
впливу інфляції на величину номінального ВВП необхідний показник, що дає 
кількісну оцінку зміни рівня середніх цін на товари і послуги. Цей показник 
називається дефлятором ВВП. Він враховує зміни цін по найширшому колу 
товарів і послуг споживчого та інвестиційного призначення. На базі даних про 
значення номінального ВВП і величини його дефлятора розраховується 
реальний ВВП, що характеризує фізичний обсяг виробництва. 

Проаналізуємо динаміку ВВП України за період 2007-2016 рр. [1, 2]. 
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Таблиця 1. 

ВВП України в 2007-2016 рр. 

Роки 
Номіналь-
ний ВВП, 
млн. UAH 

Зміни до 
поперед-

нього року, 
млн. UAH 

Зміни до 
поперед-

нього року, 
% 

Номіналь-
ний ВВП, 
млн. USD 

Зміни до 
поперед-

нього року, 
млн. USD 

Зміни до 
поперед-

нього року, 
% 

2007 751 106   142 719   

2008 990 819 239 713 +31,9% 179 992 37 273 +26,1% 

2009 947 042 -43 777 -4,4% 117 228 -62 764 -34,9% 

2010 1 120 585 173 543 +18,3% 136 013 18 785 +16,0% 

2011 1 349 178 228 593 +20,4% 163 160 27 147 +20,0% 

2012 1 459 096 109 918 +8,1% 175 781 12 621 +7,7% 

2013 1 522 657 63 561 +4,4% 183 310 7 529 +4,3% 

2014 1 586 915 64 258 +4,2% 133 503 -51 505 -28,1% 

2015 1 988 544 401 629 +25,3% 90 615 -41 190 -30,9% 

2016 2 383 182 394 638 +19,8%    

Джерело: сформовано автором на основі даних [1, 2] 
* Примітка. За 2014-2016 рр. без урахування тимчасово окупованої території 

АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО 
Як видно із таблиці,  існує відносно постійна (окрім періоду світової 

економічної кризи 2008 р.) тенденція номінального ВВП України в гривнях до 
зростання. Оскільки номінальний ВВП розраховується за цінами, що діють на 
момент операції, його зростання не обов’язково свідчить про позитивні зміни в 
економіці країни і, як наслідок, зростання життєвого рівня населення. Ці зміни 
можуть відбутися внаслідок як зростання виробництва, споживання товарів і 
послуг, так і внаслідок зростання цін. 

З метою усунення впливу даного фактора необхідно розглянути ВВП в 
доларах США. В даному випадку можна помітити зменшення ВВП не тільки в 
період світової економічної кризи 2008 р., а й у 2014-2015 рр.  З наведеної таблиці 
видно, що з 2010 по 2013 рр. обсяг ВВП у доларах США мав тенденцію до 
щорічного зростання. До того ж в цей період індекси фізичного обсягу нижче 
100% не знижувалися. Таким чином, обсяг реального ВВП кожний наступний рік 
був рівним або перевищував значення номінального ВВП попереднього року, що 
свідчить про незначне, але все ж зростання економіки України. 

Ситуація суттєво змінилася у 2014 році. Як бачимо, зростання обсягу 
номінального ВВП у гривнях у порівнянні з 2013 р. склало 64 258 млн. грн., або 
4,2%, в той же час обсяг номінального ВВП у доларах США в 2014 р. зменшився 
на 51 505 млн. дол., або на 28,1%. Тенденція збільшення номінального ВВП 
разом зі скороченням реального продовжилася й у 2015 р. Так, у 2015 р. обсяг 
номінального ВВП у гривнях зріс на 401 629 млн. грн., або 25,3%, а у доларах 
США – впав на 41 190 млн. дол., або 30,9%. У 2016 р. обсяг номінального ВВП у 
гривнях зріс на 394 638 млн. грн., або 19,8% [1, 2]. 

Такі значні перепади відбуваються під час інфляції у зв'язку з ростом цін на 
товари та послуги і одночасно скороченням обсягів виробництва і споживання 
останніх. В результаті спостерігається зниження купівельної спроможності 
населення та падіння рівня життя. 
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Рис. 1. Діаграма змін ВВП України до попереднього року за період 2008-2016 рр. 
у відсотковому вираженні 

Джерело: сформовано автором на основі даних [1, 2] 
* Примітка. За 2014-2016 рр. без урахування тимчасово окупованої території 

АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО 
 
Діаграма змін ВВП України до попереднього року за період 2008-2016 рр. у 

відсотковому вираженні (рис. 1) є прямим підтвердженням висновків до 
наведеної вище таблиці. 

Ситуація, що склалася, вимагає з боку уряду негайних дій, пов'язаних із 
забезпеченням макроекономічної стабільності фінансового сектора, детінізацією 
економіки, сприянням і максимальним заохоченням підприємницької діяльності, 
введенням адекватних банківських інструментів для фінансування нових 
проектів, а також підтримкою експортної діяльності. 
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Актуальність теми. У сучасному світі існує нерозривний зв'язок між 

соціально-економічним розвитком країни і якістю життя, для високих стандартів 
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якого, необхідно мати і раціонально використовувати найрізноманітніші 
ресурси. На порядок денний сьогодні виходить питання про забезпечення 
соціально - економічного розвитку на основі, в першу чергу інноваційних 
рішень, інтенсивних технологій, реалізацію яких необхідно стимулювати за 
допомогою нових підходів. Українські підприємства мають потенціал для входу 
на інноваційний ринок зі своїм продуктом, на основі широкого залучення 
іноземного промислового капіталу, який має значний досвід роботи у 
висококонкурентному ринковому середовищі, а також передові технології. 
Виходячи з вищесказаного, вивчення досвіду зарубіжних країн в сфері 
стимулювання інноваційної діяльності, представляється надзвичайно важливим. 

Метою дослідження є визначення можливостей застосування іноземного 
досвіду стимулювання інноваційної діяльності для українських підприємств. 

Загальною тенденцією стимулювання інноваційної політики багатьох країн 
світу є формування кластерних структур, під якими розуміють «сконцентровані 
за географічною ознакою групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих 
виробників готової продукції і постачальників послуг, фірм, зайнятих в 
суміжних галузях. Також пов'язаних з їх діяльністю організацій, що конкурують 
між собою, але в той же час і ведуть спільну роботу, основною метою якої є 
отримання додаткового прибутку »[1, с.48]. 

Під впливом сукупного впливу ефектів масштабу та синергії всі учасники 
інноваційного кластеру отримують додаткові переваги. Крім того, міжгалузева 
взаємодія підприємств всередині кластерів сприяє зростанню зайнятості, 
прискоренню поширення передових технологій і притоку інвестицій в 
національну економіку. Включення університетів в кластери дозволяє 
забезпечити регіону конкурентні переваги за рахунок одночасного здійснення 
інвестицій в реальні сектори економіки, в розвиток освітньої та науково-
дослідної сфер [2, с.9]. 

Досвід країн Європейського Союзу (ЄС) на розвитку в регіонах 
наукомістких виробництв і інноваційному розширенні сфери послуг. У зв'язку з 
важливістю цих завдань в ЄС розроблена спеціальна програма розвитку 
регіональних стратегій і інфраструктур трансферу технологій та інноваційної 
діяльності, що охоплює 21 регіон - RITTS (Regional Innovation and Technology 
Transfer Strategies and Infrastructures Рroject) [3, с. 63]. 

Цей процес набув величезного поширення і в США. Згідно глобального 
інноваційного індексу, США в 2016 році займали 4 місце, тому для оцінки 
досвіду стимулювання інноваційної діяльності зарубіжних країн важливо 
вивчити цей процес в США [4, c.20]. 

Сьогодні експерти виділяють три взаємопов'язаних ланки, що відповідають 
за стимулювання інноваційного процесу в США. Першим з елементів 
інноваційної системи можна назвати університети, багато з яких займають 
лідируючі місця в світових рейтингах. Другим елементом системи є національні 
лабораторії, величезні інститути, зайняті будь-яким напрямком прикладної 
науки. Третій елемент - це інноваційні кластери, що історично сформувалися на 
території США в останні кілька десятиліть, головна мета яких полягає в 
мотивації університетів, науково-дослідних центрів і компаній на створення і 
комерціалізацію інноваційних технологій. Такі кластери, як правило, виникають 
на базі територіальної концентрації спеціалізованих постачальників і 
виробників, пов'язаних технологічним ланцюжком [5, c.78]. 
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Висновки. На сьогоднішній день однією з головних проблем українських 
підприємців залишається формування фундаменту для ефективної її роботи на 
міжнародних ринках. На нашу думку, підтримка субсидування державою 
програм інноваційного розвитку в Україні, в сьогоднішніх умовах, є мало 
можливим, однак найбільш перспективним варіантом підвищення національної 
конкурентоспроможності є активізація інноваційної діяльності, у формуванні 
кластерів, наприклад науково-технічний кластер в місті Харків. Наразі, 
актуальною проблемою, яка не потребує значних інвестицій є адаптація 
української нормативно-правової бази в сфері інноваційної діяльності до світової 
практики, а також формування та розвиток ринкових механізмів для міжнародної 
комерціалізації / монетізації результатів науково-технічної діяльності, таких як 
краудфандингові майданчики. 

 
Література: 

1. Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С. Становление государства и модели 
инновационного развития // Полития. № 4. 2014. C. 48-51 

2. Борисов И.И., Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Стратегия интеграции 
университета в точки роста региона // Университетское управление: практика и 
анализ. 2012. № 1 (24). С. 9–16. 

3. Макаров Ю.Н., Хрусталёв Е.Ю. Организационно-экономические 
механизмы реализации планов и программ развития наукоемких сфер 
деятельности // Аудит и финансовый анализ. 2013. № 1. – 35-37 с. 

4. The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation 
[Электронный ресурс]: Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual 
Property Organization, 2016 - Режим доступу: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf. 

5. Логунов В.Н., Корчагин Ю.А. Инвестиционная и инновационная политика 
государства. М., 2012. С. 78. 

 
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРAЇНИ З МВФ: СТAН ТA ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Захарченко Н.В. 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та моделювання 
ринкових відносин 

Григор’єв Д.С. 
Студент 2 курсу, нaпрям підготовки «Фінaнситa кредит»  
Одеський нaціонaльний університет імені І.І. Мечниковa 

м.Одесa, Укрaїнa 
 

Актуальність дослідження. Стан розвитку на сьогоднішній день України 
має зв’язок ізсерйозними проблемами в економіці. Наслідками кризи стали 
проблеми платіжного балансу, зменшення ВВП, зростання інфляції, зменшення 
рівня життя населення, зростання безробіття, крах банківської системи, 
скорочення доходів, яка посилена політичною нестабільністю. 

Україна знаходиться в пошуку джерел надходжень додаткових грошових 
коштів через співпрацю ізрізними міжнародними організаціями,зокрема 
ізМіжнародним валютним фондом(МВФ), залучення коштів від якого має 
неоднозначний вплив на економіку та політичний стан країни і викликає дискусії 
експертів та громадськості щодо необхідності співпраці з МВФ. 
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Мета. Дослідити сучасний стан і особливості співпраці України з МВФ. 
Співробітництво між Україною та МВФ включає надання допомоги та позик 

з різних напрямів співробітництва. 
В кінці квітня 2014 року МВФ підписав дворічну програму «Stand-by» 

кредитування України в розмірі 17,01 млрд дол [1]. Але дану програму 
переглянули внаслідок дестабілізації ситуації у країні, бо в кінці 2014 року 
Україна займала мало не останнє місцев кредитному рейтингу у світі. Це 
означало дефолт найближчимчасом у разі неотримання грошової допомоги. 
Кредитний рейтинг України був знижений до "вибіркового дефолту". Та в 
результаті завершення переговорів уряду України з кредиторами, рейтинг країни 
був підвищений до B-/B, що означає вихід України із зони ризику[2]. 

11 березня 2014р. рада директорів МВФ вирішила збільшити фінансування 
антикризових заходів в Україні. Нова чотирирічна програма з розширеним 
кредитуванням (Extended Fund Faсіlіty, EFF) була введена замість «Stand-by». 
EFF – більша за обсягом і триваліша, ніж «Stand-by». Замість двох років, термін 
кредитування зростає до чотирьох, а також строк повернення кредитних коштів 
збільшено до 10 років. 

Частка МВФв загальній кількості залучених коштівскладає 17,516 млрд 
доларів. Програма розширеного фінансування EFF передбачає виділення МВФ 
Україні в 2015 році після першого траншу в 5 млрд доларів ще трьох траншів по 
1,63 млрд доларів. На наступні три роки виділено по чотири транші щорічно 
розміром по 630 млн доларів кожен [3]. 

Аналізуючи документи про співпрацю з МВФ виділяються такі положення 
[4]: 

–відновлення стабільності та довіри у фінансовому секторі шляхом 
стабілізації банківської системи; зміцнення регуляторної та наглядової бази, 
оновлення та реалізації стратегії врегулювання банків; рекапіталізації і ліквідації 
банків; посилення системи корпоративного управління та фінансових показників 
у ФГВФО і державних банках; 

– впровадження ефективної грошово-кредитної політики; 
–зміцнення державних фінансів і скорочення державних витрат; 
– реформування програм соціальної допомоги та їх фінансування; 
– реформування енергетичного сектору, особливо реформа "Нафтогазу" з 

метою зменшення його дефіциту та створення достатніх потоків доходів; 
–поглиблення структурних реформ, орієнтовану на докорінну перебудову в 

сфері державного управління та боротьбу з корупцією, поліпшення бізнес-
клімату та реформування державних підприємств. 

Отже, Україні варто здійснитипевні кроки, напрямлені на покращення 
відносин з МВФдля продовження кредитної програми та реструктуризації боргу 
України перед МВФ. 

Тому требавиділити більше уваги виконанню програми економічних дій, 
визначеної у взаємодії з МВФ та забезпечення її сприйняття державними 
установами як комплексом заходів, які треба для реформування економіки 
України, для розширенняспівпраці з МВФ. 

Висновки. 
Отже, подальше співробітництво України з МВФ маєбути направлене на 

проведення цілеспрямованих структурних реформ, забезпечення стабільності, 
зменшення інфляційних процесів, зменшення бюджетного дефіциту. Але уряду 
України варто враховувати, що надходження кредитних коштів від МВФ є 
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причиною погіршення рівня життя населення та збільшення державного боргу, 
що,в свою чергу, може призвести до дефолту. 
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Актуальність теми. В сучасних реаліях розвитку української економіки 
більшість українських промислових підприємств-експортерів стикаються з 
різними труднощами. Експортери змушені шукати нові методи конкурентної 
боротьби. І одним з таких є надання комерційного кредиту, або, простіше 
кажучи, відстрочки оплати потенційним покупцям. Однак, беручи до уваги 
сучасні реалії і труднощі з фінансуванням, не кожне українське підприємство 
може дозволити собі надання подібної відстрочки. Саме в таких випадках 
доцільно звернути увагу на такий, поки ще мало відомий українським 
підприємствам, інструмент як форфейтинг.  

Метою даної роботи є дослідження форфейтингу як механізму 
фінансування міжнародної торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням дослідження 
форфейтингу присвячені праці багатьох українських науковців, а саме: І. В. 
Багрової, О. І. Бериславської, М. У. Дідківського, А. І. Кредісова, Д. І. Пашка, В. 
В. Покровської, Н. Ю. Салій, А. О. Фатенок-Ткачук, В. П. Хомутенко та інших. 
Проте аналіз наукової економічної літератури засвідчує, що питання пов’язані з 
визначенням форфейтингу як механізму фінансування міжнародної торгівлі 
потребують більш детального наукового опрацювання, оскільки під час 
здійснення такої діяльності національні підприємства доволі часто стикаються з 
проблемою пошуку додаткових джерел фінансування. 

http://ua.112.ua/statji/kredyt-mvf-ndash-prychyny-i-naslidky-208024.html
http://ua.112.ua/statji/kredyt-mvf-ndash-prychyny-i-naslidky-208024.html
http://ru.slovoidilo.ua/2015/10/27/infografika/jekonomika/kak-menyalsya-kreditnyj-rejting-ukrainy-v-techenie-2015-goda
http://ru.slovoidilo.ua/2015/10/27/infografika/jekonomika/kak-menyalsya-kreditnyj-rejting-ukrainy-v-techenie-2015-goda
http://www.epravda.com.ua/news/2015/07/2/549020/
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20163929
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Виклад основного матеріалу. Один з альтернативних підходів у 
фінансуванні міжнародної торгівлі - форфейтування, який представляє собою 
покупку експортних вимог форфейтером (комерційним банком або 
спеціалізованою компанією по фінансуванню) з виключенням права регресу на 
експортера (форфейтиста) в разі несплати [4]. Найважливішими передумовами 
розвитку форфейтингового ринку служить посилення міжнародної інтеграції, 
зростання конкурентоспроможності банків, усунення державних обмежень на 
експортну торгівлю, а також зростання ризиків, яким піддаються експортери.  

Досвід багатьох країн показує, що форфейтинг застосовується [2]:  
 у фінансових операціях – з метою швидкої реалізації 

довготермінових фінансових зобов'язань;  
 в експортних операціях – для сприяння надходження готівки 

експортеру, який надав кредит зарубіжному покупцеві. 
При цьому, основними документами, які застосовуються у форфейтингу, є 

векселі. Однак об'єктом форфейтингу можуть бути інші види цінних паперів або 
рахунки дебіторів та розстрочки платежів, що є наслідком використання 
акредитивної форми розрахунків [4]. 

Форфейтингові операції здійснюються у такий спосіб. Експортер, банк 
експортера або імпортер виступають ініціаторами договору. Експортер, який 
хоче скористатися форфейтингом, знаходить зарубіжного покупця (імпортера), 
котрий своєю чергою хоче отримати середньостроковий кредит для 
фінансування угоди з експортером. При цьому імпортер може виявити бажання 
оплатити частку вартості товарів відразу, а залишок регулярно оплачувати 
протягом узгодженого строку. Імпортер повинен оформити серію простих 
векселів або акцептувати серію первідних векселів. Якщо імпортер має добру 
кредитоспроможність, то експортер може не вимагати, щоб перевідні векселі 
були гарантовані. Однак у більшості випадків, особливо коли імпортер не є 
першокласним позичальником, від нього вимагають знайти банк, котрий 
гарантував би або авалював зазначені векселі [2]. 

Експортер, своєю чергою, змушений знайти форфейтера. Для форфейтера 
важливо знати: загальну суму операції; строк; валюту; назву експортера та 
імпортера, країни, які вони представляють; чим оформлена заборгованість (прості 
чи перевідні векселі); форму забезпечення (аваль, гарантія); суму та строк 
погашення; процентну ставку; предмет та ціну товару; строк та кількість поставок; 
місце платежу тощо. Якщо експортер уклав угоду про форфейтинг до підписання 
контракту з покупцем, він матиме можливість зробити точний розрахунок ціни 
товару з урахуванням реальних витрат щодо залучення коштів. Експортер 
відвантажує товари, отримує векселі, які потім продає форфейтеру зі знижкою та 
на безповоротній основі [2]. 

Зі сказаного вище випливає, що форфейтинг є досить гнучким інструментом 
міжнародних фінансів. Виділимо основні переваги та недоліки, якими володіє 
форфейтинг для всіх, хто ним користується (табл.1): 
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Таблиця 1 
Позитивні та негативні сторони форфейтингу для всіх учасників цієї 

угоди 

У
ч

а
сн

и
к

и
 

Переваги Недоліки 

Е
к

сп
о
р

т
ер

 

 надання форфейтингових 
послуг на основі фіксованої ставки; 

 фінансування за рахунок 
форфейтера без права регресу на 
експортера; 

 можливість одержання 
готівки відразу після постачання 
продукції або надання послуг; 

 відсутність витрат часу і 
грошей на керування боргом або на 
організацію його погашення; 

 відсутність ризиків; 
 простота документації 
 конфіденційний характер 

даних операцій; 
 можливість швидко 

упевнитися в тім, що форфейтер 
готовий фінансувати угоду; 

 миттєве отримання даних від 
форфейтера щодо фінансування 
угоди. 

 необхідність підготувати 
документи таким чином, щоб на 
самого експортера не було 
регресу у випадку банкрутства 
гаранта, а також необхідність 
знати законодавство країни 
імпортера, що визначає форму 
векселів, гарантій і авалю; 

 можливість виникнення 
затруднень, якщо імпортер 
пропонує гаранта, що не 
влаштовує форфейтера. 

Ім
п

о
р

т
ер

 

 простота і швидкість оформлення 
документації; 

 можливість одержання кредиту за 
фіксованою процентною ставкою; 

 можливість скористатися кредитною 
лінією в банку. 

 зменшення можливості 
одержати банківський кредит при 
користуванні банківською 
гарантією; 

 необхідність платити 
комісію за гарантію; 

 більш висока маржа 
форфейтера; 

 можливість виникнення 
труднощів з оплатою векселя у 
випадку невиконання 
експортером будь-яких умов 
контракту. 

Ф
о
р

ф
ей

т
ер

 

 можливість легко реалізувати 
куплені активи на вторинному ринку; 

 більш висока маржа, ніж за операцій 
кредитування; 

 простота і швидкість оформлення 
документації. 

 відсутність права регресу у 
випадку несплати боргу; 

 необхідність знання вексельного 
законодавства країни імпортера; 

 відповідальність за перевірку 
кредитоспроможності гаранта; 

 необхідність нести всі процентні 
ризики до закінчення терміну векселів; 

 неможливість зробити платіж 
раніше терміну; 

 ризик трансферту; 
 ризик коливання валютних 

курсів. 
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Г
а

р
а
н

т
  простота оформлення угоди; 

 одержання комісії за свої 
послуги. 

 абсолютне зобов'язання оплати 
гарантованого ним векселя. 

Джерело:[1,3]. 

Щодо ризиків, то форфейтер або покупець вимоги, приймає на себе всі 
ризики експортера або продавця. Такі ризики охоплюють [3]: 

 політичний ризик, наприклад надзвичайні заходи з боку уряду, 
збройний конфлікт або інші політичні інциденти;  

 ризик платежу, пов'язаний з нездатністю або небажанням 
держави-імпортера або державних органів дозволити здійснення 
платежів;  

 комерційний ризик, що полягає у небажанні або 
неспроможності імпортера чи банка-гаранта виконати свої договірні 
зобов'язання; 

 валютний ризик – ризик, пов'язаний зі змінами валютних 
курсів;  

 ризик відсоткової ставки – ризик, пов'язаний зі зміною 
відсоткових ставок. 

Висновки. Отже, форфейтування є юридично найпоширенішим засобом 
рефінансування зовнішньо-торгівельного комерційного кредиту. Найважливіші 
переваги форфейтування для експортерів пов'язані насамперед із повним 
перенесенням валютних, комерційних, політичних, перевідних та інших видів 
ризику на форфейтера (банк), що робить форфейтування найкращим для продавця. 
До решти основних переваг форфейтингу можна віднести: прискорення 
оборотності капіталу унаслідок авансування платежів покупців, підвищення 
ліквідності підприємств-експортерів за допомогою зниження дебіторської 
заборгованості і підвищення рівня грошових коштів, можливість здійснення нових 
капітальних вкладень. 
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Дослідження Міжнародного інституту МакКінсі показали, що 

недискримінаційна економіка забезпечить додаткові 28 трлн. дол. (або 26%) до 
щорічного глобального ВВП до 2025 р. у порівнянні із нинішньою ситуацією. 
Реалізація економічної моделі повної гендерної рівності за впливом буде 
приблизно дорівнювати спільному впливу економік США та Китаю. Навіть 
реалізація менш оптимістичного сценарію – «кращий в регіоні», за яким істотні 
зміни відбуватимуться лише у найбільш впливовій та економічно розвинутій 
країні в регіоні, зростання ВВП складатиме 12 трлн. дол.  Було визначено 10 
географічних умовно однорідних «зон впливу» (див. рис.1), де реалізація 
гендерної політики на макрорівні зачипатеме більш ніж 75% жіночого населення. 
Глобальні зони впливу мають спорідненні соціально-економічні умови, але 
проблемні питання можуть бути узагальнені для всіх – неврахування 
неоплачуваної роботи та часу, що витрачений на неї; менше юридичних прав; 
відсутність представництва у владі; високий рівень насильства.  

Було узагальнено виокремлено 6 напрямків для подолання гендерного 
розриву: фінансові стимули і підтримка; технології та інфраструктура; створення 
економічних можливостей; розвиток компетенцій; пропаганда та підвищення 
рівня обізнаності; і закони і політики. Боротьба з гендерною нерівністю 
обовязково призведе до змін всередині підприємств, приватні ініціативи 
займатимуть активну роль в взаємодії з урядами та неурядовими організаціями. 

  
Рис. 2 Зміни ВВП при реалізації сценарію «кращий в регіоні» 

Лідерами змін можуть стати великі, глобальні та багатонаціоналні 
корпорації, які мають великий вплив на економіку. Глобальний кодекс поведінки 
корпорацій на засадах гендерної рівності пропонують стандарти яких варто 
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дотримуватись в компаніях та за якими можна оцінити прогрес щодо подалання 
гендерного розриву. Набір принципів був розроблений на основі Жіночих 
Принципів Калверт (Calvert Women's Principles) у кооперації з Bay Area на основі 
щоквартальних круглих столів, проведених в період між 2008 і 2010 рр. Було 
виокремлено 7 ключових напрямів для реалізації політики гендерної рівності: 

1. Зайнятість і компенсації – розробка та імплементація внутрішніх політик, 
що усувають дискримінацію за ознакою статі в таких областях, як наймання, 
оплата праці та кар’єрне зростання. 

2. Баланс життя-робота – передбачає можливість поєднання  роботи і 
особистого життя, зокрема через запровадження гнучкої форми зайнятості,  
підтримки освіти і професійного розвитку. 

3. Здоров'я, безпека і свобода від насильства у тому числі в межах організації 
на всіх шаблях.  

4. Рівна участь жінок та чоловіків в управлінні та керівництві 
5. Бізнес, ланцюжки поставок і практика маркетингу – основана на 

недискримінації, порядності та гендерній рівності. 
6. Підвищення рівня обізнаності та залучення всіх членів спільноти, 

основане на запроваджені політики заохочення рівноправної участі в 
суспільному житті і ліквідації всіх форм дискримінації та експлуатації. 

7. Лідерство, прозорість і підзвітність, як інструменти моніторингу дій щодо 
забезпечення гендерної рівності та їх ефективності на всіх рівнях – від топ-
менедменту до найманих працівників.  

Цей перелік може бути продовжений та конкретизований, але вже зараз 
зрозуміло, що міжнародні компанії, не можуть залишатись осторонь від 
сучасних тенденцій та ігнорувати вимоги щодо недискримінаційного розвитку. 
Більш того, великі транснаціональні та багатонаціональні корпорації та 
стратегічні альянси мають достатньо ресурсів для того, щоб фінансувати та 
впроваджувати науково-дослідні роботи такої спрямованості, а також достатньо 
впливу на ринок та суспільну думку для формування поінформованості з 
дискримінаційних питань та трансформації попиту на товари та послуги. 
Наголосимо, що забезпечення реальної рівності, як підґрунтя для економічного 
зростання та підвищення ефективності роботи компанії, повинно відбуватись на 
принципах: недискримінації та рівності, забезпеченні мінімально-необхідного 
рівня доходів, постійність та послідовність змін, максимальне використання всіх 
наявних ресурсів, робота на засадах підзвітності, прозорості та участі.  
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Однією з основних функцій банківської системи є раціональний розподіл 
фінансових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів 
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господарювання і населення та спрямування їх у кредитно-інвестиційний процес. 
Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах здійснювати 
кредитування поточних потреб юридичних та фізичних осіб, реалізовувати по- 
тужні інвестиційні проекти. З огляду на це важливого значення та актуальності 
набуває обґрунтування ролі процентної політики банків як вирішального 
фактора економічного зростання та стабільності банківської системи.  

Значну увагу  розробці стратегії банків  приділяли такі видатні зарубіжні 
вчені, як А. Маршал, А. Сміт, П. Роуз, а також вітчизняні науковці М. 
Алексєєнко, О. Барановський, О. Дзюблюк, А. Мороз, О. Огієнко, М. Савлук. У 
своїх працях вони розглядали економічне значення  банків,  вплив процентної 
політики на ресурсну базу банку, розробку основних напрямків та реалізації 
стратегії їхнього  розвитку  

Головною передумовою успішного довгострокового розвитку банку є 
наявність та ефективна реалізація системи стратегічного менеджменту, який 
являє собою процес прийняття та реалізації стратегічних рішень, зміст яких 
полягає у виборі, заснованому на порівнянні наявного потенціалу банку з 
можливостями та загрозами його зовнішнього середовища. 

 Основними завданнями стратегічного менеджменту в банку є : − постійне 
управління рухом фінансово-кредитної організації до поставлених цілей 
(забезпечення позитивної динаміки росту та підвищення конкуренто- 
спроможності шляхом концентрації ресурсів на позиціях, принципових для 
досягнення мети); − зниження ризиків впливу зовнішнього середовища 
[забезпечення регламентації дій у різних ситуаціях (нестабільність ринків, 
девальвація, зміна умов конкуренції, зниження прибутковості, зміна 
принципових положень законодавства та ін.)][4] шляхом попередньої підготовки 
до подібних ситуацій, що дозволяє в разі їх виникнення діяти за планом, 
коригуючи його певним чином, а не намагаючись терміново розробляти новий 
алгоритм розвитку.  

Виходячи із специфіки операцій банку, можна виділити стратегії його 
розвитку, представлені на рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основні стратегії розвитку банку 
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З метою ефективного проведення політики банку доцільно розробляти 
відповідний стратегічний план, призначенням якого є планування надання 
послуг При розробці стратегії банку на ринку послуг необхідно враховувати такі 
принципи: − максимізація прибутку; 

 − забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності; 
 − гнучкість асортиментної і цільової політики та пристосування окремих 

параметрів збуту до вимог клієнтів.  
Різноманіття операцій є важливою складовою стратегії банку в управлінні 

активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для проведення 
активних операцій з метою отримання прибутку. Тому можна стверджувати, що 
банківський прибуток починає формуватися на етапі реалізації стратегії 
комерційного банку. Характер активних операцій, попит на них із боку клієнтів 
банку потребують формування адекватної ресурсної підтримки. Очевидно, що 
при такому підході первинну роль відіграють структура і розміри ресурсів банку. 
Якісно розроблена стратегія, що має максимально задовольняти різні цільові 
потреби клієнтів шляхом розробки і впровадження нових послуг Це дасть змогу 
залучати більшу кількість клієнтів, завойовувати нові сегменти ринку і 
проводити успішну конкурентну боротьбу. 

Отже, оптимізація стратегії – непросте завдання, оскільки при його 
вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, банку як 
суб’єкта економіки, клієнта і персоналу банку. 
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Сучасні умови господарювання характеризуються наявністю ряду 
дестабілізуючих чинників, що пояснює посилення уваги до стратегії 
економічного розвитку підприємства. Це тривалий час вимагало переосмислення 
й трансформації підходів у першу чергу до фінансового потенціалу 
підприємства, що є основою забезпечення його фінансової стабільності.  

На жаль, проблема ефективного використання фінансового потенціалу 
залишається, оскільки існуючі підходи до трактування сутності, складових 
фінансового потенціалу та їх оцінки досить різні, що відображає складність та 
неоднозначність даної економічної категорії. Тому, функціонування 
підприємств в умовах ринку із необхідністю  раціональнішого використання 
наявних ресурсів, нарощування обсягів виробництва, швидкого реагування на 
мінливість попиту і пропозиції  відображає актуальність даного напряму 
дослідження. Саме оцінка фінансового потенціалу підприємства дасть 
можливість  розробити успішну стратегію розвитку підприємства, оцінити 
перспективи, визначити нові напрями розвитку та правильно застосовувати їх у 
практичній діяльності. 

Таким чином, метою нашого дослідження є визначення найоптимальніших 
підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємства. 

Теоретичні та практичні здобутки належать як вітчизняним так і зарубіжним 
вченим-економістам, серед яких: М.В. Белінська, С.Б. Барнгольц, Р.О. 
Толпежніков, Я.Г. Берсуцького, О.Є. Кузьмін, В.М. Гриньова та інші. 

Слід зазначити, що значна увага акцентується на термінологічному та 
класифікаційному аспектах, але недостатньо уваги відводиться оцінюванню 
фінансового потенціалу. Так фінансовий потенціал більшістю авторів 
розглядається як сукупність фінансових ресурсів підприємства - можливості 
підприємства щодо залучення та ефективного управління фінансовими 
ресурсами або - забезпечення досягнення тактичних і стратегічних цілей 
підприємства [1, с. 268; 2, с. 278; 3]. Ми розділяємо позицію авторів, що 
трактують фінансовий потенціал  підприємства як сукупність власних, 
залучених та запозичених фінансових ресурсів та можливостей їх ефективного 
використання для досягнення загальностратегічних цілей. Але не менш 
важливим є оцінювання фінансового потенціалу підприємства.[3] 

Проаналізувавши наукові здобутки з питань оцінки фінансового потенціалу 
підприємства можна виділити декілька принципово різних підходів, серед яких 
найбільш поширеними є наступні: 
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 статистичний підхід або метод оцінки фінансових ресурсів; 
 порівняльний підхід; 
 оцінку з використанням макроекономічних показників; 
 аналіз за допомогою спеціальних показників; 
 регресійний аналіз; 
 змішаний підхід. 

Кожен підхід може бути ефективно застосований попри те, що має ряд 
переваг та недоліків, актуальним у використанні в тих чи інших умовах 
господарювання. Найпоширенішими і найбільш вживаними є статистичний  та 
порівняльний методи, що здійснюються шляхом порівняння (зіставлення) 
об'єкту оцінки з аналогічними об'єктами. Основними перевагами є орієнтація на 
фактичні показники та результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства,  максимальне врахування коньюнктури ринку. Разом з тим 
порівняльний підхід має ряд істотних недоліків: ігнорує перспективи розвитку 
підприємства в майбутньому, є досить трудомістким процесом, що вимагає 
серйозного обґрунтовування. [4] 

 То ж, оцінка фінансового потенціалу підприємства – питання відкрите. 
Існуюча багатовекторність думок у напрямку використовуваних підходів, з 
одного боку, дозволяє максимально широко подивитись на оцінку фінансового 
потенціалу, а з іншого - не дає можливості точно його оцінити. Найбільш 
розповсюдженим та популярним у науковому середовищі статистичний підхід 
також є недосконалим. Тому, на нашу думку, найбільш оптимальним підходом 
до оцінки фінансового потенціалу підприємства буде так званий змішаний, який 
дозволить поєднати кращі риси як існуючих методів та забезпечити максимальну 
точність. 
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Забезпечення економічної безпеки підприємства та захист його інтересів в 
економічній та юридичній сфері є пріоритетним завданням, що стоїть перед 
керівництвом та власниками, з огляду на загострення проблеми рейдерських 
захоплень. В сучасних економічних умовах абсолютно всі суб’єкти 
господарської діяльності не захищені від протиправного захоплення, особливо в 
умовах негативної дії як зовнішніх так і внутрішніх факторів та загроз 
встановлення контролю над виробничими потужностями, промисловими 
приміщеннями, землею та іншими ліквідними активами. З огляду на перспективи 
інтеграції України до ЄС процеси реформування національної економіки мають 
бути спрямовані на розробку ефективних заходів підвищення рівня економічної 
безпеки в умовах протиправного захоплення підприємств, нейтралізації 
зовнішніх і внутрішніх загроз. Проблеми забезпечення економічної безпеки 
всебічно досліджено в працях зарубіжних і вітчизняних дослідників, а саме: 
Гейця В.М. [1], Забродського В.А. [2], Ілляшенко С.Н. [3] та ін. Аналізу 
рейдерства як соціально-економічного феномена та розробці ефективної системи 
захисту та протидії рейдерству присвячено велику кількість робіт таких вчених 
як Бурбело О.А. [4], Варналій З.С. [5], Дмитрієв І.А. [6]. Разом з тим, окремі 
питання забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства, 
що дозволить створити систему превентивних заходів попередження 
недружнього поглинання з урахуванням зовнішніх і внутрішніх загроз, 
потребують подальших досліджень. Необхідність забезпечення належного рівня 
економічної безпеки підприємств потребує вивчення концептуальних підходів 
до визначення сутнісної характеристики окремих елементів понятійного апарату, 
а саме понять «економічна безпека підприємства» та «рейдерство». Спираючись 
на етимологію понять «економічна безпека» та «підприємство» автором 
узагальнено підходи до визначення економічної безпеки підприємства. 
Економічна безпека – це стан та здатність економічної системи протидіяти 
загрозам та забезпечувати реалізацію економічних інтересів, що, як правило, 
визначається через відповідні критерії і показники, які знаходяться або в зоні 
безпеки, або свідчать про розвиток небезпеки внаслідок зовнішніх і внутрішніх 
загроз. Економічна безпека як властивість соціально-економічної системи 
(функція) передбачає виконання суб’єктами господарської діяльності 
конкретних дій, спрямованих на протидію, тобто на запобігання загрозам і 
припинення їх негативного впливу [7, с. 119]. Враховуючи специфіку даного 
дослідження та спираючись на висновки дослідників, сформульовано наступне 
визначення поняття «економічна безпека підприємства» – це стан захищеності 
інтересів підприємства в умовах негативних впливів як внутрішніх так і 
зовнішніх загроз, що дозволяє забезпечити стабільне функціонування та 
збалансований, динамічний розвиток в поточному та перспективному періодах. 
Аналіз теорії і практики господарювання свідчить, що загроза недружнього 
поглинання та рейдерських захоплень охопила всі сфери економічної діяльності. 
Кожне підприємство, яке отримує прибуток та має значні активи може стати 
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об’єктом прискіпливої уваги з боку зацікавлених осіб. Пояснюється це тим, що 
рівень захисту економічних інтересів господарюючих суб’єктів в України 
знаходиться на вкрай низькому рівні через наступні причини: недосконалість 
законодавства та судової влади, корупція, корпоративні конфлікти, наявність 
легальних та нелегальних методів, що дають можливість усунути власника від 
управління підприємством, відсутність захисту інформації щодо діяльності 
підприємства, слабкість державного контролю за корпоративною сферою та ін. 
[4, 6]. Автором окреслено наступні підходи до визначення поняття «рейдерство». 
Більшість дослідників схиляються до думки, що в основі рейдерства лежить 
процес встановлення над активами підприємства повного (як фізичного, так і 
юридичного) контролю без згоди власника. В роботах [4, 5] наголошується на 
такій характеристиці рейдерства як використання незаконних або формально 
законних дій, спрямованих на заволодіння підприємством та його активами. 
Таким чином, рейдерство – протиправне захоплення підприємств всупереч волі 
його власників й менеджменту з використанням псевдо легітимних (незаконних) 
методів (схем, технологій) та витрачання коштів, які менше за ринкову вартість 
активів, що створює необхідність застосування превентивних заходів усунення 
загроз економічній безпеці в поточному та перспективному періодах. 
Забезпечення економічної безпеки в умовах рейдерства – сукупність процесів і 
дій організаційно-економічного характеру за допомогою методів, засобів та 
заходів, що в умовах протиправного захоплення підприємств (рейдерства), дії 
зовнішніх і внутрішніх загроз, створюють можливість протистояти їм, зберігати 
стійке функціонування та розвиток підприємства у часі і просторі. 
Удосконалення понятійного апарату щодо теми дослідження дозволить 
сформувати якісний науково обґрунтований теоретико-методичний 
інструментарій забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах 
рейдерства. 
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В сучасних умовах загострення конкуренції, пошук ефективних шляхів 

розширення сегменту цільової аудиторії компанії є першочерговим завданням 
наукових та практичних досліджень. В умовах широкої ринкової пропозиції 
аналогічних товарів і послуг, типовості у співвідношенні «ціна-якість» між 
товаровиробниками-конкурентами, коли доступ до нових технологій 
виробництва товарів і послуг та систем обслуговування  споживачів є питанням 
часу, а часовий лаг впровадження нових маркетингових прийомів скорочується, 
традиційне поняття «конкурентні переваги» стає швидше теоретичним, аніж 
практичним інструментом зміцнення ринкових позицій компанії. Саме тому, 
актуальним питанням для учасників бізнес-процесів є пошук «унікальної 
диференціації», що дасть можливість виокремити себе в очах споживача серед 
конкурентів. Таке завдання може сьогодні виконати лише так званий 
«персоналізований маркетинг» - дослідження, аналіз та обґрунтування 
компанією «персоналізованого» під потреби певного ринку набору 
маркетингових інструментів впливу на споживача.  

Одним з таких інструментів є Earned Media (free media) – так звані 
«отримані» або «безкоштовні» ЗМІ, які сьогодні, на думку експертів, виступають 
єдиним стратегічним інструментом зростання публічності бренду та збільшення 
обсягів продажу [1]. Виходячи з позиції, що  Word of Mouth Advertising є більш 
ефективним інструментом, аніж оплачувана реклама у процесі ефективного 
контент-маркетингу, можна стверджувати, що Earned Media є критичною 
передумовою його існування як такого, оскільки створює довгострокові 
можливості до вдосконалення SEO стратегії (Search engine optimization) 
компанії. Зазначимо, що SEO стратегія передбачає поєднання двох пріоритетних 
напрямків роботи щодо просування бренду: Paid Media Advertising, яку нині 
використовує понад 76% компаній (збільшення привабливості веб-сайту 
компанії на основі так званої «оплати за клік» і/або споріднений лінк) або 
«дивіденди» від Free Media [2].  

Earned Media є частиною маркетингового плану компанії та окремим 
напрямом промо-стратегії, метою якого є розширення «позитивної» присутності 
компанії в інформаційному просторі за рахунок безкоштовного поширення 
інформації про компанію через Word of Mouth, сайти з високим рівнем репутації, 
професійні блоги, соціальні мережі, он-лайн відгуки, друковану пресу, 
телебачення. Це сукупність каналів, через які компанія може охопити свою 
цільову аудиторію. Будучи безкоштовним з точки зору витрат компанії, цей 
інструмент є доволі небезпечним з точки зору низького рівня  «керованості» (за 
винятком напряму роботи, коли компанія цілеспрямовано «поширює» позитивну 
інформацію у ЗМІ). Власне тому він вимагає особливої уваги від компанії, 
оскільки, якщо буде втрачено цей напрям PR компанії, всі інші маркетингові 
зусилля не дадуть бажаного ефекту.  
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Систематизувавши механізми реалізації стратегії Earned media можна 
виокремити наступні: створення «прецедентів» для публічності в пресі 
(кобрендинг та спільний маркетинг з відомими брендами, події-наслідки 
реалізації Cause Marketing щодо реалізації соціальної функції в суспільстві 
тощо); висвітлення в соцмедіа вдячності за підтримку та співпрацю іншим 
учасникам ринку (інколи навіть конкурентам, якщо це дозволить відволікти 
увагу споживачів від них і сфокусувати таким чином увагу на власній компанії); 
написання позитивних власних відгуків компанії щодо окремих публікацій в 
друкованих та он-лайн ЗМІ, подкастах тощо (в більшості (60-80%) випадків 
дасть ефект «зворотного зв’язку» від вдячних авторів і розширить аудиторію 
потенційних споживачів); постійне членство в «он-лайн громаді» (обов’язкові 
«персоналізовані» вдячні відповіді на всі відгуки, котрі залишає цільова 
аудиторія, навіть якщо вони не є особливо позитивними); формування стійких 
взаємозв’язків з «контактними аудиторіями», зокрема через поширення 
публікацій популярних сайтів з високим рівнем публічної репутації та відомих 
блогерів  (ефект «зворотного зв’язку» - просування інформації про компанію як 
«жест» вдячності на  персональну увагу до них); співпраця з журналістами у 
написанні різноманітних публікацій щодо галузі, в якій працює компанія з 
«невидимою» візуалізацією ролі саме цієї компанії і її продукції в розвитку  даної 
галузі. За статистикю 75% покупців визнають, що інструменти Earned Media 
відіграють ключову роль при прийнятті ними рішення про купівлю [3]. 

У підсумку варто зазначити, що проблеми ефективного маркетингу компанії 
сьогодні активно досліджуються науковцями та жваво обговорюються на 
професійних форумах, у блогах та веб-сайтах маркетингових консалтингових 
компаній. І це є цілком об’єктивним процесом, зумовленим викликами реального 
часу. Адже, теорія та практика маркетингу сьогодні уже далеко вийшли за межі 
традиційних алгоритмів формування промо-стратегії компанії, активно 
включаючи фактор «психології сприйняття» в маркетингові дослідження та 
пропонуючи на основі отриманих результатів дослідження набір нестандартних 
маркетингових рішень, що носять «персоналізований» характер залежно від 
особливостей цільової аудиторії, ринкових позицій та концепції розвитку 
компанії тощо.  
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У зв’язку із зростанням обсягів проведення кредитних операцій та значної 

частки проблемних кредитів у банках постає необхідність удосконалення 
наявних методів підвищення якості кредитного портфеля. 

Метою дослідження є окреслення основних проблем та перспектив 
підвищення дохідності кредитного портфеля комерційного банку.  

Дохідність кредитного портфеля банку напряму залежить від обраної 
банком кредитної політики. Кредитна політика банку націлена на розробку та 
реалізацію такої оптимальної політики, яка б поєднувала економічні інтереси 
банку та клієнта і прийняття рішень щодо забезпечення найбільш ефективного 
руху фінансових коштів клієнта[1,c. 252].  

В цілому, на сучасну кредитну політику вітчизняних комерційних банків 
вагомий вплив мають наступні обставини[1,c.263]: нерівномірність 
регіонального розвитку банківської системи; жорстка міжбанківська 
конкуренція за відсутності значних різниць у відсоткових ставках по депозитах 
та кредитах приводять до скорочення маржі; високі кредитні ризики та 
недосконалі методи їх оцінки та управління;  нестійка ресурсна база банків 
внаслідок значного відтоку депозитів; низький рівень фінансової грамотності 
населення, недосконалість нормативного забезпечення кредитної політики 
банку; зростання політичних та економічних ризиків, інфляція, що призводить 
до уповільнення споживання та скорочення кількості платоспроможних 
позичальників. 

Основними проблемами підвищення дохідності кредитного портфеля банків 
є [2,c.1]:  

1. Скорочення обсягів кредитних ресурсів, що свідчить про стагнацію 
кредитування на фінансовому ринку;  

2. Зростання частки проблемних кредитів через переважно агресивну 
кредитну політику;  

3. Майже повне припинення надання кредитів на довгостроковій 
основі; 

4. Кредити фізичним особам становлять найменшу питому вагу – 
близько 18% у кредитному портфелі банків; 

5. Низький рівень кредитних ресурсів в іноземній валюті та інші;  
Кредитна політика банку повинна бути спрямована як на зростання обсягів 

активів, так і на підвищення їх якості.  Зважаючи на наведене, пропонуються 
наступні напрями підвищення ефективності кредитної політики в нинішніх 
економічних умовах, що у свою чергу, позитивно вплине на підвищення 
дохідності кредитного портфеля банків [2,c.2-3]:  

1. Обґрунтована оптимізація кредитного портфеля за пріоритетними 
ознаками  - категорією позичальників, строковістю кредитів, дохідністю;  

2. Вибір дієвих методик оцінки дохідності кредитної діяльності банку 
з використанням методів економетричного аналізу;  
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3. Перегляд депозитної політики банку, пошук інноваційних шляхів 
зміцнення і нарощення слабкої ресурсної бази банків; 

4. Повідомлення позичальників про зміну відсоткових ставок за 6 
місяців до їх зміни, стимулювання дострокового погашення кредитів;  

5. Посилення контролю за кредитними ризиками та формування дієвих 
систем управління кредитним ризиком в кожному банку;  

6. Встановлення кількісних нормативів (вимог) до співвідношення 
вартості застави та розміру кредиту, відношення максимальної суми платежу за 
кредитом до доходу позичальника, мінімальної суми першого платежу за 
кредитом;  

7. Удосконалення кредитних технологій, особливо для позичальників - 
фізичних осіб, орієнтація на зрозумілі споживачу кредитні продукти, які б не 
вимагали значних витрат з боку банку. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що дохідність 
кредитного портфеля банку напряму залежить від обраної банком кредитної 
політики. 

  Основними проблемами підвищення дохідності кредитного портфеля 
банків є: скорочення обсягів кредитних ресурсів; зростання частки проблемних 
кредитів; низький рівень кредитних ресурсів в іноземній валюті; під час 
кредитування основна перевага надається торгівлі та промисловості, 
зменшується частка кредитів на будівництво, транспорт та інфраструктурні 
сфери економічної діяльності; під час формування кредитних ресурсів 
пріоритетним є кредитування колективних та приватних підприємств 
недержавної форми власності. 

Напрямами підвищення дохідності кредитного портфеля банку є: 
обґрунтована оптимізація кредитного портфеля; вибір дієвих методик оцінки 
дохідності кредитної діяльності; перегляд депозитної політики банку, пошук 
інноваційних шляхів зміцнення і нарощення слабкої ресурсної бази банків; 
Посилення контролю за кредитними ризиками та формування дієвих систем 
управління кредитним ризиком в кожному банку та інші.  
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У сучасній фінансовій системі найбільш динамічний характер має бюджетна 

система, що вимагає постійних змін інституціонального її середовища. 
Відсутність чіткої системи ринкової інституціоналізації формальних і 
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неформальних інститутів в бюджетній політиці України сприяє відтворенню 
адаптивно-нестійкого характеру економічного зростання, як на національному, 
так і на місцевому рівнях.  

Мета дослідження, полягає в обґрунтуванні особливостей розвитку регіонів 
унітарної України, які вимагають формування досконалого інституціонального 
середовища, як фактору децентралізації бюджетного процесу. 

Найважливішими серед них є: 
- відмінність у забезпеченні природними і людськими ресурсами, як 

важливого внутрішнього фактора виникнення економічної ренти. Різниця між 
лідером і аутсайдером майже в 4,3 рази [1, с. 544];  

- різноманітність у рівні якості і стилі життя, інтересах, цінностях, меті, 
мотивах, а також в стереотипах мислення населення (європейський – 
прорадянський), що є основою протистоянь в Україні і визначає лінію їхньої 
поведінки і стиль життя; 

- нерівномірне освоєння місцевого потенціалу регіонів, яке доповнюється 
скороченням галузей, що виготовляють продукцію кінцевого споживання 
(деструктивні зміни характерні для більшості регіонів за виключенням 
Дніпропетровського, Донецького, Одеського, Харківського та Київського 
регіонів), що впливає і на ефективність публічно-приватного партнерства у 
фінансуванні відповідних регіональних проектів розвитку [2, с. 125];  

- нездатність держави ефективно і в повній мірі здійснити залучення 
місцевих природних і економічних ресурсів в загальнонаціональний 
ресурсообмін, який містить серйозні диспропорції і посилює дезінтеграцію 
внутрішнього ринку та  послаблює можливості місцевих органів формувати 
відповідні грошові ресурси для повноцінного виконання своїх функцій;  

- неринковий розподіл наявних (особливо державних) інвестицій, що не 
забезпечує їх більш ефективне використання, як «бізнес інструменту» [3, с. 45];  

- намагання до збереження централізації бюджетних коштів; 
- неоднорідне протікання процесу інституціоналізації на місцевому рівнях, 

що заважає успішній реалізації управлінської справи; 
- імпортування формальних базових ринкових інститутів без врахування 

неринкового характеру інфраструктурних і неформальних інститутів з чітко 
вираженою місцевою складовою;  

- невпорядкованість і відсутність цілісності ринкової інституціоналізації 
компенсаційних і конкурентних механізмів місцевих детермінант розвитку, 
негативно впливає і на їх конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, яка 
«органічно вбудована в глобальну систему конкурентного середовища 
міжнародного економічного оточення – світової економіки» [4, с. 55];  

- інституціоналізація вузько спрямованих приватних, місцевих і 
корпоративних інтересів в ущерб загальнонаціональним інтересам України;  

- намагання збереження механізмів тіньової інституціоналізації економічних 
інтересів.  

Висновки: 1) така різноманітність можливостей «точок зростання» 
економічного простору України закріплюється в неринковому розподілі 
бюджетних ресурсів між регіонами і на місцевому рівнях. Якщо перша відмічена 
особливість не залежить від людської діяльності, то решта пов’язана (за П. 
Кругманом – «причини другої природи» [5] безпосередньо з людською 
діяльністю, яка в значній мірі обумовлена рівнем інституціоналізації середовища 
діяльності центральних та місцевих органів влади;   



 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 48 

2) найвищі державні інститути мають виходити з того, що ні одна держава, 
яка намагається зберегти єдність, не може дозволити існування подібних 
місцевих диспропорцій. Такий стан, як показують дослідження, посилює 
відцентрові тенденції руху регіонів, поглиблює соціально-економічну 
диференціацію, посилює концентрацію економічного простору та розширює 
ареал репресивності, дезінтегрує економічний простір унітарної держави, сприяє 
наростанню соціальної напруги в суспільстві [6, с. 82-108];  

3) інституціональні основи децентралізації в  бюджетному процесі 
створюють умови та забезпечують більш ефективну дію механізмів сталого 
регіонально-просторового розвитку як процесу, який спрямований на 
вирівнювання темпів соціально-економічного розвитку за рахунок 
максимального ефективного використання грошових ресурсів місцевих 
бюджетів.  
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тенденцій розвитку фінансового стану та перспективи фінансових можливостей 
підприємств. Рішенням таких питань займається фінансове планування та 
бюджетування. 

Необхідність застосування фінансового планування на підприємстві 
обумовлена тим, що воно дозволяє вибрати найбільш ефективні шляхи його 
розвитку, втілює намічені стратегічні цілі в конкретні фінансові показники, дає 
можливість оцінити ефективність діяльності підприємства, допомагає 
розраховувати і стежити за використанням фінансових ресурсів, а також може 
бути інструментом їх залучення. В економічній науці немає загальноприйнятого 
розуміння сутності категорії бюджетування. І. А. Бланк визначає його як 
«оперативний фінансовий план, що розробляється зазвичай в рамках до одного 
року, який відображає витрати і надходження коштів за окремими напрямами 
господарської діяльності, окремих видів операцій, окремими інвестиційними 
проектами» [1]. 

На думку В. Е . Хруцкого: «бюджетування - це технологія фінансового 
планування, обліку і контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх 
рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані фінансові 
показники» [3]. Е. С. Стоянова, зосереджуючи увагу на плануванні, вважає його 
основою бюджетування, а головною його метою визначає максимізацію 
грошового потоку, при цьому підкреслюючи, що: «процес бюджетування є 
складовою частиною фінансового планування, тобто процесу визначення 
майбутніх дій щодо формування та використання фінансових ресурсів» [4]. 

На підприємстві бюджетування може бути здійснено за двома схемами. 
Перша схема передбачає, що робота з складання бюджетів починається «зверху», 
а потім деталізовані показники доводяться до всіх підрозділів підприємства та 
включаються до складу їхніх бюджетів. За другою схемою робота над 
складанням бюджетів починається «знизу» з наступним їх зведенням на рівні 
підприємства. Також може бути використано змішаний варіант бюджетування, 
який включає елементи двох попередніх схем [2]. 

При формування бюджету часто фінансові служби підприємств акцентують 
увагу лише на його побудові, а аналіз результатів його виконання залишається в 
тіні, так як в більшості випадків збігається в часі з процесом підготовки бюджету 
на черговий плановий період. Фінансові служби обмежують термін виконання 
робіт, через що керівництво підприємства розставляє пріоритети не на користь 
аналітичної роботи. Таким чином, після того, як бюджет прийнятий і почав 
здійснюватись, реальні показники діяльності компанії необхідно порівнювати з 
їх запланованими значеннями. Слід зазначити, що на практиці неефективною 
вважається така система бюджетування, при якій відхилення фактичних 
результатів від запланованих регулярно перевищує 20-30%, тоді як нормою є 
відхилення, що не перевищує 5%.  

 Усе вищевказане свідчить про необхідності впровадження системи 
«управління за відхиленнями», при якій увага керівництва буде концентруватися 
на істотних відхиленнях по статтях бюджету компанії. Слід розробити та 
затвердити три рівні діапазону відхилень - мінімальні відхилення (2-4%), 
відхилення в межах норми (5-7%), істотні відхилення (понад 8%), а також 
систему лімітів і індикаторів, здатних своєчасно акцентувати увагу на можливих 
ризикових областях.  

Для досягнення точності бюджетування доцільно перейти до більш вузького 
інтервалу - планування на річній основі з розбивкою не тільки по кварталах, а й 
по місяцях із змінним аналізом відхилень.  
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Враховуючи сьогоднішній економічний стан країни, можна зробити 
висновок, що більшість підприємств, переглянувши регламентований процес 
бюджетування з вищевказаних позицій, зроблять крок назустріч організації 
системи поступово орієнтованого бюджетного планування, концентруючи увагу 
на системі безперервного постатейного бюджету і його взаємозв'язку з 
досягненням стратегічних цілей. 

Таким чином, бюджетування відіграє велику роль у фінансовому управлінні 
сучасними підприємствами, незважаючи на наявність недоліків в його 
постановці на українських підприємствах, які в основному пов'язані з 
відсутністю необхідної інституційної бази для розвитку бюджетування. 
Організація бюджетування на підприємстві є актуальним і доцільним заходом, 
ефективність якого істотно сприяє створенню передумов для всебічного 
розвитку підприємства за допомогою оптимізації інструментарію фінансового 
управління. 
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При дослідженні ефективності інноваційного розвитку та при обґрунтуванні 
можливих  напрямків формування інноваційної  стратегії підприємства 
необхідним є дослідження показників результативності стадії впровадження 
інновацій та діяльності підприємства. 

Загальноприйняті для оцінювання показники не дають реальної картини та 
динаміки інноваційної діяльності підприємства, не враховують особливостей 
обраних стратегій та інноваційні стратегічні напрями їх реалізації. На даний час 
відсутня система комплексного оцінювання інноваційної діяльності 
підприємства, яка дозволяла б оцінити внутрішнє і зовнішнє середовище, 
враховувати взаємозв’язки показників між собою, стратегією розвитку 
підприємства, системою мотивації і забезпечити адаптивне та комплексне 
планування продуктових та процесних напрямів інноваційного розвитку [1]. 

Огляд та аналіз особливостей оцінювання і вибору показників інноваційної 
діяльності підприємств, зумовили зосередження уваги на можливостях 
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використання для комплексного оцінювання інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств прийнятих у зарубіжній практиці систем, які дозволять 
виміряти основні показники стратегічної діяльності підприємства та пов’язати 
його щоденні операційні процеси із реалізацією стратегії [2]. 

Показники оцінки ефективності інноваційного розвитку за певними групами 
критеріїв наведено в табл. 1 [4]. 

Таблиця 1 
Показники критеріальної оцінки ефективності інноваційного розвитку 

підприємства 
Критерії Показники 

 
Економічної ефективності 

Рентабельність інноваційної 
діяльності 

Приріст обсягів реалізації 
інноваційної продукції  

Чистий приведений дохід  
Індекс доходності  
Дисконтований період окупності  
Приріст продуктивності праці  

 
Науково-технічної ефективності 

Частка працівників, зайнятих в 
науковій сфері підприємства 

Кількість об’єктів права 
інтелектуальної власності, на які є 
відповідні документи  

Обсяг робіт з розвитку, 
модернізації та реконструкції 
науково-технологічної та дослідно-
промислової бази, що виконувалися за 
проектом  

Соціальної ефективності Частка нових робочих місць 
Зростання рівня доходів 

працівників 
 
Критерій новизни 

Наявність у складі продукції 
принципово нових товарів, які не 
випускаються іншими 
підприємствами 

Частка працівників, зайнятих в 
інноваційній діяльності, до загальної 
кількості працюючих  

Річний приріст витрат на 
інноваційну діяльність  

Відношення витрат на 
інноваційну діяльність до обсягу 
реалізації продукції  

Так, оцінку інноваційного розвитку з позиції підприємства необхідно 
здійснюватися за наступними складовими [3]:  

- економічна ефективність, яка відбивається у рівні 
прибутковості інноваційного продукту, ступені оптимізації витрат на 
його здійснення, підвищенні інвестиційної привабливості підприємства;  

- науково-технічна ефективність характеризує ступінь 
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раціоналізації виробництва, підвищення техніко-економічних 
показників, ступінь підвищення якості продукції;  

- соціальна ефективність відображає вплив інновації на умови 
праці працівників підприємства, зростання її продуктивності.  
Отже, процес оцінювання ефективності інноваційної діяльності є доволі 

складним і багатоетапним процесом, тому вимагає застосування 
різноманітних підходів до оціночних процедур.  
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Банківська система будь-якої країни сформувалася в результаті розвитку 

національної економіки, в даний час вона стала центром економічного механізму 
і взаємодіє з усіма галузями економіки, з населенням, органами державної влади, 
надаючи на них певним чином впливати. Ефективне функціонування банківської 
системи є каталізатором загального розвитку національної економіки. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою склалися різні моделі 
банківських систем. Вони відрізняються характером взаємовідносин банків з 
корпоративним сектором економіки, ступенем спеціалізації кредитних 
організацій. 

За характером взаємовідносин банків з промисловістю розрізняють дві 
моделі: відкритого ринку і корпоративного регулювання. За першої моделі між 
банками і корпораціями немає тісних і стійких зв'язків. Корпорації можуть 
користуватися банківськими послугами одночасно в декількох банках. Останні 
не надають переваги економічним суб'єктам за принципом "наш клієнт". Пільги 
можливі для тих позичальників, які забезпечать найбільш вигідне і менш 
ризикована використання банківського кредиту. Така модель сформувалася в 

http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/publications/vdovichenko-innovac-index.pdf
http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/publications/vdovichenko-innovac-index.pdf
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США, де не практикується встановлення тісних і ексклюзивних економічних 
взаємовідносин банків з промисловістю.  

Для моделі корпоративного регулювання, навпаки, характерна наявність 
тісних, стійких зв'язків між банками і корпораціями. Банки можуть виступати і 
як прямі акціонери підприємств, і як депозитарії акцій дрібних акціонерів, які 
передають банкам ще і право свого голосу. Це підвищує роль банків у створенні 
і діяльності корпорацій, в підтримці їх фінансової стійкості. Така модель 
банківської системи склалася в Німеччині і Японії. 

За рівнем спеціалізації розрізняють універсальну і спеціалізовану моделі 
банківської системи. При спеціалізованої моделі, яка склалася в США, Канаді, 
Японії, банкам до недавнього часу було заборонено одночасно займатися 
короткостроковим кредитуванням і довгостроковим інвестуванням капіталів. 
Операції з корпоративними цінними паперами в таких банківських системах 
виробляють спеціалізовані інвестиційні банки. Для подолання зазначених 
обмежень в цих країнах активно створюються банківські холдинги, які 
здійснюють операції як на кредитному ринку, так і на ринку капіталів. 

У країнах Європи (наприклад в Німеччині, Швейцарії) отримала розвиток 
універсальна модель банківської системи, яка припускає в діяльності банків 
поєднання короткострокового кредитування з інвестиціями в корпоративні цінні 
папери. Через такі банки в цих країнах проходить значний оборот фондових 
цінностей, перш за все це стосується розміщення цінних паперів приватних 
корпорацій. Однак це не означає, що універсальні банки підміняють собою 
фондову біржу.  

В даний час основною моделлю організації європейських банків є 
універсальний банк, який здійснює всі види банківських операцій, включаючи 
операції з цінними паперами. Універсальність кредитних організацій означає, що 
будь-яка з них, маючи в своєму розпорядженні необхідними засобами, може 
отримати дозвіл па проведення всіх видів операцій, які відповідають їх статусу. 
Крім того, кредитні організації мають повне право вільно у виборі клієнтури, 
об'єктів і форм своєї діяльності.  

На сьогодні відбуваються процеси зближення різних моделей банківських 
систем, що зумовлено такими явищами, як глобалізація і дерегулювання. Перше 
з них може бути охарактеризоване як вихід економічних і політичних процесів 
за національні кордони і формування єдиного економічного і політичного 
простору. У банківській сфері глобалізація супроводжується дерегуляцією 
банківської діяльності та лібералізацією фінансових ринків. 

Дерегулювання банківської сфери виражається в ліквідації інституційних 
розмежувань між різними видами банківської і - в ширшому сенсі фінансової 
діяльності: комерційної, інвестиційної, страхової і т.п. В результаті банки 
змушені конкурувати одночасно на багатьох сегментах фінансового ринку, 
причому не тільки один з одним, але і з іншими фінансовими організаціями: 
страховими, фінансовими компаніями, інвестиційними фондами та ін.  

Глобалізація нерозривно пов'язана зі значним прогресом в інформаційних 
технологіях, саме завдяки їм вона і придбала настільки широкого розмаху і 
високі темпи розвитку. Постійне вдосконалення в області інформаційних 
технологій відкриває все нові і нові можливості їх застосування в банківській 
галузі. Вони в повному розумінні слова долають простір і час, відкриваючи 
банкам цілодобовий вихід на будь-які географічні ринки. Але при цьому 
традиційні конкурентні переваги банків - тісні довготривалі контакти з клієнтами 
і розвинена філіальна мережа - втрачають своє значення. Нове покоління клієнтів 
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охочіше користується послугами Інтернет-банкінгу, ніж традиційними 
каналами, наданими філіальною мережею. Сучасні мультимедійні засоби в змозі 
забезпечити віртуальне інтерактивне спілкування банку з клієнтом, яке повністю 
замінює особисте в філії. Нові технології скорочують інформаційну асиметрію, 
підвищують ступінь прозорості ринку, роблять більш доступною інформацію 
про клієнтів, в результаті чого банки втрачають переваги ексклюзивних 
партнерів підприємств. Ці процеси тягнуть за собою стирання кордонів між 
моделями відкритого ринку і корпоративного регулювання, відбувається 
взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього корпоративного контролю. 

Таким чином, на розвиток національних банківських систем в даний час 
найбільший вплив надають глобалізація і розвиток інформаційних технологій. 
Однак вплив цих двох факторів носить суперечливий характер: з одного боку, 
вони відкривають перед банками нові можливості, а з іншого - посилюють тиск 
і з боку старих, традиційних, і з боку нових конкурентів, вимагають 
нестандартних, швидких рішень, які зачіпають стратегію їх розвитку. 
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Валютні відносини є складовою частиною й однією з найбільш складних 
сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної 
економіки, розвиток яких історично йде паралельно і тісно 
переплітається. Система валютних відносин у специфічній формі реалізує і 
розвиває закони грошового обігу, що діє усередині країни. 

Міжнародний обмін товарами, послугами і капіталом зумовлює необхідність 
функціонування валютного ринку. Імпортери обмінюють національну валюту на 
валюту тієї країни, де вони одержують товари і послуги. Експортери, у свою 
чергу, одержавши експортний виторг в іноземній валюті, продають її в обмін на 
національну валюту. Інвестори, вкладаючи капітал в економіку тієї чи іншої 
країни, відчувають потребу в її валюті. 



 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 55 

Валютний курс дуже впливає на багато макроекономічних процесів, що 
відбуваються в суспільстві. Від рівня валютного курсу, за допомогою 
якого співставляються ціни на товари і послуги, зроблені в різних 
країнах, залежить конкурентоздатність національних товарів на світових 
ринках, обсяги експорту й імпорту, а, отже, стан балансу поточних 
операцій. Як зазначалося, валютного курсу основі визначення та прогнозування 
курсів валют лежать паритеті їх купівельних спроможностей. 

 Проте ряд чинників може спричиняти значне відхилення валютного курсу 
від їх основи: 

— Перш за все, це зміна попиту і пропозиції валюти на ринку, на яку 
позначається стан платіжного балансу країни. Якщо активне сальдо 
платіжного балансу зростає, то збільшуються валютні надходження в країну 
і пропозиція їх порівняно з попитом. А це призведе до зростання курсу 
національної валюти. І навпаки, якщо стан платіжного балансу 
погіршується, тоді зростає попит на іноземну валюту, що призведе до 
падіння курсу національної валюти. У свою чергу на стан платіжного 
балансу впливають такі чинники: зміна структурами виробництва і динаміка 
ВВП, конкурентоспроможність національної продукції, кон’юнктури 
внутрішніх і світових цін на ринках партнерів тощо. 

— Кон’юнктура валютних курсів та спекулятивні валютні операції завжди 
мають сильний вплив на валютний курс. Як засвідчує світова практика, валютні 
операції далеко назавжди здійснюються для торговельних та фінансових 
розрахунків. У багатьох випадках визначальною мотивацією у суб(єктів 
валютного ринку може бути отримання спекулятивного прибутку. 

— На динаміці валютних курсів відчутно позначаються норма процента, яка 
регулює міграцію та розміщення капіталів. Наприклад, підвищення рівня 
позичкових процентів стимулює залучення іноземного капіталу і, 
відповідно іноземної валюти, а зниження — заохочує відплив капіталів за 
кордон. Але підвищення процентних ставок має, слід пам’ятати, і тіньову 
сторону: воно здорожує кредит і пригнічує інвестиційну діяльність 
усередині країни. 

— Ступінь розвитку ринку цінних паперів складає здорову конкуренцію 
валютному ринку. Фондовий ринок може безпосередньо залучати іноземну 
валюту, а також залучати національну валюту для придбання іноземної 
валюти. 

— Нарешті, ступінь довіри до валюти визначається станом економіки та 
політичною обстановкою у країні. При цьому враховуються не лише темпи 
економічного зростання, інфляції, рівень купівельної спроможності 
валюти, а й перспективи їх динаміки. Крім того, валютний курсу 
надзвичайно чутливий до чинників, що визначають політичну та соціальну 
ситуацію в країні. 

В Україні ринок валютних операцій розвинутий недостатньо. Українськими 
підприємствами, установами, парабанківськими установами не охоплений весь 
спектр діяльності, яку обслуговують операції з іноземною валютою. Це 
обумовлена деякими чинниками зокрема: 

- надмірні обсяги кредитування в іноземній валюті; 
- бажання банків отримати максимальний прибуток від спекулятивних 

операцій на міжбанківському ринку; 
- суттєве перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією на 

готівковому ринку внаслідок втрати довіри домогосподарств до національної 
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валюти, що девальвує. Готівковий ринок перетворився у джерело купівлі 
іноземної валюти для погашення кредитів; 

- підвищення рівня фінансової доларизації та поступова втрата гривнею 
функції нагромадження; 

- зростання державного боргу. 
Таким чином валютне регулювання в Україні доцільно посилити за такими 

основними напрямами: 
- обмеження можливостей комерційних банків щодо здійснення 

спекулятивних операцій; 
- обмеження обсягів купівлі іноземної валюти лише потребами проведення 

поточних операцій із зарубіжними партнерами; 
- створення перешкод для нелегального вивезення іноземної валюти з 

країни. 
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Необхідною умовою впровадження сучасної системи управління фінансами 

є фінансове планування. Як свідчить досвід розвинених країн і вітчизняна 
практика, відсутність або прорахунки в плануванні фінансової діяльності – 
суттєві чинники фінансових невдач і криз страхової компанії. 

Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи 
та одна із функцій управління страховою компанією набуває актуальності за 
сучасних умов, коли суттєвим для діяльності є вплив глобалізації, поступової 
інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.  

Методологічні, методичні й організаційні аспекти фінансового планування 
досліджуються такими українськими та зарубіжними вченими як 
М. Алексєєвим, І. Бланком, В. Борисовою, В. Бочаровим, Р. Брейлі, І. Брігхемом, 
Дж. Ван Хорном, Дж. Вахович, Г. Висоцьким, Н. Внуковою, У. Кінгом, 
В. Опаріним, С. Осадець, Р. Слав’юка, Дж  Сігела, А. Тейлором, О. Терещенком, 
В. Тропіною, І. Хомою, Дж. Фіннерті, Дж. Шима та ін. Проте зважаючи на 
стрімкий розвиток останнім часом страхового ринку України зміни економічних 
умов породжують нові проблеми, від вирішення яких залежить стабільність та 
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дієвість страхових компаній. Тому метою роботи є розкрити сутність, мету, 
основні етапи та принципи фінансового планування діяльності страхової 
компанії. 

Як і будь-якій підприємницькій діяльності, страхуванню властиве планування. За 
своїм змістом план страхової компанії виражає собою баланс доходів і витрат. 
Особливу роль у страховій справі відіграє нормативний метод планування, що пов'язано 
з особливостями встановлення величини страхового тарифу [1]. Планування в страховій 
діяльності - це беззупинний процес, що має своєю стабільною метою приведення 
можливостей страхової компанії у відповідність з можливостями ринку, які сформовані 
в результаті цілеспрямованих дій страховика, а також приведення його можливостей у 
відповідність з тими чинниками ринку, що не піддаються контролю страховика [2].  

Розроблення плану страховика повинне бути підпорядковане вирішенню 
головного для нього завдання на певному етапі. Серед завдань можуть 
виділятись розширення видів страхування й послуг, забезпечення фінансової 
стійкості страхових операцій тощо. Але в будь-якому випадку з поля зору 
страхових фахівців не повинно випадати надходження страхових платежів і 
внесків, за рахунок чого формується первинний дохід. Саме його обсяг становить 
фінансову базу для реалізації всіх планів страхової компанії [3]. 

Фінансове планування – процес систематичної підготовки управлінських 
рішень, які прямо або опосередковано впливають на об’єми фінансових ресурсів, 
погодження джерел їх формування та напрямів використання відповідно до 
виробничих та маркетингових заходів, а також величину показників страхової 
компанії в плановому періоді, які забезпечують вирішення завдань найбільш 
раціональним шляхом для досягнення його цілей у перспективному періоді [4]. 
А метою фінансового планування є формування оптимальних фінансових 
можливостей досягнення мети страхової компанії на певному етапі її діяльності. 

Фінансове планування тісно зв'язано і спирається на маркетинговий, 
виробничий і інші плани компанії, підкоряється її місії і загальній стратегії. 
Основними етапами здійснення фінансового планування діяльності страхової 
компанії є [1]: 1 – аналіз інвестиційних можливостей компанії та аналіз 
можливостей фінансування; 2 – прогнозування наслідків поточних рішень для 
встановлення зв’язку між поточними і майбутніми рішеннями; 
3 – обґрунтування обраного варіанту з низки альтернативних; 4 – оцінка 
досягнутих результатів порівняно з цілями, встановленими у фінансовому плані. 

При цьому принципами фінансового планування діяльності страхової компанії 
мають бути такі, як [5] науковість; повнота і точність; координація та взаємозв’язок; 
безперервність; централізація; спеціалізація, відповідність видам джерел грошових 
надходжень; гнучкість; ефективність; відповідність до потреб ринку; підтримка 
платоспроможності підприємства у будь-який період; прозорість; періодичність. 

Найвищим пріоритетом для будь-якої страхової компанії є забезпечення 
високого рівня фінансової стабільності, оскільки будь-який натяк на реальну або 
потенційну фінансову нестабільність загрожує головній ідеї її бізнесу. На сьогодні 
фінансове планування є одним з альтернативних фінансових інструментів, яке 
використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності та 
підвищення власної рентабельності та платоспроможності як одних із найбільш 
важливих показників міцного фінансового стану суб’єкта господарювання. 
Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти зміцнення 
фінансової стабільності підприємства за умови виконання прогнозованих 
бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової 
стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для 
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самоокупності та самофінансування підприємства. 
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Актуальність. Сучасне суспільство формує нові уявлення про успішну 
діяльність. Пріоритетом стає не нарощування обсягу випуску і отримання 
максимального прибутку, а якість продукції і її екологічність, творчий дух у 
колективі, впровадження новітньої техніки і технологій, реалізація 
гуманістичної концепції при управлінні, ергономічність виробництва. Реалізація 
всіх цих переваг можлива лише за умови  розвитку людського потенціалу 
організації. 

Тому розробка соціальної стратегії підприємства щодо розвитку персоналу 
набуває особливої значущості в сучасних умовах, зокрема для великих  
підприємств, діяльність яких зачіпає інтереси значної частини населення регіону, 
у якому вони розташовані та здійснюють свою діяльність. 

Метою дослідження  є аналіз соціально спрямованих напрямків кадрової 
політики організації, які забезпечують зростання її трудового  потенціалу і, як 
наслідок, підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому.   

Результати дослідження. Підприємства, які реалізують у своїй діяльності 
принципи соціальної  відповідальності, розробляють соціальну стратегію, тобто 
всебічний комплексний план розвитку соціальної сфери, що стає запорукою 
успішного функціонування підприємства. 

Соціальна стратегія визначає цілі розвитку соціального потенціалу 
підприємства і основні шляхи їх досягнення. При цьому соціальна стратегія 
може розроблятися як згідно з економічною стратегією, так і як самостійна 
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програма дій. Вона повинна охоплювати не тільки аспекти внутрішнього 
середовища, але і формувати поведінку підприємства у зовнішньому середовищі. 

При формуванні стратегії особливу увагу необхідно приділяти  
обґрунтуванню та розробці програми заходів щодо забезпечення розвитку 
особистісного потенціалу працівників і формування виробничого середовища, 
що сприяє відновленню цілісності виробництва та культури. 

Сучасне виробництво потребує від працівника розвитку найбільшою мірою 
інноваційного потенціалу, який визначається рівнем інтелекту, креативними і 
когнітивними здібностями, системою цінностей і мотивацією. Процес розвитку 
повинен стати складовою частиною всіх процесів, що відбуваються на 
підприємстві, способом мислення і, що ще важливіше, способом поведінки 
працівників. 

Керівники сучасних компаній вважають основним інструментом в 
конкурентній боротьбі розвиток людських ресурсів і основні капіталовкладення 
спрямовують  на розвиток «людських технологій». 

 Так, наприклад, ПАТ “Укртелеком” здійснює кадрову політику, яка 
спрямована на: 

- своєчасне забезпечення товариства кваліфікованими спеціалістами, 
здатними якісно виконувати завдання, що сприяють досягненню цілей 
бізнесу; 

- створення позитивного іміджу товариства на ринку праці як 
привабливого й перспективного роботодавця.[1] 

В товаристві запроваджено: 
1. Систему корпоративного навчання для всіх категорій працівників. 
2. Систему технічного навчання для працівників технічного та IТ-напрямків. 
3. Систему залучення до компанії молодих фахівців. 
4. «Школу керівника» для розвитку управлінських компетенцій.[1] 
На особливу увагу заслуговує  система залучення до компанії молодих 

фахівців. Керівництво компанії вважає, що зараз, як ніколи, потрібні талановиті 
молоді фахівці, які мають високий рівень  кваліфікації, мають бажання до 
професійного розвитку, а також прагнуть працювати в компанії для досягнення 
поставлених завдань.  

Компанія «Укртелеком» пропонує молодим спеціалістам долучатися до 
освітнього проекту (тривалість його складає 5 тижнів), в межах якого поєднані 
навчання  та практична робота, що розширить уявлення учасників про специфіку 
телекомунікаційної сфери та загальні основи управління. Під час навчання 
студенти у командах працюють над бізнес-кейсами та оприлюднюють і 
захищають  свої  результати. Найуспішнішим учасникам проекту пропонується 
стажування в компанії. 

Стажування у підрозділах компанії спрямоване на випробування власних 
сил молодих спеціалістів у  реальних виробничих ситуаціях.   

Крім цього, ПАТ «Укртелеком» надає можливість студентам старших курсів 
технічних спеціальностей (телекомунікації, радіотехніка) пройти виробничу та 
переддипломну практику. Після завершення практики найкращі студенти 
зможуть потрапити на стажування в підрозділи компанії. 

Висновки. Таким чином, спрямованість соціальної стратегії підприємства 
на розвиток  його персоналу та формування програм  залучення молодих 
фахівців свідчать про активну співпрацю компанії з навчальними закладами,  
сприяє зростанню професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує 
підвищення продуктивності праці працівників, створення творчої атмосфери, і, 
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як наслідок, позитивно впливає на результативні показники діяльності 
підприємства. 
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Тема  взаимодействия транспортных предприятий с рынком денег является 

актуальной, так как предприятие нуждается во внешнем финансировании, 
источниками которого выступают кредитно-финансовые учреждения. В 
пределах финансовой политики важно скоординированное сотрудничество 
предприятия с банками, поскольку оно занимает важную позицию в организации 
его деятельности. Целью данной работы является исследование оптимального 
механизма, способов и источников эффективного взаимодействия транспортных 
предприятий с банками, структурирование аспектов их сотрудничества. 

Рассмотрению данной проблемы посвящено значительное количество 
отечественных и зарубежных научных работ, в которых исследуются различные 
аспекты взаимодействия предприятий с банками. В частности, работы Е.Ф. 
Щипанова и Е.В. Узянова [1] направлены на рассмотрение модели 
взаимодействия предприятий в условиях макроэкономической нестабильности, 
в работах К.В. Маслова и А.М. Поповича [2] рассматривается организация 
комплексного взаимодействия предпринимательских и банковских структур. 
А.В. Меркулова в своих трудах акцентирует внимание на экономических 
механизмах взаимодействия предприятий с банковскими структурами на 
инновационной основе [3]. Работы А.П. Горна и А.А. Петрова посвящены 
зарплатному проекту как способу взаимодействия предприятия и коммерческого 
банка [4]. 

Для современной модели взаимодействия транспортных предприятий и 
банков в условиях макроэкономической нестабильности характерна 
необходимость использования важного преимущества – клиентской базы. Это 
стимулирует совершенствование системы сбора, хранения и обработки 
информации о клиентах, повышение качества организации работы с клиентами. 

В настоящее время существует проблема отказа в выдаче кредитов банками, 
причинами которого являются установление ненадлежащих условий 
кредитования, риски невозвращения заемщиками кредитных ресурсов и тд. 
Главным критерием взаимодействия предприятий с банками является 
потребность в кредитовании. Предприятия делают выбор в пользу того банка, 
который предоставляет выгодные условия для займа средств и организовывает 
оперативный процесс выдачи кредита. Чтобы добиться более лояльного 
отношения банков, предприятие может использовать дополнительные 
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банковские услуги, такие как зарплатный проект или инкассацию средств. Банк 
заинтересован в выдаче заемных средств предприятию, когда оно будет 
максимально открытым и публичным для потребителей, что в свою очередь даст 
возможность банку оценить кредитоспособность  предприятия, определить его 
виды деятельности и результаты работы для анализа эффективности 
предприятия. Открытый доступ к информации предприятия поспособствует 
привлечению более дешевых кредитных активов, оперативному принятию 
решения о сотрудничестве между банком и предприятием. 

Как было отмечено ранее, для лояльного отношения банка к определенному 
предприятию, необходимо использовать другие банковские продукты. 
Например, зарплатный проект. Одним из направлений эффективной работы 
банков с предприятиями может выступать расширение механизма 
использования пластиковых карт как решение проблемы поиска наиболее 
совершенного механизма по поводу заработной платы. Зарплатный механизм 
является одним из способов оптимизации взаимодействия предприятий с 
банками. Внедрение так называемого «зарплатного проекта» обеспечит 
безопасность при транспортировании и хранении наличных денежных средств, 
налаживании работы по поводу выдачи заработной платы , экономии денежных 
средств, которые могли бы быть выплачены банку в виде комиссии за снятие 
средств со счета. 

В настоящее время банковский сектор не всегда выполняет свои функции.  
Банки теряют свою роль в развитии экономики. Они отказывают в кредитовании 
предприятиям, причиной которого является создание незаконных или 
полузаконных схем недобросовестных заемщиков и избежание кредитных 
условий ими. Это влечет за собой снижение степени внешнего финансирования, 
а это, в свою очередь,  способствует уменьшению производительности 
предприятий и снижению общей конкурентоспособности  из-за нехватки 
денежных ресурсов.  

Низкий уровень инвестиционной привлекательности государства, 
значительные риски неплатежеспособности реальных и потенциальных 
заемщиков средств, наличие существенных проблемных кредитов в банковских 
портфелях является преградой для кредитования и обеспечения предприятия 
необходимыми средствами кредиторами. 

Политика, на понижение монетарных мер, способствует ценовой 
стабилизации в стране. Помимо этого, НБУ провел ряд других мер  для 
улучшения состояния денежно-кредитной системы и экономики в целом. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно сделать вывод, что 
рассмотренные аспекты взаимодействия предприятия с финансовыми 
институтами, должны банками, механизмы, способы, основы для их 
максимально эффективного  сотрудничества. 
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  Проблема сбалансированности денежных потоков предприятия 

рассматривается в научных работах отечественных и зарубежных специалистов 
Хотинская Г.И., Слащев И.Ю,  Кучинский А.В., Косиняева Н. С., Сидорин А. А. 

Денежный поток интересен с позиции решаемых с его помощью проблем. 
Возникает необходимость генерирования денежного потока, что позволит 
окупить затраты, создать   прибыль, увеличить   долю   рынка   и   повысить 
конкурентоспособность[1]. 

Цель управления денежными потоками – это регулирование и эффективное 
его использование для обеспечения   стабильности и сбалансированности 
денежных потоков предприятия [2]. 

Сбалансированность денежных потоков рассматривается фрагментарно. Это 
оказывает влияние на организацию учетно-аналитического обеспечения и 
препятствует эффективному управлению.   На сегодняшний день актуальным 
вопросом является формирование интегрального подхода к сбалансированности 
денежных потоков. Этот подход отражает все особенности управления и 
направлен на максимизацию рыночной стоимости. Сбалансированность 
денежных потоков необходимо рассматривать в стратегическом, тактическом, и 
оперативном управлении. Оперативное управление предполагает распределение 
и контроль денежных потоков. Тактическое управление – необходимость 
создания пропорциональность между потоками и инвестициями. В 
стратегическом - поддержание оптимального структурного состояния [2]. 
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Система управления денежными потоками на предприятии – это 
совокупность методов непрерывного воздействия финансовой службы 
предприятия на движение денежных средств для достижения 
поставленной    цели[4]. 

Главная роль в управлении денежными потоками предприятия транспортной 
сферы заключается в их сбалансированности. Самый важный этап управления 
денежными потоками – это оптимизация. Этап оптимизации денежных потоков 
представляет собой выбор наилучших методов организации на предприятии[4]. 

Важным условием оптимизации денежных потоков является изучение 
внешних   и   внутренних   факторов.  

Основные задачи оптимизации денежных потоков предприятия – это 
обеспечение сбалансированности; выявление необходимых резервов, что 
позволяет снизить зависимость между предприятием и внешними источникам; 
обеспечение взаимосвязи денежных потоков между различными видами 
хозяйственной деятельности; повышение объема денежных потоков [3]. 

 Выравнивание денежных потоков направлено на оптимизацию их объемов 
в отдельном периоде времени. Конечной целью оптимизации денежных потоков 
предприятия является – максимизация чистого денежного потока предприятия, 
что повышает уровень самофинансирования и снижает зависимость от внешних 
источников, обеспечивает прирост рыночной стоимости предприятия. 

На основе оптимизации денежных потоков предприятия может быть 
построен бюджет рационального использования средств и внедрена 
соответствующая система контроля[4]. 

   Сбалансированность денежных потоков представляет собой оптимальное 
структурное состояние в инвестиционной, финансовой деятельности, 
выступающее основой генерирования положительного денежного потока [2]. 

Планирование денежных потоков осуществляется в форме плановых 
расчетов. Результаты расчетов этих показателей отражаются в специальном 
плановом документе - «бюджет денежных средств». Основной целью разработки 
бюджета поступления и расходования является прогнозирование валового и 
чистого денежных потоков предприятия, обеспечение постоянной 
платежеспособности на каждом этапе планового периода. На основание 
разработанного плана должна формироваться система текущих бюджетов, 
которые выступают главной формой оперативного планирования денежных 
потоков [3]. 
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 Актуальність дослідження. Одним із значних факторів, який визначає 

стабільне функціонування підприємства та можливість його розвитку є наявність 
достатніх оборотних коштів. У свою чергу дуже важливим є структура джерел 
формування оборотних коштів. Останнім часом цим питанням не приділялась 
достатня увага в наукових публікаціях.    

 Мета дослідження -  аналіз стану та динаміці формування оборотних 
коштів підприємств України, зміни структури джерел їх поповнення. 

 Як свідчать дані офіційних статистичних довідників, в економіці України 
з 1990-років повністю розладналася діюча система забезпечення підприємств 
оборотними коштами, що вкрай негативно впливає на економічне зростання. Це 
виявляється як у різкій зміні ролі джерел формування оборотних коштів 
підприємств, так і у різкій зміні спрямування оборотних коштів за об’єктами їх 
вкладення. У табл. 1 наведено дані щодо динаміки структури оборотних коштів 
в економіці України за джерелами їх формування (розраховано і складено за 
даними: 1, с. 458; 2, с. 70, 74; 3, с. 56, 62, 66; 4, с. 52, 64, 66). 

 
Таблиця 1 

Динаміка структури оборотних коштів в економіці України за джерелами їх 
формування у 1991-2009 рр. (%) 

Джерела 
формування 

оборотних коштів 

Дати 
01.01.1990 

р. 
01.01.1999 

р. 
01.01.2005 

р. 
01.01.2010 

р. 
1.Власні 

оборотні кошти 
41,1 - 47,3 - 10,1 - 21,5 

2.Кредити 
банків 

26,2 3,8 9,4 18,8 

3.Кредиторська 
заборгованість 

11,2 94,1 83,6 71,3 

4.Інші джерела 21,5 49,4 17,1 31,4 

 Як показують дані табл. 1, порівняно з 1990 роком структура оборотних 
коштів в економіці України змінилась у напрямі різкого зменшення часток 
власних оборотних коштів і кредитів банків і такого ж різкого збільшення часток 
кредиторської заборгованості і інших джерел. По суті, вона одержала 
протилежний вигляд, тобто стала повністю спотвореною. Так, значення власних 
оборотних коштів стало від’ємним, а частка кредиторської заборгованості стала 
сягати більше двох третин оборотних коштів. Таким чином, власні оборотні 
кошти та кредити банків виступають основою формування оборотних коштів 
підприємств і відповідно умовою стабільного функціонування підприємств.  
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 Дані табл. 2 (складено за даними: 1, с.458; 2, с.74; 3, с.62; 4, с.59) 
показують, що структура оборотних коштів в економіці України за їх вкладенням 
стала такою ж спотвореною.  

 
Таблиця 2 

Динаміка структури вкладення оборотних коштів в економіці України за їх 
об’єктами у 1991-2009 рр. (%)  

Види оборотних 
коштів 

Дати 
01.01.1990 01.01.1999 01.01.2005 01.01.2010 

1.Товарно-
матеріальні цінності 

68,2 28,4 22,2 19,9 

2.Товари 
відвантаженні і 
надані послуги 

12,4 4,2 4,9 7,4 

3.Грошові 
кошти  

14,7 2,0 5,7 5,4 

4.Дебітори 4,1 62,1 67,2 64,3 
5.Інші оборотні 

кошти 
0,6 3,3 3,5 3,0 

  Дані таблиці 2 показують, що з одного боку здійснилось різке 
зменшення оборотних коштів, вкладених у товарно-матеріальні цінності (з 68,2% 
у 1990 р. до 19,9% у 2009 році). З другого боку, різко зросла частка вкладення 
оборотних коштів в економіці України у дебіторську заборгованість. Отже, як 
свідчать дані табл.1 і 2, оборотні кошти в економіці України переважно 
знаходяться у розрахунках, тобто у стані дебіторської і кредиторської 
заборгованості. При цьому кредиторська заборгованість стала перевищувати 
власний капітал піприємства.  

 Вкрай висока завантаженість оборотних коштів підприємств у сфері 
розрахунків, яка склалась в економіці України, означає граничну загрозу 
банкрутства підприємств, у тому числі штучного, а також рейдерських 
захоплень. 

Таким чином, можна з повною обґрунтованістю зробити висновок, що 
склалась нагальна, невідкладна потреба у нормалізації структури формування 
оборотних коштів за їх джерелами в економіці України. Напрямом цієї 
нормалізації виступає забезпечення доступності банківського кредиту для 
підприємств за умовами їх оплати, тобто величини банківського проценту за 
кредит, оскільки з самого початку 1990-х років в банківській системі України 
встановились незвичайно високі ставки плати за кредити. 

Для нормалізації ставки банківського проценту за кредити потрібні 
відповідні рішення державних установ України і Національного банку України. 
Забезпечення доступності для підприємств України банківських кредитів у 
відповідності до світової практики буде сприяти своєчасності розрахунків в 
економіці України, підвищенню темпів росту виробництва та рентабельності 
підприємств, поповненню власного капіталу і конкурентоздатності підприємств. 
Це у свою чергу призведе до збільшення податкових надходжень. 
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Постановка проблеми. Банківська діяльність є однією з найважливіших 
ланок економіки та найбільш сприятлива до змін, що відбуваються на макро- та 
мікрорівнях, які пов’язані з появою нових банківських продуктів та послуг, 
підвищенням рівня конкуренції, інтернаціоналізацією кредитних установ та 
ринків. В сучасних умовах лише незначна кількість банків розробляє свою 
стратегію управління кредитним ризиком. Більшість кредитних організацій 
орієнтується на досягнення короткострокових цілей, в результаті чого 
погіршується дохідність та фінансова стійкість розвитку, виникають проблеми в 
конкурентній боротьбі. Інспекційні перевірки банків показують, що кредитні 
організації недостатньо приділяють уваги якості управління кредитним ризиком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження щодо управління 
кредитним ризиком банку проводили такі науковці, як У.В.Владичин, 
О.Л.Примостка. Отже, метою роботи є дослідження проблеми управління 
кредитним ризиком у контексті забезпечення фінансової стійкості комерційних 
банків України. 

Результати дослідження. Банківські ризики є невід’ємною складовою 
діяльності комерційного банку, вони тісно пов'язані між собою і нерідко одні 
види ризиків супроводжуються іншими. Одним із видів ризиків, який суттєво 
може вплинути на подальшу діяльність банківської установи, є кредитний ризик. 

За визначенням У.В.Владичина, кредитний ризик - це наявний або 
потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-
якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб, виконати взяті на себе 
зобов'язання [1]. 

За визначенням О.Л. Примостки, кредитний ризик — це невизначеність 
щодо повного та своєчасного виконання позичальником своїх зобов’язань згідно 
з умовами кредитної угоди. Кредитний ризик характеризує економічні 
відносини, що виникають між двома контрагентами — кредитором і 
позичальником — з приводу перерозподілу фінансових активів [3]. 
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Кредитний ризик є в усіх видах діяльності, де результат залежить від 
діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він виникає щоразу, коли 
банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим 
чином ризикує ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно 
від того, де відображається операція - на балансі чи поза балансом [2]. 

Останнім часом проблеми управління кредитним ризиком дуже гостро 
постають у  комерційних банках.  Ефективність управління кредитним ризиком 
у вітчизняній економіці  є необхідною умовою підвищення ефективності 
фінансової діяльності банків. Але через нестабільність ситуації, яка склалась на 
фінансовому ринку та в економіці України загалом, багато банків зазнає суттєвих 
фінансових проблем у зв’язку з ризиковою кредитною діяльністю.   

Банк повинен бути впевнений в поверненні своїх ресурсів та в отриманні 
відсоткових грошей. Для комерційних банків однією з найважливіших напрямків 
управління є оптимізація процесу кредитування і зниження максимально 
можливо кредитних ризиків. Фактори, які перешкоджають оптимальному 
здійсненню цієї управління і є проблемами, які потребують вирішення. 

Основними проблемами управління кредитним ризиком є відсутність 
системи глибокого аналізу кредитного процесу, відсутність методологічної бази 
та прийняття невірних управлінських рішень в умовах неповної інформації. 
Недостатня оцінка всієї небезпеки під час видачі кредитів позичальникам, 
зокрема неякісно проводження оцінки кредитоспроможності клієнтів - це 
призвело до того, що дуже часто кредити надавались фінансово неспроможним 
позичальникам, а тому дуже швидко активи банку набували статусу 
неповернених. Крім того, проблемою багатьох банківських установ є внутрішня 
політика, спрямована на встановлення планів для кредитних менеджерів та їх 
прив’язки до заробітної плати. Таким чином, міг спрацьовувати й суто людський 
фактор, коли кредитувалися завідомо неплатоспроможні клієнти з метою 
виконання плану [4]. 

Через потенційну небезпеку для кредитної організації наслідків кредитного 
ризику потрібно постійно здійснювати аналіз процесів оцінки, нагляду, 
контролю, повернення кредитів та гарантій.  

Висновки. Кредитний ризик це один з видів фінансового ризику, що 
характеризується неповерненням коштів позичальником банку. Причинами такої 
ситуації можуть бути кілька проблем управління кредитним ризиком, таких як: 
зниження кредитоспроможності клієнта банку, неоптимальна і нераціональна 
політика управління кредитним портфелем банку, відсутність виконання 
зобов'язань позичальником, зниження контролю над фінансовим станом 
позичальника. Тому банкам потрібно не тільки формувати оптимальну кредитну 
політику, але й виконувати її зміст для досягнення цілей банку. 
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У галузі тваринництва обсяг виробництва у 2015 році становив 1343,9 

млрд.грн. (або 7,1 % від загального обсягу). Порівнюючи з 2000 роком коли було 
зафіксовано мінімальне значення та 2013 рік коли було максимальне 
виробництво, відбулося зростання на 1174,2 млрд.грн. (або на 529,1 %). 
Результати діяльності цієї галузі представлені в табл.1.1. 

Таблиця 1.1 
Поголів’я худоби та птиці у фермерських господарствах 

на кінець року; тисяч голів 
                 рік 
культура 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Велика рогата 
худоба 

27,0 102,5 109,5 95,3 103,0 109,9 111,8 103,7 106,3 

у т.ч. корови 16,4 35,8 38,2 37,4 39,7 41,3 45,0 41,1 41,7 
Свині 40,3 54,0 150,2 294,8 260,4 265,2 272,9 249,9 276,1 
Вівці та кози 19,7 6,0 32,9 57,9 63,4 61,5 59,4 46,8 43,5 
Коні 3,6 6,0 5,7 3,3 2,6 2,5 2,7 2,1 1,6 
Кролі 6,9 4,9 0,8 0,8 4,0 4,2 5,1 3,3 4,3 
Птиця 287,1 115,9 1083,8 2878,

3 
2818,8 2887,

7 
2891,

2 
2813,

7 
2538,

9 
Бджоли,   тис. 
сімей 

6,5 7,2 10,0 8,8 7,5 8,0 7,2 6,3 5,6 

Джерело: [1,2] 
Проаналізуємо процес виробництва худоби та птиці фермерськими 

господарствами. Поголів’я великої рогатої худоби досягнуло свого максимуму в 
2013, і становив 111,8 тис. голів, що 84,8 тис. голів (або на 314,1%) більше ніж у 
1995 році, та на 5,5 тис. голів (4,9%) ніж у 2015 році. Найбільшу кількість корів 
у фермерських господарствах було зафіксовано у 2013 році в розмірі 45 тис. 
голів, що 28,6 тис. голів (174,4%) більше ніж 1995 році та на 3,3 тис. голів (7,3%) 
ніж у 2015 році. Пік відгодівлі свиней припав на 2010 рік (294,8 тис. голів), що 
на 254,5 тис. голів (або на 631,5%) більше ніж у 1995 році та на 18,7 тис. голів 
(6,3 %) менше у 2015 році. Поголів’я овець та кіз порівняно з 1995 роком зросло 
на 43,7 тис. голів (221,8%) у 2011 році, та зменшилось на 19,9 тис. голів (31,4%) 
у 2015 році. Найбільша кількість коней у фермерських господарствах була 
зафіксована в 2000 році, що на 2,4 тис. голів (66,6%) більше ніж у 1995 році та на 
4,4тис. голів (73%) менше ніж в 2015 році. Найсприятливішим періодом для 
вирощування кролів був 1995 рік, адже в порівнянні з ним найменшу кількість 
кролів (6,1 тис. голів або 88,4%) було вирощено у 2005-2010 рр., а вже у 2015 
році ця кількість становила 4,3 тис. голів. З кожним роком спостерігається 
відносно стабільне зростання кількості поголів’я птиці, максимум якого припав 
на 2013 рік, що на 2604,1 тис. голів  більше ніж у 1995 році та на 352,3 тис. голів 
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(12,2 %) більше ніж у 2015 році. Бджільництвом в Україні найбільше займались 
в 2005 році, що на 4,4 тис. сімей (або 44%) більше ніж в 2015 році, коли було 
зафіксовано найменшу їхню кількість в розмірі 5,6 тис. сімей. 

Що стосується виробництва продукції тваринництва, в Україні наявний 
цілий комплекс сприятливих умов для його ведення. Мова йде про сприятливі 
природно-кліматичні умови, значні площі природних кормових угідь (пасовища, 
сіножаті), умови для польового кормовиробництва. 

Ріст споживання молока, та виробництво м’яса (досить стабільна ситуація, 
показник виробництва якого не опускався нижче 52,3 тис. тонн починаючи з 
2011 року) та інших продуктів їхньої переробки на внутрішньому ринку 
формують основні передумови для зростання галузі тваринництва в Україні. 
Динаміку обсягів виробництва основних видів продукції тваринництва (м’ясо, 
молоко, яйця, вовна, мед) починаючи з 1995 року по 2015 рік, фермерськими 
господарствами  можемо прослідкувати на рис. 1.1. 

Виробництво м’яса (у забійній вазі) фермерськими господарствами, 
досягнуло максимуму в 2013 році, що на 56,9 тис. тонн (або на 89,2%) більше ніж 
у 1995 році, та на 11,5 тис. тонн (або на 18 %) більше ніж у 2015 році. Обсяг 
виробництва молока за період 1995-2015 рр. характеризувався позитивною 
динамікою. Найбільшу кількість молока було вироблено у 2015 році, що у 
порівнянні із 1995 роком зросло на 135,9 тис. тонн (або на 327,5 %). 

 

Рис.1.1 Виробництво основних видів продукції тваринництва 
фермерськими господарствами. Джерело: [1,2] 

Виробництво яєць досягнуло свого максимуму у 2011 році, що на 101,7 млн. 
шт. (93,8 %) більше ніж 2000 році, та 32,9 млн. шт. (30,3 %) ніж у 2015 році. 
Вовни найбільше було виготовлено в 2010 році в обсязі 128 тонн, що у 
порівнянні із 2000 роком збільшилось на 119 тонн (або на 92,9 %), та на 59 тонни 
(46,09 %) порівняно з 2015 роком. Виробництво меду у 2010 році, було 
вироблено найбільше продукції - 215 тонн, що у порівнянні із 1995 роком зросло 
на 137 тонн (або на 63,7 %), та зменшилось на 95 тонн (44,2 %) у порівнянні із 
2015 роком. 

Аналіз обсягів поголів’я худоби та птиці вирощених у фермерських 
господарствах та основних видів продукції тваринництва свідчить про наявний 
стан виробництва кожного виду продукції.  
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Управління фінансами сучасних корпорацій неможливо уявити без тісної 
взаємодії з різноманітними суб’єктами фінансової інфраструктури. Серед них за 
своїм значенням та роллю виділяються біржові ринки цінних паперів. Саме тому,  
актуальним постає питання про вплив біржового ринку  цінних паперів на 
діяльність корпорацій. Дослідженням біржового ринку цінних паперів  
займались наступні вчені -  Р. Гільфердінг, К. Маркс, Дж. Кейнс, М.І. Туган - 
Барановський. На сучасному етапі  ринок цінних паперів досліджують: З. Боді, 
Ю. Кравченко, Р. Мертон, О. Мозговий, С. Мошенский, Ю. Пахомов, О. 
Плотніков, Б. Рубцов, Н. Рубіні, Дж. Сорос, В. Шарп та ін. Їх дослідження носять 
системний характер, що в основному спрямовані на аналіз світових бірж,  їх 
вплив на діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності [1,2]. 
Управління  фінансами сучасних корпорацій неможливо уявити без тісної 
взаємодії з різноманітними суб’єктами фінансової інфраструктури, серед них за 
своїм значенням та роллю виділяються ринки цінних паперів. Саме тому 
основною метою даного дослідження є виявлення впливу на діяльність 
корпорацій таких факторів: ціна акції  корпорацій, курсова дохідність акцій та 
дохідність індексу. 

Вплив біржового ринку цінних паперів на діяльність корпорацій 
відбувається насамперед через ціну акцій, як ринкову оцінку пайових фінансових 
інструментів, емітованих корпорацією.  Останнім часом виникає ситуація, коли 
існуюча ринкова ціна не відповідає «справедливій» ціні. 

Динаміка показника ціни акцій підприємств вибірки за 2012 – 2016 рр. 
наведена у таблиці  1. 

Таблиця 1 
Динаміка біржової ціни акцій корпорацій вибірки у 2012 -2016рр., у дол. 

США 
Корпорація  2012 2013 2014 2015 2016 
Daimler 40.5 51.2 62.5 76.5 65.8 
Petrobras 5.1 5.3 4.7 4.8 6.0 
Ford 12.9 14.9 15.8 14.8 12.6 
Toyota 97.3 118.6 114.7 128.8 120.0 
Volkswagen 32.2 49.7 50.8 44.6 31.6 
Exxon 88.9 89.9 92.1 87.4 77.8 
Сitigroup 39.5 42.1 47.4 49.6 59.4 

Джерело: складено на основі даних бірж[3] 
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Як свідчать дані таблиці, динаміка ціни акцій у розглядуваному періоді була 
різноспрямованою. Зокрема, переважають компанії у яких цей показник зріс, але 
при цьому відносний показник зростання був дуже різкий . Водночас у вибірці є 
й корпорації, акції яких суттєво знизились в ціні, наприклад, акції корпорації 
Ford. 

У контексті оцінювання тенденцій ринку акцій слід звернути увагу на 
формування показника курсової дохідності . Для компаній вибірки станом на 
кінець 2016 року  цей показник був таким (рис. 1): 

 

 
Рис. 1.  Курсова дохідність акцій корпорацій вибірки станом на кінець 2016 

р., %[4] 
Наведені дані щодо курсової дохідності акцій корпорацій вибірки можна 

порівняти з показниками дохідності індексів відповідних фондових бірж 
(таблиця 2).  

Таблиця 2 
Курсова дохідність акцій вибірки та дохідність відповідних індексів фондових 

бірж, % 
Корпорація Курсова дохідність 

акції 
Дохідність індексу Позиція акції 

Daimler -20,92 58,2 Гірша, ніж ринку  
Petrobras -47,87 38,0 Гірша, ніж ринку 
Ford 426,42 38,0 Краща, ніж ринку 
Toyota 46,66 38,0 Краща, ніж ринку  
Volkswagen -34,75 58,2 Гірша, ніж ринку  
Exxon 11,44 38,0 Гірша, ніж ринку  
Citigroup -44,59 38,0 Гірша, ніж ринку  

Джерело: складено на основі даних корпорацій та фондових бірж  
Як видно з даних наведених у таблиці 2, п’ять корпорацій продемонстрували 

дохідність нижчу від дохідності ринку, інші дві – вищу. При цьому встановити 
чітких галузевих залежностей не можна. Зокрема, дві компанії 
автомобілебудування мають курсову дохідність акцій нижчу, порівняно з 
курсовою дохідністю біржового індексу, проте інші дві корпорації – вищу 
дохідність. Разом з тим підкреслимо, що обидві автомобільні корпорації, акції 
яких розміщені на Deutsche Borse, мають курсову дохідність нижчу від 
дохідності ринкового індексу. 

Загалом,  слід підкреслити, що сучасний біржовий ринок цінних паперів 
формує для корпорацій значні можливості, разом із тим завдяки певним 
особливостям його функціонування виникають й не менш суттєві загрози. 
Можливості пов’язані насамперед з тим, що, перерозподіляючи значні капітали, 
фондові біржі  виконують важливі функції. 
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З погляду впливу на корпоративні фінанси можна виділити такі функції 
фондових бірж: 

- організація та проведення торгів корпоративними цінними 
паперами,  у тому числі тих, які опосередковують споживання та надання 
фінансових послуг; 

- ціноутворення на фінансові інструменти , що прямо впливає на 
вартісні характеристики самих корпорацій і ціни інших фінансових 
активів, які перебувають в обігу; 

- виконання угод та забезпечення посттрейдингового обслуговування. 
Через цю функцію реалізується принцип гарантування проведення угоди з 
цінними паперами; 

- забезпечення учасників торгів та інших суб’єктів ринку інформацією 
про вартість цінних паперів і фінансових активів. Оцінка поточного стану 
та прогрозне оцінювання розвитку тенденцій на фінансовому ринку та 
економіці взагалі; 

- відбір фінансових інструментів через процедуру лістингу й де 
лістингу на організованому ринку, які забезпечують відбір емітентів та їх 
цінних паперів. 

Отже , використання послуг  біржі цінних паперів  дозволяє корпорації 
передати їй низку функцій комерційної діяльності, знизити рівень  
трансакційних витрат та забезпечити гарантії виконання угод. Звертаючись до 
послуг біржі, корпорація у своїй комерційній діяльності матиме такі переваги: 

 обсяг торгових операцій може бути збільшений без зростання 
власних витрат на дані цілі; 

 з'явиться можливість мати у своєму розпорядженні послуги 
професійних торговців, які здійснюватимуть кваліфіковане посередництво 
між продавцями та покупцями товарів; 

 витрати на послуги, пов'язані з проведенням торгових операцій за 
участю брокерів, обчислюватимуться в розмірі певного відсотка від 
їхнього обсягу, що дозволить заздалегідь визначати витрати на збут; 

 біржа забезпечить корпорації  інформацією про ціни, попит і 
пропозиції товару та ін., визначить вимоги до розмірів партій біржового 
активу, що є основою контракту, однакові вимоги до розрахунків за 
біржовими угодами (включаючи умови й терміни постачання, 
взаєморозрахунки та розрахунки з біржею). 

 
Література: 

1. Мозговий О.М. Світові ринки акцій: досвід для України / О.М. 
Мозговий // Ринок цінних паперів України. – № 11–12. – 2003. С. 47–54. 

2. Рубцов Б.Б. Мировой фондовый рынок: объемы и динамика / 
Б.Б. Рубцов // Портфельный инвестор. - 2009.- №2. - С. 114-117. 

3. Біржовий ринок цінних паперів [Електронний ресурс] : - 
Режим доступу : 

https://ru.investing.com/   
4. Ринок цінних паперів [Електронний ресурс]: котирування 

акцій  - Режим доступу: http://www.finanz.ru/   
 

 

 

https://ru.investing.com/
http://www.finanz.ru/aktsii/Daimler


 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 73 

РИЗИК РЕПУТАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СИСТЕМІ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ 

 
Колесник О.О.  

старший викладач кафедри економіки та  
моделювання ринкових відносин 

Козлова М.Д. 
студентка 1(СК) курсу, напрям підготовки «Фінанси та кредит»  

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  
м. Одеса, Україна  

 
Репутація комерційного банку, як і будь-якої іншої компанії, формується на 

основі досвіду взаємодії з клієнтами, персоналом, власниками, представниками 
державних органів влади та іншими учасниками економічних відносин. 
Репутація завжди була соціально значущим поняттям. Особливо на сучасному 
етапі, коли йде мова про загострення ендогенних та екзогенних факторів 
функціонування банків, особливої актуальності набуває питання підтримки 
довіри клієнтів до банківських установ.  

Загальні й спеціальні підходи до оцінки та управління ризиком репутації 
банків розглянуто у роботах таких вітчизняних і закордонних авторів, як  Біляків 
А. В., Нельсон В.С., Хенни В. Г., Соня Б. Б.,  Катрин С., О. І. Барановський, Т. А. 
Васильєва, В. В. Вітлінський, Правдива Л.С., С. О. Дмитров, Л. О. Примостка, Т. 
С. Смовженко  тощо, а також у рекомендаціях Базельського комітету з 
банківському нагляду й у нормативних матеріалах Національного банку 
України.  

Метою дослідження є більш глибоке дослідження економічної суті ризику 
репутації та аналіз інструментів управління, які будуть найбільш ефективними в 
процесі попередження та нівелювання наслідків цього ризику. 

Довгий час питанню репутації приділялася недостатня увага в загальній 
системі управління ризиками, що було пов'язано з низьким впливом цього 
чинника на фінансові показники, і перш, за все прибуток і рентабельність. Крім 
того, діяльність комерційних структур розглядалася в короткостроковій 
перспективі, при цьому стратегічна перспектива в кращому випадку тільки 
декларувалася через жорстку необхідність вижити. У сучасній ситуації, коли 
триває відкликання ліцензій у ряду кредитних організацій, значимість 
репутаційних ризиків різко зростає. 

Причини відкликання ліцензій багатьох банківських установ приблизно 
однакові: недотримання банківського законодавства, нормативних актів НБУ, 
недостовірність звітних даних і ряд інших. Виявлені факти недобросовісної 
банківської діяльності негативно впливають на репутацію банківської системи в 
цілому. Кредитори і вкладники стикаються з можливістю виникнення реальної 
загрози, якщо банки залучені до проведення сумнівних операцій. У клієнтів 
виникає побоювання опинитись в ситуації, коли банки будуть нездатні 
виконувати вимоги за грошовими зобов'язаннями. Незадовільна якість активів 
призводить до неможливості формувати достатній грошовий потік, що в свою 
чергу може викликати кризу ліквідності. У тому випадку, якщо банки 
приховують своє реальне фінансове становище і недостатній рівень капіталізації, 
надають недостовірну звітність доцільно використовувати термін негативна 
репутація. Але така репутація може бути сформована не тільки через фінансові 
проблеми. Наприклад, участь банків в публічних скандалах, негативна 
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інформація незадоволених клієнтів в ЗМІ призводить до різкого зростання 
репутаційних ризиків, при цьому подальше існування банку також ставиться під 
сумнів через відтік приватних і корпоративних клієнтів. 

Всі фактори, які впливають на виникнення цього ризику, можна розділити 
на дві групи: об'єктивні і суб'єктивні. Перша група чинників випливає з практики 
банківського бізнесу і пов'язана з протиправною діяльністю, невиконанням 
договірних зобов'язань. 

Друга група факторів обумовлена конфліктом інтересів між основними 
стекхолдерів — власниками, клієнтами, контрагентами, службовцями, 
регулюючими органами. Саме другої групи чинників тривалий час приділялася 
недостатня увага, не дивлячись на те, що міжособистісні взаємини відіграють 
надзвичайно важливу роль в управлінні репутаційні ризики і потрібне створення 
ефективного механізму, що дозволяє на постійній основі здійснювати 
моніторинг і регулювати конфлікт інтересів. У практиці зарубіжних банків 
приділяється все більша увага побудови оптимальної системи взаємодії із 
зацікавленими сторонами. У зв'язку з цим одним з обговорюваних питань є зміна 
«джерела» влади. Якщо до недавнього часу фінансові ресурси давали можливість 
управляти всіма процесами в інтересах власників банків, то сьогодні на перший 
план виходить новий ресурс управління — це інформація. 

З'явилися засоби інформаційного обміну, доступні всім, і кожен з 
економічних контрагентів отримав можливість впливати на діяльність кредитної 
організації шляхом висловлення свого ставлення, наприклад, в соціальних 
мережах. Свобода передачі інформації, в тому числі негативної, зробила 
банківську діяльність надзвичайно чутливою до громадської думки. 
Одним із сучасних напрямків захисту репутації банків і інтегрування цих видів 
ризиків в структуру ризик менеджменту є розробка єдиної системи GRC : 
Governance – керівництво, Risk management – управління ризиками, Compliance 
– відповідність. Якщо перші два компоненти не є  новиим для корпоративного 
управління в українських банках, то система комплаєнс-менеджмнту 
представляє відносно новітню технологію управління. Найбільш вдалею на наш 
погляд, визначення комплаєнсу дає Правдива Л. [2, С.8]: «....комплаєнс – це, 
власне, етична поведінка, законослухняність. Комплаєнс у банківській сфері, по 
суті, є усвідомленим прагненням до відповідності банківської діяльності 
законодавчим і нормативним вимогам, встановленим правилам і процедурам, 
кодексам і стандартам».Ця система заснована на принципах Базельського 
комітету з банківського нагляду. В рамках даного документа корпоративне 
управління розглядається як система взаємодії між керівниками організації, 
Радою директорів, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Одна з 
функцій корпоративного управління полягає в адекватному управлінні ризиками 
на основі інформаційної інтеграції служби управління ризиками, комплаенс 
контролю і внутрішнього контролю.  
Питання довіри є ключовими при управлінні репутаційних ризиком. Ми 
вважаємо, що дієвий механізм повинен бути спрямований не стільки на 
запобігання цього виду ризику, а на формування довірчих відносин в рамках 
банківського бізнесу. Довіра будується, перш за все, на інформаційної 
відкритості та транспарентності. Саме тому прозорість розглядається як один з 
принципів належного корпоративного управління.  

У вітчизняній практиці ризик втрати ділової репутації пов'язується, в першу 
чергу, зі збитками кредитної організації. Зарубіжний досвід показує, що ділова 
репутація — це важливий фактор, що впливає на капіталізацію і ринкову 
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вартість, тому багато банків беруть участь у Глобальному індексі корпоративної 
репутації, рівень якого багато в чому визначає їх ринкову вартість. 
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 Постановка проблеми. Системи оплати праці, які використовуються у 

наш час на більшості вітчизняних підприємствах є морально застарілими. Це 
пояснюється тим, що вони не враховують ні специфіки роботи підприємства, ні 
відповідальність, ні результати праці працівників, що займають ідентичні 
посади. Все це обумовлює пошук нових та ефективних форм оплати праці на 
підприємствах.У свою чергу, грейдування як система посадових рівнів та 
окладів, дає змогу розробити найбільш доречну систему оплати праці та 
преміювання, індивідуальну для кожного підприємства. Тому, грейдинг  доречно 
розглядати як сучасну форму оплати праці. 

 Аналіз основних досліджень. Про актуальність даного питання засвідчує 
численна кількість наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 
Так, проблемам правильної організації оплати праці присвятили свої роботи такі 
науковці як Т. А. Козирева, С. В. Парамонова, М.  В. Комісарова та інші. 
Безпосередню увагу грейдингу приділили      О. О. Бідюк, С. Цимбалюк, В. П. 
Чемеков, В. М. Данилюк,  О. О. Чернушкіна та ін. Незважаючи на те, що дане 
питання досліджується давно, неефективність системи мотивації оплати праці на 
більшості українських підприємствах, їх застарілість, невідповідність сучасним 
вимогам, свідчить про необхідність подальшого дослідження ряду питань. 

 Мета. Метою даної роботи є аналіз системи грейдів з визначенням переваг 
і недоліків, притаманних даному методу оплати праці.  

 Виклад основного матеріалу.  Розширення підприємницької діяльності 
підприємства, зростання чисельності персоналу, відкриття філій в інших 
регіонах роблять підприємство менш керованим. Для підтримки 
конкурентоспроможності в таких умовах необхідна продумана система 
компенсацій, що дозволяє мотивувати працівників на досягнення кращих 
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результатів. Однією із найсучасніших  систем є система грейдування.  Вона 
найкращим чином структурує розміри винагород працівникам, обґрунтовує 
справедливість виплат та дозволяє планувати кар'єрний ріст [1]. 

 Грейдинг – це процедура або система процедур з оцінювання та 
ранжування посад, у результаті яких посади розподіляються на групи, чи, власне, 
грейди, відповідно до їх цінності для підприємства. Отже, грейд – це група посад, 
які мають приблизно однакову цінність . Кількість грейдів може варіюватись від 
5–7 до 20. Кожному грейду відповідає певній розмір окладу, який може 
періодично переглядатися, але сама система грейдів залишається незмінною [2]. 

  Грейдерування дозволяє працівнику отримати уявлення про можливі 
зміни його доходів при різних варіантах розвитку кар'єри. Зрозуміла система 
грейдів підвищує рівень мотивації персоналу і сприяє його утриманню. У 
результаті знижується плинність кадрів, що дозволяє економити на підборі 
персоналу та навчанні нових співробітників. Грейдерування дозволяє пов'язати 
систему преміювання і розподілу соціальних пільг. Види грейдів та їх 
особливості наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Особливості видів грейдингу[3]. 

Критерій Грейдинг посад Грейдинг працівників 
Що оцінюється Цінність посади для підприємства Цінність конкретного працівника 

для підприємства 
Критерії 
оцінки 

Компенсаційні фактори, що мають 
відношення до самої 
посади:необхідний рівень 
кваліфікації, складність виконуваної 
роботи, ступінь відповідальності 
посади,  ступінь самостійності, вплив 
на стратегічні цілі,                                                                                                                                                                                                             
аналітичне та комунікативне 
навантаження, умови    роботи та ін.                                                                  

Окремі компенсаційні фактори, 
наприклад ступінь 
відповідальності і вплив на 
бізнес-результат, доповнюються 
критеріями оцінки самого 
працівника: його кваліфікацією, 
результативністю та ін.  
 

Підприємства, 
для яких 

рекомендуєтья 
такий підхід 

Підприємства з фіксованими і, 
бажано,чітко прописаними 
функціями посад, де різні працівники 
можуть займати аналогічні посади і 
виконувати аналогічні функції 

Підприємства, де функції і 
завдання, що виконуються 
працівниками, залежать більшою 
мірою не від посади, а від 
кваліфікації і здібностей самого  
працівника. 

 В Україні система грейдів стає все важливішою для роботодавців, оскільки 
керівники підприємств стали краще розуміти необхідність займатися своїм 
основним ресурсом – персоналом і приділяти увагу питанням його мотивації – 
як матеріальної, так і нематеріальної сторони. 

Подібним аналогом системи грейдів є тарифна кваліфікаційна сітка. Однак 
вона може застосовуватись тільки до деяких категоріях посад й оцінювати їх 
досить формально.  

 Переваги грейдингу переважають над недоліками, що свідчить про 
ефективність даної системи оплати праці. 

Висновки. Таким чином,  можна стверджувати, що система грейдів має ряд 
переваг порівняно з системою посадових окладів, адже вона дозволяє 
працівникам отримати уявлення про можливу зміну рівня доходів при різних 
кар’єрних переміщеннях. Керівництву підприємства дана система допомагає в 
прийнятті рішення при індексації заробітної плати і визначенні допустимого 
розміру винагороди на нових посадах. 
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Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища 
примушують сучасні підприємства перетворюватися на все складніші системи 
управління. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи. 
Одним з таких методів стало формування інвестиційної стратегії розвитку 
аграрного виробництва  як функціонально обгрунтованого напрямку 
економічної роботи.  

Актуальність теми пов’язана із проблемою створення інвестиційної 
політики аграрного сектора виробництва, через несприятливий інвестиційний 
клімат, який пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими 
фондовим ринком та слабкою фінансово-кредитною системою. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності стратегії розвитку 
інвестиційної привабливості аграрного виробництва, розгляд особливостей 
управління реальними й фінансовими інвестиціями підприємства, а також 
висвітлення комплексу питань макроекономічного регулювання інвестиційної 
діяльності по створенні умов ведення бізнесу та підвищення її ефективності. 

Основний текст.  Для підвищення ефективності ведення виробничої 
діяльності необхідно запровадити новий напрям в менеджменті: ефективний і 
прозорий контролінг інвестиційних проектів, що базується на стратегії розвитку 
господарств. Це можна здійснити використовуючи методологічні і 
інформаційно-технічні розробки у сфері управління бізнесом [1,c.174]. 

Варто також зауважити, що в менеджменті взагалі, зокрема й у 
стратегічному управлінні, не існує готових «найкращих» рецептів, і жодний 
підхід, навіть якщо він показав свою ефективність на окремому підприємстві, не 
є універсальним. Кожен керівник має чітко усвідомлювати всі особливості 
конкретної ситуації, в якій було досягнуто певного ефекту. Тобто у 
стратегічному управлінні рівноцінними складовими є наука та мистецтво 
управління [2, c.4]. 

http://pravo-ukraine.org.ua/blogs/hr/rekryting/4429-pobudova-sistemi-grejdiv-svojimi-silami
http://pravo-ukraine.org.ua/blogs/hr/rekryting/4429-pobudova-sistemi-grejdiv-svojimi-silami
http://hr.at.ua/index/chto_takoe_grejding_i_komu_on_nuzhen/0-102
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У наукових працях І. Вагнера, С. Удалих, З. Шершньова  , В. Лихочвор 
відображені системні дослідження розробки інвестиційної стратегії аграрного 
виробництва. З урахуванням результатів досліджень цих та інших авторів 
склалося уявлення про систему, під якою розуміємо саморегулювання 
управління будь-яким суб’єктом господарювання, яка шляхом синтезу елементів 
обліку, аналізу, планування і контролю покликана забезпечувати відповідні цілі 
суб’єкта господарювання [3, с.138]. 

Інвестиційна стратегія, є важливим інструментом управління діяльністю 
підприємства і  являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної 
діяльності підприємства, які визначаються загальними завданнями його 
розвитку і інвестиційною ідеологією, а також вибором найефективніших шляхів 
їх досягнення. [4, с.132]. 

Розробка інвестиційної стратегії являє собою процес, що складається з 
декількох послідовних етапів .[4, c. 49]. 

На першому етапі здійснюється  аналіз і оцінка зовнішнього й внутрішнього 
середовища господарств,  формується  інвестиційна стратегії. При аналізі 
зовнішнього та внутрішнього середовища інвестиційної діяльності 
застосовується SWOT – аналіз, який означає порівняння параметрів виробничої 
діяльності [5 с. 105].  

Враховуючи основні проблеми залучення інвестицій в економіку 
визначаємо, які фактори впливають на розвиток аграрного сектора. Для 
діагностики середовища непрямого впливу потрібно оцінити та проаналізувати 
економічні, технологічні, соціальні, політичні, ринкові та міжнародні фактори, 
які впливають на залучення інвестицій в аграрний сектор економіки. Для цього 
скористаємося методом PEST – аналізом [2, с. 69].  

На основі проведеного PEST – аналізу можна визначити стратегічне 
положення аграрних господарств в Жовківському районі Львівської області.  

 Враховуючи наявність рекреаційної  зони Розточчя в Жовківському районі та 
перспективи розвитку зеленого туризму  виробництво сільськогосподарської 
продукції повинно бути спрямоване на чисто екологічний напрям. Крім цього, 
інвестиційна стратегія мусить сприяти вирішенню наступних питань: організація 
надходження інвестиційних  потоків; виявлення в інформаційному забезпеченні 
найактуальніших і змістовних частин для подальшого глибшого дослідження; 
вибір техніко-технологічного забезпечення; визначення переліку потреб 
господарств; оцінка можливості розв'язання завдань за допомогою власних 
ресурсів та залучуваного капіталу. 

Висновки. Отже, основні фактори впливу які формують інвестиційну 
стратегію аграрного виробництва району є: 

- напрям на підвищення виробництва екологічно – чистої продукції; 
- відповідне забезпечення коштами інвестиційної діяльності; 
- координації інвестиційної діяльності на основі створення відповідної 

служби; 
- створення системи ефективного інженерно – технічного 

забезпечення. 
 Основні аспекти реалізації інвестиційної стратегії повинні знайти 

відображення в стратегічному плані дорадчої служби по підготовці проектів 
інвестиційного розвитку господарств району. 
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Зміни, що відбуваються у соціально-економічній сфері в Україні, 

потребують формування нових підходів до управління фінансово-економічною 
діяльністю вітчизняних банків. 

Управління фінансово-економічною діяльністю банківських установ є 
необхідною передумовою прийняття ефективних управлінських фінансових 
рішень, оскільки відіграє надто важливу роль у діяльності банку, що заснована 
на довірі, яка формується в суспільстві за результатами фінансово-економічної 
діяльності банківської системи й окремих банківських установ зокрема. 

Банківські установи розпоряджаються значною частиною суспільного 
капіталу, тому вони мають постійно підвищувати соціально-економічну 
ефективність своєї діяльності та працювати над удосконаленням процесу 
управління фінансово-економічною діяльністю. 

Слід зазначити, що банки тісно пов’язані з сферою виробництва, можуть 
впливати на соціально-економічні процеси в державі, тому рівень розвитку 
економіки країни частково залежить і від рівня розвитку та надійності її 
банківської системи, ефективності діяльності банків, яка характеризується 
обсягами виданих кредитів, залучених депозитів, іншими видами банківських 
послуг, що надаються юридичним та фізичним особам [2] 

Нині важливим стає розробки і здійснення такої фінансової політики, яка б 
забезпечувала адаптацію національної економіки до мінливого навколишнього 
фінансового пейзажу. 

Тому підвищення ефективності фінансової політики відбувається, 
передусім, через активізацію впливу грошово-кредитних важелів. При цьому 
фінансова політика не повинна підлаштовуватись під існуючу економічну 
ситуацію, а повинна передавати свій вплив на економіку, та формувати бажану 
ситуацію. 

http://www.stattionline.org.ua/ekonom/57.html
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/57.html
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Призначення банків полягає в необхідності забезпечення розширеного 
відтворення за допомогою певних фінансових механізмів, фінансово-
економічного співробітництва з іншими країнами та забезпеченні здійснення 
розрахунків між економічними суб’єктами.  

Банки які пов’язані з сферою виробництва можуть впливати на соціально-
економічні процеси у державі, тому рівень розвитку економіки країни частково 
залежить і від рівня розвитку та надійності її банківської системи [1].  

Науковий інтерес до розвитку управління фінансово-економічною 
діяльністю банківських установ викликан такими обставинами: 

― діяльність банків є високо ризикованою, що в кінцевому підсумку 
впливає на фінансовий результат; 

― банківська система є однією з найдинамічніших у своєму розвитку; 
― розвиток та удосконалення управління фінансово-економічною 

діяльністю банків впливає на їх надійність, стабільність та прибутковість. 
В 90-х роках минулого століття банківська діяльність була однією з 

найприбутковіших сфер підприємництва. Проте останнім часом це вже не 
відповідає дійсності ― оскільки погіршуються фінансові результати діяльності 
вітчизняних банків, що пояснюється такими причинами:  фінансово-економічна 
криза, значне зростання витрат порівняно з недостатнім надходженням коштів для 
їх покриття, необхідність відволікання значних ресурсів для формування резервів 
під неякісні активи. За такої ситуації, яка склалася в Україні, проблеми управління 
фінансово-економічною діяльністю банків стають першочерговими, а тому 
банківським установам для посилення їх ринкових позицій необхідно 
вдосконалювати систему управління фінансами [1]. 

Таким чином, перед вітчизняними банками постають проблеми, успішне 
розв’язання яких впливатиме на подальший їх фінансово-економічний розвиток, 
а найактуальнішими є: капіталізація банківських установ, покращення якості їх 
активів [4], забезпечення фінансової стійкості, прибутковості та вдосконалення 
системи управління фінансами. Збільшення суми власного капіталу українських 
банків є необхідністю, викликаною часом, оскільки обсяг їх власного капіталу, 
порівняно з міжнародними банками, є незначним [3], а вдосконалення процесу 
управління фінансами дасть можливість вітчизняним банкам ефективно 
співпрацювати з міжнародними фінансовим організаціями та установами, 
отримуючи значні обсяги фінансових ресурсів. 

На діяльність української банківської системи негативно впливають такі 
чинники:  

― недосконалість законів;  
― недовіра до банків;  
― нерозвиненість фінансового та фондового ринків; 
― низькі, або взагалі відсутні, темпи економічного зростання; 
― нестабільність політичного середовища. 
Вказані проблеми характеризують зовнішнє середовище, в якому вітчизняні 

банки змушені здійснювати свою фінансово-економічну діяльність і не мають 
можливості впливати на нього [2].  

Система управління фінансами банків України ― комплекс заходів, 
спрямованих на визначення мети та стратегії управління фінансово-економічною 
діяльністю банку, а також оцінювання, виявлення і порівняння одержаних 
фінансових результатів із запланованими. 

Практичний досвід свідчать, що сьогодні назріла потреба у вдосконаленні 
системи управління фінансами банку, яка базується на методологічних засадах 
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фінансового менеджменту з урахуванням сучасних реальних умов ведення 
банківського бізнесу та особливостей національної економіки. 

Таким чином, успішність фінансово-економічної діяльності банківської 
установи суттєво залежить від ефективності системи управління фінансами, в 
процесі формування якої необхідно поєднати контроль за рівнем грошових 
потоків із оцінкою фінансових результатів діяльності банку. 

Підсумовуючи вище сказане, можемо стверджувати, що сьогодні проблема 
управління фінансово-економічною діяльністю банків залишається однією з 
найактуальніших.  
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Для забезпечення ефективного розвитку підприємства необхідним є 
фінансування його виробничо-господарської діяльності. Зростання потреби у 
фінансуванні діяльності підприємств викликане прорахунками у фінансовій 
політиці, занедбаним матеріальним станом впродовж останніх років, 
неспроможністю підприємств протидіяти внутрішнім і зовнішнім загрозам їх 
функціонування. Тому найбільш гострою проблемою залишається фінансове 
забезпечення поточної діяльності та перспективного економічного розвитку 
підприємств. 

Метою дослідження є висвітлення проблем фінансування діяльності 
підприємств. 

Аналіз розвитку підприємств України у 2013-2015 роках виявив, що в 
умовах фінансово-економічної кризи країни підприємства отримали від’ємний 
фінансовий результат. Так, фінансовий результат підприємств у 2015 році 
відносно 2013 року зменшився на 310843,4 млн. грн. і  становив (-340126,6) млн. 
грн. Найвищий рівень чистого прибутку (збитку) був у 2014 році (- 590066,9) 
млн. грн. Рівень рентабельності (збитковості) підприємств збільшився на 6,6 % в 
2015 році  порівняно з 2013 роком і склав (-7,3%) . Аналіз структури джерел 
фінансування діяльності підприємств виявив, що найбільша питома вага  
належить залученим коштам. Так, у 2015 році їх частка становила 71,7%, що на 
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5,9 % більше ніж в 2013 році, а частка власного капіталу склала в 2015 році 
28,3%, що на 3,6% більше ніж в 2014 році [1]. 

Фінансування діяльності підприємств при обмеженому використанні 
внутрішніх грошових ресурсів здійснюється за рахунок зовнішніх джерел, до 
яких включають банківське кредитування та інвестиційні ресурси. Значна 
частина підприємств вичерпала можливості самофінансування і не може 
забезпечити організацію виробництва конкурентоспроможної продукції. Тому в 
умовах що склалися, першочергове значення набуває залучення зовнішніх 
джерел фінансування підприємств.  

Отже, існуючі тенденції кредитування підприємств безпосередньо залежать 
від стану банківського сектору України, фінансово-економічні показники якого 
протягом 2007-2015 років погіршилися. Так у 2015 році кількість діючих банків 
становила 117 шт., що на 20,4 % менше ніж у 2014 році та на 33,1% ніж у 2007 
році. Але частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків збільшилась 
до 39,4% на відміну від 2014 року – 32,5%. Частка простроченої заборгованості 
за кредитами у загальній сумі кредитів у 2015 році зросла до 22,1 % і становить 
найбільший рівень.  За 2015 рік банки отримали сукупний збиток 66,6 млрд. грн., 
що на 13,6 млрд. грн. менше ніж у 2014 році.    Основною причиною збитків стало 
суттєве зростання відрахувань у резерви, які порівняно з 2014 роком зросли у 
півтора рази і становили 114,5 млрд. грн. (43,1% від усіх витрат) протягом 2015 
року [2]. 

Для підприємств банківське кредитування дозволяє отримати додаткові 
кошти на платній основі на певний термін для задоволення тих чи інших 
виробничих потреб. Через погіршення фінансово-економічної ситуації в країні 
підприємства мають обмежений доступ до даної форми фінансування, що 
пов’язано із низькою рентабельністю виробництва, високими ризиками 
неповернення коштів. 

У фінансуванні діяльності підприємств особлива роль належить 
інвестиційним ресурсам. Саме їх наявність забезпечує успішний розвиток 
підприємства. За оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів, інвестиційний 
клімат в Україні залишається несприятливим, водночас активність суб’єктів 
інвестиційної діяльності є досить низькою, що обумовлено такими причинами: 
недосконале законодавство, нестабільність податкового законодавства, високий 
податковий тиск на капітал підприємств, відсутність дієвої системи страхування 
іноземних інвестицій, підвищений рівень інфляції та інші. 

Таким чином, основними видами фінансової державної підтримки є: 
- часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

на реалізацію проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва; 
- часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів 

за користування гарантіями; 
- надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого 

та середнього підприємництва; 
- надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для розвитку власної 

справи; 
- надання позик на придбання і впровадження нових технологій; 
- компенсація витрат на розвиток кооперації між суб’єктами малого 

і середнього підприємництва та великими підприємствами; 
- фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно 

чистих технологій. 
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Актуальність. Серйозна увага та дискусії відомих вчених щодо критерію 

цінності проектів наштовхує на потребу аналізу її сутнісного наповнення, а саме 
висвітлення основних видів та характерних складових з метою її ідентифікації та 
забезпечення в процесі управління проектом. 

Мета дослідження. Проаналізувати існуючи тлумачення поняття «цінність 
проекту» з урахуванням інтересів зацікавлених сторін, визначити авторське 
бачення її видів та характерних складових.  

Основний текст. Тлумачення цінності проектів вітчизняними та 
закордонними вченими потребують аналізу та узагальнення. Так,  Бушуєв С. Д. 
та Бушуєва Н. Д. визначають цінність проекту або продукту як задоволення 
потреби ключових зацікавлених сторін, віднесеної до ресурсів, що 
використовуються [1]. Рич М. І. вважає, що цінність проекту – це особистісне 
сприйняття зацікавленими сторонами здатності проекту створювати для них 
вигоди, завдяки його унікальним властивостям, у соціальному, економічному, 
політичному і/або духовному аспектах їх (зацікавлених осіб) життєдіяльності 
[2]. На нашу думку цінність проекту  - це зміни, які очікуються, здійснюються і 
забезпечуються в процесі реалізації проекту з урахуванням інтересів всіх 
стейкхолдерів та спрямовані на отримання унікальних вигід від продукту 
проекту та процесу управління проектом.  

Вважаємо доречним виокремити види цінності проекту (рис. 1) та розкрити 
їх зміст.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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Рис. 1 Види цінності проекту (розробка автора) 

Цінність створюється на всіх фазах реалізації проекту від початку (задуму) 
до наслідків використання отриманого продукту проекту, разом з тим, вона 
підвладна змінам і має управлятись протягом усього життєвого циклу проекту. 
Цінність ініціювання проекту засвідчує його доцільність та необхідність, описує 
всі ймовірні очікування стейкхолдерів та може забезпечити конкурентні 
переваги від впровадження продукту проекту; цінність планування та розробки 
проявляється у врахуванні всіх явних та неявних витрат проекту, визначенні його 
часових, бюджетних, якісних характеристик та створює підвалини для 
отримання бажаних результатів та наслідків проекту; цінність виконання 
проекту проявляється у дотриманні всіх критеріїв оцінки успішності проекту, що 
передбачає створення запланованого продукту проекту належної якості та 
забезпечення вчасного і в межах бюджету його виконання; цінність завершення 
проекту акумулює цінності процесу управління проектом, як відповідний 
досвід; цінність фази експлуатації є генерацією створення цінності через 
продукт та наслідки проекту для забезпечення відповідних очікувань споживачів 
та оточення.  В той же час варто відмітити, що в процесі управління проектом 
вищеописані характеристики цінності є відображенням індивідуальних 
очікувань різних зацікавлених сторін від проекту. Так для замовника та інвестора 
важливим є прояв цінності в фінансових вигодах від реалізації проекту. Для 
менеджера проекту та членів проектної команди цінність полягає в отриманні 
досвіду, накопиченні знань, зокрема в міждисциплінарних галузях, можливість 
кар’єрного росту, вміння налагоджувати та підтримувати взаємовідносини. Для 
постачальника цінність полягає в отриманні замовлень та підтримці ділових 
взаємозв’язків для теперішньої та майбутньої співпраці. Для споживачів та 
оточення ціннісним є продукт проекту та його наслідки, які дають можливість 
задовольняти потреби цих зацікавлених сторін. Відповідно прояв цінності в 
продукті проекту може стосуватись індивіда, групи людей або суспільства 
загалом, що в подальшому має прояв та наслідки в діяльності підприємств, котрі 
формують зміни в галузях виробництва, державі та міждержавних 
взаємовідносинах (глобальному просторі). 

 Висновки. Одержані результати щодо визначення видів та характерних 
складових цінності проекту розширюють коло наукових завдань щодо 
управління даним параметром з урахуванням мінливості ціннісних 
характеристик протягом реалізації проекту та інтересів різних стейкхолдерів. 
Подальша праця буде направлена на аналіз та ґрунтовне дослідження 
інструментального апарату управління цінністю проектів. 
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Актуальність дослідження обумовлена процесами реформування, що 

відбуваються в портовій діяльності, які супроводжуються поступовим 
переходом з державного сектора до приватного, тобто інтереси розвитку є 
переважно комерційного характеру: знаходження оптимального обсягу 
навантажувально-розвантажувальних робіт (НРР), оптимального 
співвідношення собівартості та тарифів для досягнення максимального 
прибутку. Для стивідорної компанії такі завдання є першочерговими, а їх 
вирішення можливо через застосування методів контролінгу. 

Метою дослідження є практичне застосування методів контролінгу при 
прийнятті рішень щодо складання виробничої програми стивідорної компанії. 

Контролінг є основною системою комунікації всередині підприємства та 
розглядається як система інформаційної підтримки управління. Взагалі 
виділяють загальноекономічні (спостереження, порівняння, групування, 
комплексний та трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування) і 
специфічні (функціонально-вартісний аналіз, аналіз точки беззбитковості, АВС-
аналіз; ХZY-аналіз, нуль-базис-бюджетування) методи. 

В реальності перед стивідорними компаніями постають проблеми 
визначення беззбиткового та оптимального обсягу вантажообігу, адекватної 
оцінки впливу величини та структури витрат на прибуток, досягнення 
максимальної величини прибутку, оптимізації розміру постійних витрат. В 
даному випадку важливого значення набуває використання аналізу 
беззбитковості, який дозволяє знайти найбільш вигідне сполучення змінних 
витрат на одиницю постійних витрат, ціни та обсягу виробництва. 

Результати розрахунків по проведенню аналізу беззбитковості за видами 
вантажу стивідорної компанії пропонується оформлювати таблицею 1. 
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Таблиця 1 
Результати аналізу беззбитковості по видах вантажу  

Вид вантажу 
Доходи, 
тис. грн. 

Витрати, 
тис. грн. 

Сума  
покриття, 
тис. грн. 

Коефіцієнт 
виручки 

Точка  
беззбитковості, 

тис. т 

Точка  
закриття, 

тис. т 

Запас  
фінансової 
міцності, 
тис. грн. 

        
        
        

Всього        

 
Аналіз беззбитковості доповнюється графічним зображенням, доцільно 

побудувати графік досягнення беззбитковості за видами вантажу, після чого 
робляться висновки, а саме: 

- які види вантажу є найбільш привабливими для переробки; 
- по яких вантажах необхідно припинити роботу або переглянути витрати з 

точки зору отримання більшого розміру прибутку. 
З метою визначення найбільш пріоритетних вантажів з позиції максимізації 

прибутку доцільно використання АВС-аналіз, який дозволяє визначити 
значимість видів вантажу та витрати за рахунок відмови від перевантаженнях 
«невигідних» видів вантажу. АВС-аналіз робиться у такій послідовності: 
розраховується питома вага витрат по кожному виду вантажу (питома ваги 
статей витрат, які включаються до собівартості); будується ранжирований ряд по 
витратах; відбираються групи по витратах окремих видів вантажу; відбираються 
групи по витратах, які включаються у собівартість. 

Надалі необхідно визначити оптимальну виробничу програму з урахуванням 
досягнення високої рентабельності. При цьому важливим моментом є 
визначення «вузьких місць» на виробництві – за видами і за кількістю. 
Рекомендується обрати один (два або три) із перелічених курсів, достатньо 
поширених у контролінгу при прийнятті управлінських рішень: 

- залучення нових вантажів (робіт, послуг) для реалізації на існуючих ринках; 
- залучення нових вантажів (робіт, послуг) для реалізації на нових ринках; 
- створення нових ринків для існуючих вантажів (робіт, послуг). 
З позиції контролінгу варіантами рішень при здійсненні перелічених курсів 

дій можуть бути: 
- припинення або продовження роботи з видами вантажу (робіт, послуг); 
- розширення виробничих потужностей та придбання нової техніки для 

переробки існуючих або нових видів вантажу. 
При ухваленні рішення про припинення або продовження роботи з видами 

вантажу необхідно мати на увазі, що незалежно від того, яке рішення буде 
прийняте, це не потребує притягнення додаткових коштів. Якщо припинити 
роботу з даним видом вантажу, то кошти, що звільнилися, можна 
використовувати для додаткової переробки іншого вантажу або розширення 
ринку робіт, послуг. При цьому від залежності кількості вузьких місць на 
підприємстві використовують різні критерії прийняття рішень: питомий 
маржинальний прибуток, питомий маржинальний прибуток на одиницю 
вузького місця, упущена вигода. 

Розширення виробничих потужностей та придбання нової техніки 
супроводжується певними інвестиціями, оцінку яких можливо здійснити, 
використовуючи методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. 
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Будь-які рішення повинні містити обов'язково розрахунково-кількісні 
обґрунтовування, відповідати критеріям цільової ефективності, оптимальності і 
можливості практичного впровадження. 

Обґрунтовування прийнятого рішення супроводжується розробкою 
бюджетів. Надалі складається фінансовий план, який включає план грошових 
потоків (рух грошових коштів), прогнозний баланс та план капіталовкладень. 
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Актуальність дослідження полягає у тому, що стимулювання збуту 
інноваційної продукції є не тільки найважливішим елементом системи 
формування попиту, а й одним з головних компонентів економічної діяльності 
підприємств. 

Метою дослідження є виявлення ключових особливостей системи 
стимулювання попиту на інноваційну продукцію.  

Процес виведення на ринок інноваційних продуктів пов’язаний зі значними 
ризиками, оскільки вимагає інвестиційних вкладень. З метою стимулювання 
попиту, виробнику нової продукції необхідно враховувати чинники, що 
впливають на його величину і характер. 

Розглянемо основні фактори попиту: 
–  загальноекономічний стан держави; 
–  особливості політичної обстановки; 
–  співвідношення на ринку старої і нової продукції; 
–  наявність товарів-замінників. 
На сьогодні у вітчизняній та закордонній науковій літературі розглядається 

загальна технологія стимулювання продажу продукту. П. Пуцентейло  пропонує 
сконцентрувати увагу на таких трьох напрямках: 

1) посередники (знижки, премії, подарунки, спільна реклама); 
2) клієнти (знижки, сувеніри, лотереї, додаткове обслуговування); 
3) працівники фірми (навчання, подарунки, премії, додаткові відпустки) [1]. 
Стимулювання попиту на інноваційні товари в комплексі просування являє 

собою систему спонукальних заходів, спрямованих на отримання відповідної 
реакції цільової аудиторії шляхом здійснення прямого та опосередкованого 
впливу.  

Необхідно відмітити, що найчастіше використовуються саме методи 
прямого стимулювання. Так, за результатами проведених досліджень виявлено, 
що найбільший вплив на вибір споживачів незалежно від домінуючого мотиву 
мають персональні продажі [2]. 

Прямий маркетинг являє собою безпосередні комунікації з конкретним 
покупцем, найчастіше у вигляді індивідуального діалогу. Під час особистих 
контактів продавця і покупця можна детально пояснити відмінності нової 
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продукції, розвіяти сумніви, врахувати при цьому особистість клієнта і обрати 
відповідний стиль спілкування. 

Важливу роль в стимулюванні попиту на інноваційну продукцію відіграє 
держава. Так, міністерство енергетики Німеччини сприяло підписанню «Нової 
угоди», щоб підвищити  попит на екологічно ефективні технології. Федеральне 
міністерство досліджень і освіти організувало в великих масштабах об’єднання 
«Lead Visions» (інноваційна фармацевтична компанія). В свою чергу, уряд 
Великобританії скеровує близько 25% державних закупівель саме на інноваційну 
продукцію, що дозволяє населенню користуватися інноваційними товарами по 
нижчий ціні та робить їх більш доступними [3]. 

Європейською комісією у своєму звіті за 2015 рік [4], було виокремлено 
такий набір основних інструментів: 

1. Стимулювання попиту приватного сектору: 
• пряме – фінансова підтримка (субсидії і податкові пільги); 
• опосередковане – м'яка підтримка рульового управління (покращення 

обізнаності, маркування та інформаційні кампанії, навчання і підвищення 
кваліфікації; взаємодія споживач-виробник). 

2. Стимулювання попиту державного сектору: 
 загальні закупівлі (інновації в якості найважливішого 

критерію в процесі проведення торгів і оцінки); 
 стратегічні закупівлі (попит на певні технології, 

продукти, послуги); 
 кооперативні закупівлі. 

Вивчення актуальності проблеми стимулювання попиту на інноваційну 
продукцію переконливо свідчить про необхідність активно розвивати цей 
напрям. В результаті дослідження можна виділить такі ключові особливості 
системи стимулювання попиту на інноваційну продукцію: концентрація уваги на 
трьох напрямках (посередники, клієнти, працівники фірми), використання 
методів як прямого, так і опосередкованого впливу, важливе значення 
державного регулювання через реалізацію механізмів стимулювання попиту 
приватного та державного секторів. 

 
Література: 

1. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного 
підприємства / П. Р. Пуцентейло – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 344 с. 

2. Формування маркетингових комунікацій промислового підприємства для 
просування інноваційних товарів на основі індивідуалізації 
споживчого попиту [Електронний ресурс] / Т. Б. Решетілова, В. К. Ніколаєва 
// Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 1. - С. 
169-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2014_1_24 

3. Demand and innovation/NESTA/The work foundation working paper 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/demand_and_innovation.pdf 

4. Supply and Demand Side Innovation Policies/  Final Report [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/supply-and-demand-
side-innovation-policies 

 

 

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%9624614
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2014_1_24
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/demand_and_innovation.pdf


 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 89 

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВИ, ЯКІ ВОНА ВИКОРИСТОВУЄ 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 
Ахмедова З.З. 

студентка 3 курсу, напрям підготовки «Фінанси і кредит» 
Крилова О.В. 

науковий керівник, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічного 
аналізу та фінансів 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий 
університет» 

м. Дніпро, Україна 
 

Однією з найважливіших рушійних сил, що сприяє розвитку економіки, є 
підприємництво. Малий і середній бізнес виконує ряд функцій економічного та 
соціального характеру, таких як: створення нових робочих місць, сприяння 
розвитку конкуренції, забезпечення ринку необхідними товарами та послугами 
для задоволення потреб споживачів, поповнення державного та місцевих 
бюджетів за рахунок податків та зборів.  

Метою дослідження є комплексне дослідження функціонування систем 
державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, та  
визначення перспективних напрямків державного регулювання їх розвитку та 
підтримки. 

Питання державної підтримки малого і середнього підприємництва в 
Україні та провідних країнах світу висвітлюються на сторінках наукових видань 
такими вітчизняними вченими, як З.С. Варналій, В.І. Герасимчук, В.І. Ляшенко, 
Т.В. Некрасова, І.В. Труш, Г.М. Колесник, М.О. Казим, І.Ю. Матюшко, Н.Д. 
Чала, Н.А. Ясинська та інші [1]. 

Державне регулювання  у сфері малого та середнього бізнесу координується 
Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні” від 22 березня 2012 р. У ньому зазначено мету та 
основні напрями державної підтримки. 

Україна має потенціал у сфері малого та середнього бізнесу, який не 
реалізується через недостатню підтримку з боку держави.  

Якщо прослідкувати стан фінансування Національної програми сприяння 
розвитку малого підприємництва в України, то можна побачити, що після 
прийняття 21 грудня 2000 р. Закону України "Про Національну програму 
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" з запланованих в 2001 р. 
27 млн. грн. на її фінансування, коштів взагалі не було виділено. В період з 2001 
по 2014 рр. найбільшу суму планували перерахувати в 2003 р. – 52 млн. грн., 
фактично було виділено майже 81% від вказаного обсягу (41627 тис. грн.). 
Практично 100-відсоткове виконання плану фінансування Програми 
спостерігалося у 2006-2008 рр., проте запланована сума фінансування досягла 
ледве 2 млн. грн. на рік, а в 2009 р. вона складала тільки 400 тис. грн., з яких 
перераховано лише 80 тис. грн. [2].  

Дані показники свідчать про постійне недостатнє фінансування розвитку 
малого підприємництва, що не дозволяє підприємцям здійснювати діяльність на 
повну потужність та максимально реалізувати їх. 

На державному рівні розвиток малого підприємництва має забезпечуватися 
завдяки ефективному застосуванню фінансових інструментів та важелів 
державою та її інститутами. До них відносяться: 
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- державні кредити;  
- національна та регіональні програми розвитку малого підприємництва;  
- дотації, субвенції, програмно- цільове фінансування;  
- державні гарантії за кредитами;  
- податкові пільги, податковий інвестиційний кредит, податкові канікули, 

відстрочення зі сплати податків;  
- податки, збори, обов’язкові платежі, штрафні санкції;  
- державні закупівлі [1]. 
Практично в усіх розвинених країнах світу держава бере активну участь у 

формуванні та розвитку підприємницької діяльності у її найбільш ефективних 
напрямках. Про стан розвитку малого та середнього підприємництва, в першу 
чергу, свідчить його внесок у валовий внутрішній продукт. 

У країнах ЄС, а також США та Японії більше половини ВВП створюється 
малими та середніми підприємствами. Найбільший вклад у ВВП належить 
малому та середньому підприємництву в Італії (68%), а найменший і Україні – 
11% [3]. 

Державна підтримка малого бізнесу потребує серйозних реформ.   
Основними напрямами підтримки малого бізнесу повинні бути:  
— ефективна законодавча база та досконале правове забезпечення, яке 

забезпечить кращі шляхи реалізації фінансово-кредитного та організаційно-
консультативного напрямів державної підтримки;  

— фінансово-кредитна підтримка, яка дозволить новоствореним малим 
підприємствам отримати можливість для розвитку;  

— належне консультаційне забезпечення.  
У майбутньому мають бути забезпечені основні компоненти сприятливого 

економічного середовища для успішного розвитку бізнесу: інвестиційні й 
інноваційні компанії та фонди, регіональні фонди підтримки підприємництва, 
лізингові компанії, аудиторські фірми, страхові організації, бізнес-центри, 
бізнес-інкубатори. 
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капітальних інвестицій підприємств в Україні. Питанням вдосконалення 
оподаткування прибутку займалися численні дослідники, зокрема, Є.С. Гейєр 
[1], Т.І.Єфименко [2], І.М. Павлова [3], І.А.Панченко [4], однак питання 
оптимальної державної політики оподаткування прибутку українських 
підприємств не можна вважати до кінця вирішеним. 

Метою дослідження є запропонувати новий підхід до оподаткування 
прибутку підприємств України, щоб надати у розпорядження українських 
підприємств більше власних коштів для подальшої капіталізації.  

Основний результат дослідження. Прибуток підприємств являється базою 
оподаткування для одного із бюджетоутворюючих податків України – податку 
на прибуток. Водночас прибуток підприємства – важлива частина власних 
коштів підприємств України, а вони є основним джерелом фінансування 
капітальних інвестицій.  

Таблиця 1. Питома вага капітальних інвестицій підприємств України, що 
профінансовані за рахунок власних коштів (5, с. 366) 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Питома 
вага, % 

60,8 58,6 59,7 63,8 70,5 67,5 

Отже, власні кошти (що формуються головним чином за рахунок прибутку) 
стабільно залишаються головним джерелом фінансування капітальних 
інвестицій. Відповідно критично важливою залишається обсяг прибутку, що 
залишився у розпорядженні підприємства. Однак зазначимо, що в обліковій 
практиці існують понад півтора десятки підходів до розрахунку суми прибутку 
підприємства, і головною причиною такої кількості різновидів розрахунків є 
можливість по-різному розподіляти витрати на виробництво, загальновиробничі 
витрати та витрати загальногосподарського характеру. Внаслідок цього можна 
на одному і тому самому підприємстві при застосуванні різних методик 
отримати різні показники як бухгалтерського, так і оподатковуваного прибутку. 

Тому ми пропонуємо впровадити новий вид податкової пільги, а саме-для 
бажаючих підприємств України дозволити у добровільному порядку розрахунок 
прибутку до оподаткування за принципом так званого «жорсткого директ-
костингу». Суть цього методу-до витрат звітного періоду включається повністю 
вся нарахована заробітна плата, вся амортизація та всі інші операційні витрати, 
а також всі загальновиробничі витрати, а до собівартості виробництва 
включаються тільки матеріальні витрати. До переваг цього методу відносяться 
наступні : 1) сума оподатковуваного прибутку завжди буде менша від прибутку 
у бухгалтерському обліку відповідно до національних стандартів; 2) даний метод 
може застосовуватися на будь-якому підприємстві, як виробничому, так і 
невиробничому; 3) даний метод апробований на практиці, оскільки фактично 
саме так розраховують у фінансовому (бухгалтерському) обліку прибуток 
підприємства сфери громадського харчування в Україні. 

До недоліків запропонованого методу можна віднести те, що на 
підприємствах, які застосовуватимуть його, доведеться вести (на базі одних і тих 
самих рахунках бухгалтерського обліку) два повністю окремих розрахунки 
прибутку – один для фінансової звітності, один для податкової звітності. Але, 
оскільки фактично переважна більшість підприємств України давно веде весь 
обліку у комп’ютерній формі із використанням спеціалізованого 
бухгалтерського програмного забезпечення (наприклад, програма «1С : 
Бухгалтерія»), то особливої складності у такому подвійному обліку немає.  
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Висновки. Власні кошти підприємства являються основним джерелом 
капітальних інвестицій в Україні, прибуток підприємства в свою чергу є 
основним джерелом формування власних коштів. На сьогоднішній день є значні 
можливості подальшого удосконалення оподаткування прибутку для того щоб 
залишити більший обсяг коштів у розпорядженні підприємств. У роботі 
запропонований універсальний алгоритм розрахунку прибутку до 
оподаткування, що може бути застосований на підприємствах будь-якого виду 
діяльності та дозволить залишати у розпорядженні підприємства більший обсяг 
власних коштів для оподаткування. 
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В умовах постійного змінення потреб споживача, технологій та 
конкурентного середовища підприємство зацікавлено в ефективному управлінні 
своєю маркетинговою діяльністю. У сучасних умовах важливо зрозуміти саму 
концепцію методичного підходу до створення маркетингової стратегії 
підприємства, що повинно виявлятися в погляді з майбутнього на сьогоднішні 
ресурси підприємства, а не в екстраполяції його поточного стану та внутрішніх 
обмежень на наступний період.  

Розробкою теоретичних, методичних і практичних проблем ефективного 
формування і реалізації маркетингової стратегії займалися такі зарубіжні та 
вітчизняні вчені-економісти, як: І.В. Алєксєєв, І. Ансофф, Г Армстронг, Г. Ассель, 
Г.Л. Багієв, О.С. Виханський, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, Д. Дей, 
С.М. Ілляшенко Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, М. Портер, 
З.П. Румянцева, А.Дж. Стрікленд, А.А. Томпсон, Р.А. Фатхутдінов, 
З.Є. Шершньова та інші. Водночас окремі питання інформаційно-аналітичної 
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основи реалізації маркетингової стратегії підприємства потребують подальшого 
розвитку. Тому метою роботи є аналіз маркетингової політики підприємства на 
прикладі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (ПАТ «ККФ «Рошен»). 

Аналіз наукової літератури з вивчення маркетингової стратегії [1-3] 
дозволяє з’ясувати, що маркетингова стратегія підприємства — це всеосяжний 
план, орієнтується на основну ідею чи певні величини (мети) і який встановлює 
основні рамки поведінки (стратегії), і навіть описує необхідні оперативні дії 
(використання маркетингових інструментів). Інструментом реалізації 
маркетингової стратегії є маркетингова політика, що представляє собою 
сукупність товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик.  

ПАТ «ККФ «Рошен» [4] один з найбільших світових виробників 
кондитерських виробів, яка реалізує масштабні та системні благодійні і 
соціально-культурні проекти. Її маркетингова політика включає всі вище 
перелічені складові. Основною суттю товарної політики ПАТ «ККФ «Рошен» є 
формування такого асортименту продукції, який приносив би підприємству 
прибуток, задовольняв запити споживачів (якість). Тобто ПАТ «ККФ «Рошен» 
піклується про товари, що мають перспективи на ринку. 

Здійснення маркетингової цінової політики орієнтована  на збут продукції з 
метою збільшення обсягів реалізації. Як відомо, рівень цін на ринку може 
змінюватися і коливатися, залежно від характеру змін і факторів, що їх 
зумовлюють. На формування ціни корпорації впливає багато різних чинників 
зовнішнього характеру, найважливішим серед яких є споживачі. Завжди 
існувало правило: чим нижче ціна, тим більше попит, але на сьогодні споживачі 
більше надають перевагу якісним товарам та репутації торгової марки. Для 
ціноутворення ПАТ «ККФ «Рошен» використовує стратегію встановлення цін, 
які не змінюються протягом тривалого часу, оскільки ця стратегія демонструє 
стабільність і сталість товару та товаровиробника. Також, корпорація застосовує 
стратегію договірних цін, що передбачає надання певних знижок чи пільг при 
дотриманні певних умов купівлі-продажу. 

Збутова політика ПАТ «ККФ «Рошен» здійснюється як на внутрішньому 
ринку, так і на зовнішньому ринку. Продукція підприємства представлена в 35 
країнах світу: Україні, США, Канаді, Європі, Ізраїлі, Грузії, Китаї, Японії, Кореї, 
Казахстані, Вірменії та інших. Це свідчить про якісну продукцію та інноваційні 
технології виробництва, адже за 20 років існування корпорації вдалося пройти шлях 
від виробництва на одній фабриці до лідерських позицій в авторитетних світових 
рейтингах, що дозволяє ПАТ «ККФ «Рошен» бути не тільки потужним виробником 
солодощів, але й ініціатором масштабних соціальних проектів. 

Маркетингова комунікаційна політика ПАТ «ККФ «Рошен» полягає у 
проведенні системи заходів, спрямованих на поінформованість споживачів, 
торгових і збутових посередників, контактних аудиторій, а також широкий загал 
про продукцію і її товаровиробника, стимулювання попиту на продукцію з 
метою її просування на ринку. 

На сьогоднішній день основним стратегічним завданням для ПАТ «ККФ 
«Рошен» має бути формування довіри споживачів до його кондитерських виробів, 
формування стійкого попиту на свою продукцію, повне оновлення технологічних 
ліній виробництва та використання сучасних інформаційних технологій. Для 
зміцнення довіри до якості продукції ПАТ «ККФ «Рошен» необхідно керівництвом 
підприємства розроблено плани, які полягають у забезпеченні 
конкурентоспроможності продукції на світовому і вітчизняному ринках; розробці і 
впровадженні ресурсозберігаючих (енергозберігаючих) технологій; здійсненні 
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всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимогами до охорони 
навколишнього середовища; освоєнні нових ринків збуту продукції і формування 
там своєї роздрібної мережі; розширенні географії зовнішньої торгівлі, зокрема, 
додатковому освоєнні ринків Європи (додатково до освоєного ринку Німеччини).  
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Однією з головних стратегічних цілей переробних підприємств АПК є 

забезпечення формування та розвитку фінансового потенціалу, досягнення якої 
потребує детального вивчення низки питань, перш за все пов’язаних із 
змістовним наповненням та ознаками сутнісних характеристик фінансового 
потенціалу переробних  підприємств АПК.  

Виділяють широке поняття фінансового потенціалу, що відображає всю 
сукупність економічних активів, які мають вартісну основу й здатні виступати 
джерелом фінансових засобів у результаті їх реалізації, застави, оренди[1, с. 267]. 
Ще одну інтерпретацію фінансового потенціалу пропонує Т. Паєнко [2, с. 96]. 
Він вважає, що фінансовий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, 
спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою 
максимізації прибутку. О. Соколов доводить, що фінансовий потенціал – це 
наявність фінансових можливостей підприємства для інвестування коштів у 
поточну діяльність, перспективний розвиток та нарощування його виробничого 
потенціалу [3, с.23]. 

Однак маємо визнати, що, незважаючи на актуальність та популярність 
питань сутності та управління фінансовим потенціалом підприємства, форма та 
зміст її управління перебувають в неузгодженому стані. Варто звернути увагу на 
те, що існуючі та прогнозовані змістовні характеристики управління фінансовим 
потенціалом підприємства повинні мати відповідну форму, тобто повинні 



 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 95 

певним чином бути скомпонованими. Тільки за умов дотримання єдності форми 
та змісту може бути досягнуто ефективність в управлінні фінансовим 
потенціалом переробних підприємств АПК.  

Використання методу декомпозиції (від лат. decompositio - складення, 
складання) в управлінні фінансовим потенціал переробних підприємств дозволяє 
структурувати процес управління відповідно до обраного морфологічного 
фокусу фінансового потенціалу підприємства. Під морфологічним фокусом 
фінансового потенціалу переробного підприємства розуміємо процес розбору 
внутрішньої початкової форми, що покликаний посприяти засвоєнню і 
систематизації ознак системи, їхньої категорії, виробленню міцних практичних 
зв’язків.  

Перш за все морфологічними фокусами фінансового потенціалу 
підприємства можуть виступати фокуси узгодження інтересів, фінансового 
забезпечення, протистояння загрозам  та викликам фінансової системи. В той же 
час, декомпозиції мають бути притаманні такі властивості, як адаптивність, 
тобто властивість пристосовуватися до зміни умов управління фінансовим 
потенціалом. Дослідження теоретичних основ управління фінансового 
потенціалу переробних підприємств перш за все повинно базуватися на 
морфологічному аналізі самої системи управління фінансовим потенціалом 
підприємства.  

Оскільки дана система заснована на підборі можливих рішень для окремих 
частин завдання, морфологічних ознак, що характеризують складові системи та 
наступному систематизованому отриманні їх комбінуванні. Отже, 
концептуальна модель управління фінансовим потенціалом переробних 
підприємств АПК повинна базуватись  на розумінні сутності фінансового 
потенціалу підприємства як ресурсних можливостей підприємства, що 
забезпечують  розвиток підприємства  в умовах дестабілізуючого впливу 
різноманітних видів загроз як внутрішніх так і зовнішніх. Виходячи з цього, 
концептуальною моделлю управління фінансовим  потенціалом переробного 
підприємства можна передбачити, що керівництвом підприємства має бути 
сформована система пріоритетних інтересів, виявлені інтереси суб’єктів 
зовнішнього середовища, що взаємодіють з ним, та обрані такі форми і способи 
гармонізації або узгодження цих інтересів, щоб результати взаємодії 
підприємства із цими суб’єктами забезпечили його прибуткову роботу.  

Варто взяти до уваги, що з’ясування мети, завдань морфологічного аналізу 
системи управління фінансового потенціалу підприємства сприяє пошуку різних 
варіантів: функціональних схем, принципів дії, конструктивних різновидів 
розроблюваної системи. При цьому концептуальна модель управління 
фінансовим  потенціалом переробного підприємства передбачає, що такий 
механізм є гнучкою, інтегрованою та відкритою системою. Подібний механізм 
повинен охоплювати принципи, прийоми і способи, методи і методики, 
процедури, алгоритми і моделі, за допомогою яких забезпечується в тій або іншій 
формі гармонізація всіх сфер діяльності підприємства та інтересів взаємодіючих 
з ним суб’єктів зовнішнього середовища. Таким чином дослідження і аналіз 
особливостей підходів щодо управління фінансовим потенціалом підприємства, 
та урахування принципів формування функціональних складових системи 
управління, дає змогу обґрунтувати складові концептуальної моделі управління 
процесом забезпечення формування та розвитку фінансового потенціалу 
переробного підприємства АПК. 
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Складні умови сьогодення, в яких опинились українські промислові 

підприємства, наштовхнули їх на нові умови конкуренції, проблеми 
інвестиційної політики, які в свою чергу стають вирішальними у їх 
життєдіяльності. Інвестиційна діяльність, як важливий інструмент, впливає на 
економічні процеси країни, оскільки завдяки залученню коштів з’являється 
можливість технологічно оновити устаткування та виробництво, запровадити 
інноваційні проекти, значно покращити соціальні стандарти, що зумовлює 
актуальність дослідження 

Передумовами для формування інноваційно-інвестиційного потенціалу 
промислового підприємства повинні бути результати аналізу його стану. 
Промислові підприємства, як правило, технологічно пов'язані з багатьма 
підприємствами регіонів України, країн СНД і зарубіжних країн. При цьому від 
стану промислового комплексу, його структури, конкурентоспроможності 
задіяних технологічних процесів і стратегій розвитку виробництва, залежить 
стан багатьох взаємозв'язаних підприємств. 

Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового 
підприємства повинне базуватися на виділенні загальних цілей і завдань 
промислової політики країни з урахуванням регіональних особливостей 
виробництва промислової продукції. 

Удосконалення промислової політики базується на створенні 
основоположних нормативно-законодавчих документів, що забезпечують 
виробництво промислових підприємств. Формування промислового комплексу 
повинне базуватися на виділенні загальних цілей і завдань промислової політики 
країни з урахуванням регіональних особливостей. При цьому доцільно 
врахувати: 

-інтереси всіх учасників промислового комплексу, включаючи і державу; 
-соціально-економічна спрямованість промислового комплексу; 
-необхідні заходи державного регулювання, управління і розвитку ринкових 

відносин між учасниками, включаючи державу і адміністрацію регіонів; 
-сприятливі умови для підвищення життєвого рівня населення регіонів, 

зниження негативних соціальних наслідків за рахунок позитивних зрушень в 
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промисловому комплексі, відновлення і зміцнення довіри всіх учасників, що 
здійснюють ринкові реформи; 

-індивідуальні підходи державного впливу і регулювання на промислових 
підприємствах; 

-адресність намічених заходів і відповідальність учасників за результати їх 
проведення; 

-відповідальність за нераціональне використання централізованих ресурсів, 
виділених для підтримки і розвитку промислового комплексу; 

-виробничий і інтелектуальний потенціал регіонів; 
-перехід від безкоштовної власності до продажу через інвестиційні 

конкурси, до її оренди, лізингу; 
-інвестиційна програмність заходів, що приймаються, і механізми по їх 

реалізації; 
-мотивація попиту: на ринках праці, капіталу, продукції, технологій і тому 

подібне. 
Необхідно також стабілізувати політичну ситуацію у країні, знизити рівень 

корупції, лібералізувати та дерегулювати підприємництво, сприяти розвитку 
фондового ринку, сформувати інвестиційні стимули, скоротити правила та 
інструкції стосовно ліцензування, оподаткування і репатріації прибутків, 
організаційно-економічного забезпечення. [1] 

Отже, промисловий розвитокрегіону потребує здійснення чіткої 
промислової політики. Для реалізації промислової  політики необхідні 
скоординовані зусилля органів законодавчої і виконавчої влади в тому числі, 
регіонів, товаровиробників. 

Таким чином, для забезпечення розвитку інноваційно-інвестиційного 
потенціалупромислового підприємства необхідно максимально сприяти 
реалізації прийнятої промислової політики регіонів  за допомогою системного 
використання реальних його засобів і ресурсів, єдиної структури державного 
регулювання, критеріального відбору рішень і об'єктів регулювання за наявності 
механізмів і систем контролю за реалізацією прийнятих рішень, оптимальне 
використання науково-технічного потенціалу регіонів, орієнтованого на 
створення наукоємних технологій, що забезпечують виробництво 
конкурентоздатної продукції. 
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Сучасний банк є складною динамічною системою. Завдання підвищення 

ефективності нагляду за банківською системою в період кризи – пошук більш 
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ефективних методів прогнозування надійності кредитних організацій. У світовій 
практиці на сучасному етапі найбільш популярними стають економіко-
математичні методи  та кібернетичні методи. На основі даних методик можна 
прогнозувати кризи різних типів та видів, що дозволяє називати їх криза-
прогнозними або К-прогнозними методами. Тому на сучасному етапі особливо 
гостро стає проблема моделювання фінансового стану банківських установ в 
різних умовах фінансових ринків з урахуванням ризиків.  

Розробкою методик і критеріїв прогнозування банкрутства займалися такі 
провідні вчені, як Е.Альтман, У.Бівер, Р.Ліс, Г.Спрінгейт, Дж.Таффлер, Г.Тішоу, 
Д.Дюран, Р.Сайфуллін, Г.Кадиков, В.Ковальов та інші. Вагомий внесок у 
вирішення проблемних питань з банкрутства й антикризового управління 
зробили вітчизняні вчені П.М.Чуб, Л.О.Примостка,  І.Жук, Л.Лігоненко, 
О.Терещенко, В.Мартиненко, Т.Тесленко. Однак як зарубіжні, так і вітчизняні 
методики мають певні недоліки, що ускладнює можливість їх застосування в 
Україні.  

Основою антикризового управління банком є діагностика кризових проявів 
на ранніх стадіях. Сьогодні ми є свідками початку епохи постіндустріального 
розвитку суспільства, викликаного автоматизацією виробництва і управління на 
основі широкого використання обчислювальної техніки та засобів 
телекомунікації. Сучасний менеджмент, - менеджмент постіндустріального 
періоду розвитку суспільства, - вже не може спиратися на принципи організації 
більш ніж столітньої давнини. До основних принципів сучасного управління 
відносять: проективність, підтримання процесів самонавчання організації, 
мотивацію творчості та сервісно-орієнтовану архітектуру управління бізнес-
процесами. 

 Управління епохи індустріального розвитку суспільства реактивно за своєю 
суттю. Ієрархічний  характер системи управління будується таким чином, що 
ефективність і якість управлінських заходів знаходиться в прямій залежності від 
кількості і різноманітності оперативної інформації насамперед про об'єкт 
управління, а також про стан організаційного оточення. Принцип реактивності 
управління є прямим наслідком широко поширеного уявлення про управління як 
процесі регулювання траєкторії функціонування об'єкта управління. [2] 

Останні рекомендації Базельського комітету підкреслюють важливість 
розробки так званих внутрішніх моделей антикризового управління. В цілому 
банківський  антикризовий менеджмент, як і ризик-менеджмент, в світовій 
практиці зазвичай прив'язаний до тієї або іншої методології і моделі: Creditrisk 
+( CSFP, 1997); Creditmetrics ( J. P. Morgan, RMG Corporation, 1997); Portfolio 
Manager і Credit Monitor ( KMV Associates, 1993); Creditportfolio View (Mсkinsey, 
1998); Jarrow - Tumbull Model ( Kamakura, 2003). Хоча кожна модель має свої 
особливості, проте, всі вони дозволяють визначити розподіл збитків ( loss 
distribution) по портфелю банківських ризиків, а на основі цього обчислити 
загальний очікуваний збиток по портфелю при будь-якому заданому довірчому 
інтервалі, мінливості величини збитків і розмірі капіталу, необхідного для 
підтримки портфеля. Також стали популярними внутрішні моделі, які 
безпосередньо дозволяють розрахувати економічний капітал, або вартість 
капіталу банку, скореговану на рівень ризику. Це перш за все методологія VaR 
(Value at Risk), метод RAROC(Risk Adjusted Return On Capital), який пов’язує 
ризик з прибутковістю банку, а також метод доданої вартості EVA(economic 
value added). Розрахунок економічного капіталу в залежності від специфіки 
кожного банку може розраховуватись як для окремого бізнесу, так і для банку 
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загалом. Базельський комітет з банківського нагляду рекомендує впровадження 
в усіх банках підходу АМА(Advanced Measurement Approach), завдяки якому 
аналітичні служби банків зможуть розрахувати коефіцієнт ризику, можливі 
операційні збитки та ймовірність настання ризикової події. Цей підхід більш за 
все по суті  близький до антикризового підходу в управлінні банківською 
установою.  Ще однією суттєвою проблемою для українських банків є 
«інформаційні діри», що стосуються фінансового стану потенційного 
позичальника. Це істотно знижує результативність банківського ризик-
менеджменту  і пояснюється нерозвиненістю мережі кредитних бюро, 
відсутністю доступної, прозорої, якісної звітності.[1] 

В Україні західні методології і моделі антикризового менеджменту 
потребують ретельної прив'язки до існуючих економічних реалій. І це зрозуміло. 
Країни з розвиненою ринковою економікою пройшли періоди розвитку, 
аналогічні сучасному періоду в Україні, набагато раніше. За час еволюції 
західної банківської системи був накопичений необхідний досвід, створена 
розвинена банківська інфраструктура, сформувалася культура ведення 
банківського бізнесу. На жаль, комерційні банки України не мають цих 
можливостей і вимушені здійснювати банківський ризик-менеджмент і 
антикризовий менеджмент, використовуючи наявний арсенал, і прагнучи 
наблизитися до передових західних методологій управління банківськими 
ризиками.  

Одним з інструментів вирішення  питання прогнозування є динамічний 
фінансовий аналіз. Специфікою цього методу є системний підхід до реагування 
банку на взаємопов’язані фактори ризику, які спостерігаються в динаміці. У 
контексті моделювання банківської діяльності існує необхідність інтегрування 
багатьох аспектів та напрямків антикризового управління  в єдину комплексну 
динамічну фінансову модель банківської установи.  

Впродовж останніх 15 років тема динамічного фінансового аналізу надбала 
широкого резонансу у вітчизняній та зарубіжній наукових спільнотах. 
Динамічне моделювання дозволяє враховувати циклічні коливання у розвитку 
компанії та її зовнішнього середовища в процесі прогнозування фінансових 
результатів діяльності.   Останнім часом широкого поширення набули методики 
класифікації кредитного ризику, що використовують теорію нейронних мереж. 
Нейронна модель знаходить потенційні («приховані») зв'язку між параметрами, 
які надалі входять до модель передбачення банкрутства як додаткові пояснюючі 
змінні. У нейромережах використовуються ті ж вхідні дані, що і в 
економетричних моделях, але моделі оцінки кредитного ризику будуються за 
допомогою певних процедур навчання розпізнаванню образів (класів), при 
цьому задіюються комп'ютерні алгоритми, імітують роботу людського мозку. 
Нейросітьовий аналіз не передбачає ніякий обмежень на склад вхідної 
інформації. Нейросітьові моделі здатні знаходити оптимальні індикатори для 
конкретного інструменту, при цьому обрані стратегії є адаптивними, тобто 
можуть змінюватись разом з ринковими умовами, що особливо важливо для 
молодих банків, які тільки виходять на український ринок. Одним із найбільш 
розповсюджених класів нойросітьових моделей є ANFIS  та TSK.Окремим 
класом моделей є різні оптимізаційні моделі, засновані на методах 
математичного прогнозування, що дозволяють мінімізувати помилки кредитора 
і максимізувати прибуток з урахуванням різних обмежень. [3] 

Висновок. Таким чином, в умовах глобалізації і інтенсифікації банківського 
бізнесу, посилення конкурентної боротьби і розширення потенціалу погроз 
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кредитній безпеці перед національною банківською системою постають 
завдання впровадження в кожному комерційному банку України комплексної 
програми, що забезпечує зниження наслідків реалізації ризиків при найгіршому 
сценарії розвитку подій в умовах глибокої економічної рецесії, «плавного» 
розподілу (дисипації) кредитних ризиків по всьому економічному  
співтовариству за допомогою впровадження в банківську практику ефективних 
інструментів антикризового регулювання.  
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Для вітчизняного обліку традиційним є калькулювання повної собівартості 
продукції, яка включає в себе всі витрати підприємства, пов'язані з 
виробництвом і реалізацією продукції. Прямі витрати відразу безпосередньо 
можуть бути включені в собівартість продукції, а непрямі витрати відносяться 
на собівартість одиниці продукції пропорційно будь якому показнику, який 
обраний на даному підприємстві в якості бази розподілу. Даний метод простий і 
зручний в застосуванні, однак має великий недолік, пов'язаний з проблемою 
розподілу накладних витрат. 

Будь-який розподіл накладних витрат, як витрат підприємства в цілому, 
призводить до спотворення собівартості продукції і особистого вкладу кожного 
продукту в загальний дохід підприємства. В результаті і ціни на ці види 
продукції, як правило, виходять необгрунтованими, що негативно відбивається 
на конкурентоспроможності продукції. 

Наростання мінливості господарського середовища, в якому розгортається 
виробничо-збутова активність підприємства, обумовлює необхідність 
ускладнення облікових процедур, зокрема, шляхом побудови системи неповного 
обліку і планування витрат. 

Головною особливістю директ-костинг є те, що собівартість продукції 
враховується і планується тільки в частині змінних витрат. Постійні витрати 
збирають на окремому рахунку і з заданою періодичністю безпосередньо 
списують на дебет рахунку фінансових результатів. Таким чином, постійні 
витрати не включають до розрахунку собівартості виробів, а списують з 
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отриманого прибутку протягом того періоду, в якому вони були витрачені. 
Сутність системи базується на вираженні direct costs (в перекладі з англ. 

прямі витрати), введеному Джонатаном Харрісом в 1936 р при розгляді їм 
методики калькулювання виробничих витрат підприємства. У змісті 
щомісячного звіту про прибутки і збитки стали розмежовувати звичайні 
виробничі витрати і непрямі накладні витрати. Диференціація виробничих 
витрат дозволила визначати залежність обсягу прибутку від обсягу реалізації 
продукції і управляти собівартістю. 

За ступенем диференціації витрат сучасна система direct costs пропонує 2 
варіанти обліку: 

- простий, одноступінчатий direct costs, при якому в складі собівартості 
продукції враховуються тільки прямі змінні витрати; 

- розвинений, диференційований (багатоступінчастий) direct costs, при якому 
в собівартість включаються і прямі змінні, і непрямі змінні загальногосподарські 
витрати. 

До позитивних характеристик даної системи слід віднести:  
- широкі можливості для отримання своєчасного інформаційного 

забезпечення управлінських рішень, спрямованих на пристосування 
підприємства до змін ринкового середовища (у т.ч. – корегування товарної та 
цінової політики, визначення наслідків змін рівня використання виробничої 
потужності);  

- підвищення рівня відповідальності та мотивації виконавців за дотримання 
встановлених планових показників діяльності;  

- економічне обґрунтування резервів підвищення ефективності 
господарювання та економії витрат та ін.  

Практичне впровадження методичних засад розбудови системи неповного 
обліку і планування витрат звичайно утруднюється через відсутність єдиної 
економічно обґрунтованої бази, необхідної для об’єктивного розмежування 
витрат відповідно до характеру їхнього зв’язку із умовами діяльності 
підприємства, що, в свою чергу, часто може призводити до певного спотворення 
результатів обліково-аналітичних процедур. 

Крім того, побудова системи неповного обліку і планування витрат звичайно 
має бути організаційно підкріплена реалізацією низки заходів з певної 
децентралізації управління, спрямованих на розширення сфери відповідальності 
виконавців (насамперед – у виробничих підрозділах) щодо регулювання рівня 
витрат ресурсів. Проте до складу негативних наслідків здійснення 
організаційних перетворень такого роду слід віднести зростання небезпеки 
виникнення структурних (між різними структурно-організаційними ланками – 
функціональними областями діяльності підприємства) протиріч при спробах 
локальної (в межах окремої структурно-організаційної ланки) оптимізації 
витрат.  
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Необхідність визначення сутності та теоретичних засад розроблення бізнес-
планів виробничих підприємств з врахуванням  особливостей розвитку 
економіки України зумовлюють актуальність теми дослідження 

Мета дослідження обґрунтовується необхідністю розроблення бізнес-планів 
на виробничому підприємстві, їх значення та функції. 

У плануванні потребує кожне підприємство, як вся економіка в цілому, так і 
окремі галузі промисловості зокрема. Спланувати створення і розвиток своєї 
підприємницької ініціативи  – це в першу чергу зуміти вірно провести оцінку 
можливостей, обсяги виробленого товару, та його конкурентоспроможність [1]. 

Головною причиною, необхідність розробки грамотних бізнес-планів – 
підвищення інвестиційної активності в різних сферах економіки. Це пов'язано з 
тим, що фінансові групи, банки та інвестиційні фонди повинні швидко і 
оперативно вирішувати питання з виділенням коштів на той чи інший проект, 
зробити ж це можна тільки проаналізувавши припустимі ризики та можливість 
максимально швидкої окупності. Єдиний спосіб досягти цього це  –  скласти 
бізнес-план і захистити його перед потенційними інвесторами. 

Мета розробки бізнес-плану  –  показати найбільш об'єктивну оцінку 
майбутнього інвестиційного проекту, показати його сильні і слабкі сторони, 
термін окупності, зрозуміти необхідну інфраструктуру для майбутнього проекту, 
тощо. Кінцевою метою є залучення коштів інвестора в майбутній проект. 

Бізнес-план є тим важелем, за допомогою якого керівник може максимально 
оперативно реагувати і вирішувати проблеми, котрі виникають в процесі 
управління фірмою. Закінчений бізнес-план є «візитною карткою» підприємства 
для зацікавлених організацій та підприємств (інвестиційні групи, банки, 
венчурні фонди, державні установи) за допомогою якої підприємець або 
керівник може показати основні досягнення та можливості свого підприємства 
[2]. 

Планування включає в себе в першу чергу критичний аналіз  ідей. З головних 
проблем під час реалізації проекту не відсутність ресурсів, а їх  хибного 
розподілу, то стає ясно, що планування є механізм , за допомогою якою можливо 
ефективно розподіляти ресурси та пріоритети  їх використання для конкретного 
завдання. Це  допоможе знизити ймовірність помилки і залежність від 
зовнішнього середовища. Природно за умовою, що план має розробляються 
грамотно і об'єктивно. 

Планування допомагає вирішити для підприємства наступні завдання: 
– розв'язувати проблеми реалізації грамотної кадрової політики (побудова 

«командного» духу підприємства, вироблення потрібної мотивації праці)  
–  побудова ієрархії цілей для підприємства  –  визначення маркетингової 

політики підприємства (способи реклами, збільшення ринків збуту і т. д.)  
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–  об'єктивна оцінка стану підприємства в різних сферах (фінансова, 
виробнича)  

–  оцінювати можливі перешкоди при реалізації намічених цілей і 
досягнення планових показників та розробка шляхів для їх вирішення [3]. 

Слід чітко усвідомлювати, в умовах ринкової економіки планування так 
само необхідно (особливо це стосується впровадження інноваційних 
технологій), як і при плановій економіці. Тільки чітко пророблений бізнес-план, 
з грамотно вибудуваною стратегією його реалізації зможе залучити інвесторів в 
комерційний проект і дати поштовх розвитку організації. Варто так само 
відзначити, що для виходу з кризової ситуації на окремому підприємстві, в 
сегменті економіки і навіть на рівні макроекономіки варто застосовувати метод 
планування тільки з урахуванням системного підходу [4]. 

Список критеріїв для відбору проектів і залучення інвесторів в рамках 
бізнес-планування досить широкий: це і показники економічної ефективності, і 
рівень ризиків, і терміни окупності, і необхідні суми фінансування; 
враховуються фінансові та якісні показники конкретного виду бізнесу: стан, 
стадія розвитку і місткість ринку; кількість конкурентів, їх частка на ринку; 
наявність кваліфікованого управлінського персоналу (якщо бізнес купується); 
важливу роль відіграють порядок і форма представлення бізнес-планів 
інвестиційних проектів. Тому успіх бізнес-планування полягає в обліку вимог, 
що забезпечують обґрунтування ефективності проектів з урахуванням рівня 
можливих ризиків, а також в дотриманні принципів і підходів, які гарантують 
оптимальну форму подання проекту [5]. 
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В сучасних складних умовах розвитку української держави, в умовах 
постійної нестачі обігових коштів, використання вексельних форм розрахунків 
на підприємствах стає найбільш актуальним.  
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В умовах фінансової нестабільності суб’єктам господарювання необхідно 
використовувати всі додаткові можливості для вчасного і повного проведення 
розрахунків з контрагентами, в тому числі і за допомогою векселів. 

З використанням векселя як універсального фінансового та платіжного 
інструменту стає можливим забезпечити вирішення складних господарських та 
фінансових проблем, зокрема підвищити платоспроможність та фінансову 
стійкість, прискорити обіговість коштів, розширити виробництво тощо. 

Організація вексельного обігу є одним з найскладніших питань і в теорії і 
практиці менеджменту. Пов'язане це, в першу чергу, з тим, що такий інструмент 
управління, як вексель, дає підприємствам наступні переваги: 

 продовження термін платежу відповідно до потреб та 
можливостей підприємства; 

 зменшення обсягів простроченої заборгованості. 
        Саме завдяки зазначеним характеристикам вексель набув широкого 

застосування в розвинених країнах світу, та все необхіднішим стає його 
використання в національній економіці. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» 
вексель – це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 
векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу 
визначену суму власнику векселя (векселедержателю) [1]. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» 
вексель – це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання 
векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку 
платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) [3]. 

Вексель як цінний папір, об’єкт комерційного кредиту, форма безготівкових 
розрахунків і застава є важливою економічною категорією ринкової економіки. 
Головними особливостями векселя, що склалися в міжнародній практиці і були 
прийняті на Женевській конвенції 1930р. та виокремлюють його від інших 
цінних паперів, вважають: 

                        Абсолютність зобов’язання, визначеного векселем, - текст векселя 
не має містити посилання на угоду, що є причиною видачі векселя; 

                        Безумовність зобов’язань за векселем – вексель містить простий і 
нічим не обумовлений наказ або зобов’язання сплатити певну суму; 

                        Безсуперечливість зобов’язань за векселем, якщо він є справжнім; 
                        Вексель – письмовий документ, що має суворо встановлені 

обов’язкові реквізити; 
                        Вимагати платежу за векселем може лише той, хто володіє цим 

документом – тримач (власник) векселя; 
                        Вексель має підвищену оборотність; 
                        При порушенні термінів сплати векселя необхідно здійснити 

нотаріальний протест [2]. 
Проте використання векселів на сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку ще й досі не набуло значного поширення, про що свідчать такі дані: 
питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості за векселями з 
загальній структурі заборгованості підприємств України є незначною і складає 
4,2 та 7,7%, тому числі простроченої – 0,6 та 1,9% дебіторської та кредиторської 
заборгованості відповідності, в той час як питома вага простроченої 
заборгованості за товари, роботи, послуги, яка не оформлена векселями 
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становить 55,3 та 56,4%, що значно вище, ніж за векселями. Вищенаведені факти 
свідчать про необхідність формування вексельного ринку в Україні [4]. 

Необхідно також зазначити, що створення в Україні ефективного механізму 
вексельного обігу в сучасних умовах цілком можливе. Треба лише створити для 
цього відповідні умови: значне розширення практичного застосування в його 
організації з використанням позитивного досвіду розвинених країн світу, 
підготовка висококваліфікованих спеціалістів з даної тематики, удосконалення 
нормативно-правової бази, організація наукових досліджень з даної 
проблематики. 

Крім того, під час використання вексельної форми розрахунків у 
господарській діяльності підприємств та організацій слід неухильно 
дотримуватися концепції вексельного права як підгалузі господарського права. 
Отже, створення ефективної системи вексельного обігу сприятиме розвитку 
виробничої діяльності підприємств і організацій різних форм власності, 
прискоренню збуту продукції, товарів, робіт і послуг, допоможе у подоланні 
кризи неплатежів, сприятиме вирішенню інших фінансово-економічних 
проблем. 
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У сучасних умовах ведення банківського бізнесу на фоні негативних наслідків 
фінансової кризи пріоритетними завданнями є досягнення та збереження високого 
рівня конкурентоспроможності банківських установ, оскільки даний показник 
характеризує ефективність роботи банку, його фінансову стійкість, стабільність та 
здатність забезпечити собі провідні позиції в умовах високої конкуренції. 
Досягнення банком високого рівня конкурентоспроможності визначається 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/page5
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високою інтенсивністю його інноваційної діяльності, адже постійно оновлюючи 
бізнес-процеси, можна оперативно та з мінімальними витратами реагувати на 
зміни зовнішнього середовища.  

Дослідження конкурентоспроможності банку в сучасних умовах ведення 
бізнесу є дуже важливою, тому привернула увагу таких науковців як Базадзе К.М., 
Вербицька Я.Є., Дребот Н.П., Золотарьова О.В. , Коваленко В.В., Медведєв М.В., 
Пасічник І.В., Сідельник О.П., Федулова Л.М., Шевцова О.Й., Шпиг Ф.І. та інших. 
Проте досі залишається не в повній мірі визначеною роль інноваційної діяльності 
банку як одного з найважливіших факторів конкурентоспроможності банку. Саме 
вивчення цього питання постає метою даної роботи. 

Зазвичай, під конкурентоспроможністю [1] розуміється здатність організації 
(країни, галузі) випереджати суперника в досягненні поставлених цілей. Фактично, 
конкурентоспроможність – це характеристика організації ефективно 
функціонувати протягом значного періоду в умовах конкурентного ринку. 

Класичними факторами конкурентоспроможності банку вважаються [1] 
рівень надійності банку; розмір капіталу; розмір активів банку; фінансовий 
результат банку. Але поряд з наведеними факторами, постає новий, але не менш 
важливий фактор «інноваційної діяльності» банку. Економіка розвинутих країн в 
значній мірі носить інноваційний характер, тобто базується на використанні нових 
знань та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Для 
українських банків активізація інноваційної діяльності стає не тільки ключовим 
фактором успіху в конкуренції, але і умовою виживання на ринку. Саме тому, цей 
фактор, насамперед, стає вирішальним при визначенні кількості користувачів 
роздрібними банківськими послугами, яких зможе залучити банк, що в більшій 
мірі визначає  прибуток банківської установи. Одним із напрямків такої діяльності 
є надання послуг з дистанційного банківського обслуговування (ДБО), зокрема, 
послуг електронного банкінгу.  

Відповідно до визначень, які найчастіше зустрічаються у сучасній літературі 
прикладного характеру, електронна банківська діяльність (електронний банкінг, е-
банкінг, Інтернет-банкінг) розглядається як процес здійснення банківських операцій 
та надання банківських послуг з використанням автоматизованих систем, у тому 
числі електронними каналами зв’язку [2]. Це відносно новий спосіб здійснення 
банківських бізнес-процесів, суть якого полягає у проведенні трансакцій за 
допомогою ІКТ та має певні переваги і недоліки (табл. 1).  

Надання послуг за допомогою ДБО дозволило значно розширити базу 
клієнтів в основному за рахунок клієнтів, які проживають у віддалених куточках 
міста або селищах. У 2017 році кожен український банк має змогу надавати 
послуги за допомогою ДБО, різниця постає лише у якості надання цих послуг та 
різноманітності операцій, які можна здійснити за допомогою е-банкінгу 
окремого банку. За рейтингом 2016 року у номінації «Кращий інтернет-банкінг» 
було виділено 10 банків-лідерів, а саме [3]: ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ 
«ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ 
«Альфа-Банк», ПАТ «ВТБ Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсиббанк», АТ 
«Укрексімбанк», АТ «Піреус банк МКБ».  

Сьогодні банки дають змогу клієнтам користуватися за допомогою ДБО 
такими послугами як [3] можливість поповнення депозиту, погашення кредиту, 
надання принтскрін-квитанції, отримання виписки по рахунку, оформлення 
кредитних заявок, онлайн-переказу грошей, здійснення SWIFT-переказів через 

Таблиця 1 - Електронний банкінг: види, характеристика, переваги, недоліки 
Вид Характеристика Переваги Недоліки 
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и  використання використання 

Інте
рнет-

банкінг 

Сучасна багатофункціональна 
система дистанційного обслуго-
вування клієнтів-фізичних осіб, яка 
дозволяє управляти банківськими 
рахунками 24/7 в режимі реального 
часу з будь-якої точки світу, 
використовуючи інтернет. Ця 
система дозволяє клієнтам 
дистанційно здійснювати операції з 
рахунками і картами, переказувати 
кошти з України, відкривати і 
поповнювати депозити, погашати 
кредити, оплачувати комунальні 
послуги і інтернет, поповнювати 
мобільний телефон і т.п. 

- висока 
мобільність; 

- зручність; 
- можливість 

обміну 
документами; 

- широкі 
інформаційні 
можливості; 

- 
універсальність; 

- доступність 
та оперативність; 

- економія 
часу та витрат. 

- можливість 
затримки платежів, 
збої в роботі системи; 

- недостатня 
захищеність від 
несанкціонованого 
втручання та фактору 
приватності; 

- необхідність 
мати комп'ютер та 
телефонну лінію 
одночасно; 

- неможливість 
здійснити 
оподаткування через 
відсутність необхідної 
нормативної бази. 

PC-
banking 

(«Кл
ієнт-

банк») 

PC-Банкінг - версія системи 
Інтернет-Клієнт-Банк, яка дозволяє 
працювати як через Інтернет, так і 
через телефонну лінію (викори-
стовуючи Dial-up з'єднання). Набір і 
перегляд документів здійснюється 
без підключення до банківського 
сервера. Підключення необхідно 
тільки для обміну даними з банком. 
Робота ведеться через програму, 
встановлену на комп'ютері 

- високий 
рівень захисту; 

- існує 
можливість 
обміну 
документами та 
отримання 
довідкової 
інформації; 

- економія 
часу 
операціоністів та 
клієнтів.  

- висока вартість; 
- необхідність 

встановлення 
програмного 
забезпечення; 

- низький рівень 
мобільності; 

- необхідність 
високої кваліфікації 
користувача. 

Phon
e-банкінг 

Phone-банкінг - це інформаційна 
банківська система, що дозволяє 
управляти рахунком по телефону і 
бути поінформованим про його стан. 
Технологія обслуговування в системі 
телебанкінгу передбачає, що клієнт 
зв'язується з банком по телефону і 
віддає розпорядження банківському 
комп'ютеру на надання інформації за 
рахунком. 

- досить 
висока 
мобільність та 
доступність; 

- достатня 
швидкість; 

- невеликі 
витрати; 

- можливість 
отримання повної 
інформації про 
стан рахунків. 

- обмежений 
набір операцій; 

- відсутня 
можливість передачі  
документів до банку; 

- недовіра до 
електронної комерції 
серед споживачів; 

- низький рівень 
безпеки і захисту. 

Джерело: сформовано автором. 

веб-сайт банку, зняття грошей в банкоматі без карти, оплати комунальних 
послуг) тощо. Таким чином, що на передній план виступає проблема доступності, 
зручності у використанні цього сервісу та розробки сучасного інтерфейсу. 

Однією з сучасних «інновацій зручності», яка значно спрощує здійснення 
платежів – є система ідентифікації за допомогою голосу та зображення, яку планує 
запровадити міжнародна платіжна система Master Card у 14 країнах світу. Сутність 
технології бімодальної біометрії полягає в звірці раніше створеного зліпка голосу і 
фото клієнта (еталона) з голосом і фото клієнта в момент аутентифікації. Технологія 
порівнює велику кількість параметрів голосу (тембр, швидкість вимови, 
особливості), встановлює схожість еталонного фото і користувача, а також визначає, 
чи реальна людина намагається пройти аутентифікацію по міміці особи. Еталон 
голосу і особи записується один раз і потім може бути використаний в будь-яких 
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дистанційних каналах для аутентифікації клієнта. При необхідності користувач може 
оновлювати еталонні дані. 

Ця інновація значно спрощує ідентифікацію, що є великою перевагою для 
клієнтів, адже вони більше не змушені запам’ятовувати складні паролі та пін-
коди від платіжної картки, персональної сторінки в інтернет-банкінгу та інші. 
Головною ж перевагою для банків є не тільки залучення нових клієнтів, а також 
збільшення популярності та доступності електронних платежів, що зможе значно 
прискорити грошовий обіг та, насамперед, збільшити прибуток банків.  

Сьогодні можливість введення даної технології на українському ринку 
банківських послуг є досить реальною. Це, насамперед дає змогу інноваційного 
розвитку лідерам українського банківського бізнесу. Але, як зазначають експерти, 
країна має бути готовою з технічної сторони, тобто головним аспектом залишається 
розробка програмного забезпечення саме для українських банків. 

Отже, узагальнююче все вище зазначене, можна стверджувати, що нові 
технології та інновації у сфері надання банківських послуг здатні привернути 
увагу суспільства та зацікавити споживача. Клієнт майбутнього буде обирати 
банк, здатний впроваджувати передові технології, тобто банк, який буде більш 
конкурентоспроможним у порівнянні  з іншими учасниками ринку. 
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Подальший розвиток економіки України і запровадження моделі 

інноваційного управління потребують системного реформування сектору 
державних фінансів і, зокрема, податкової системи на засадах економічності, 
ефективності, оптимізації податкових надходжень, забезпечення 
збалансованості інтересів держави та суб’єктів господарювання. Такі дії мають 
сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, легалізації 
тіньового сектору, скорочення витрат платників податків на їх адміністрування, 
активізації інвестиційних процесів тощо. На важливості податкового 
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні наголошує низка науковців, 
серед яких М. І. Мельник, Т. В. Мединська [1, с. 126]. Науковці зазначають, що 
можливості застосування різних форм і методів оподаткування дозволяють 
системі податкового стимулювання бути найбільш гнучким способом залучення 
додаткових ресурсів для інтенсифікації фінансово-господарської діяльності 
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вітчизняних суб’єктів господарювання, саме тому це питання повинно постійно 
знаходитися в фокусі податкової реформи. 

Одними з головних інструментів податкового стимулювання є податкові 
пільги, які за своєю економічною сутністю являють собою систему внутрішнього 
перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами оподаткування [3, с. 
152]. Щодо можливостей податкових пільг у вітчизняному бізнес-середовищі, то 
варто враховувати неоднозначність їх регуляторного (стимулюючого) впливу на 
інвестиційну активність. Зокрема, податкові пільги можуть виступати 
інструментом вирішення складних завдань системного характеру (структурної 
перебудови економіки, стимулювання інновацій у перспективних сферах та); 
стимулювання виробництва, пріоритетних видів економічної діяльності та сфер 
інвестування доходів; реалізації окремих напрямів соціально-економічної політики 
(підтримка депресивних територій тощо). Проте податкові пільги можуть 
справляти і негативний вплив, адже вони втручаються в ринковий процес 
зосередження капіталу та ресурсів; ускладнюють податкове законодавство; 
створюють нерівне конкурентне бізнес-середовище за рахунок необґрунтованих 
преференцій для окремих суб’єктів бізнесу, що створює нерівномірний розподіл 
податкового тягаря, знижує загальну ділову активність та сприяє активізації 
неформальних стосунків й способів ухилення від оподаткування як єдиних шляхів 
збереження своєї конкурентоспроможності на ринку України. 

Зазначимо, що чинне податкове законодавство із змінами, що були внесені в 
кінці 2016 року, містить заходи із стимулювання інвестиційної активності. До 
таких, зокрема, можна віднести уточнення порядку амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх 
переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського 
обліку; зменшення мінімально допустимих строків до 2 років амортизації для 
основних засобів групи 4 (машини та обладнання); запровадження на період до 31 
грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на 
прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х 
мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду 
заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні 
плати, за умови відповідності певним критеріям; визнання податкових накладних, 
складених після 1 липня 2017 року та зареєстрованих в ЄРПН достатньою 
підставою для підтвердження податкового кредиту ПДВ; надання права на 
перенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркою 
контролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим 
платником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника; подовження  до 
01.01.2019 року дії звільнення від оподаткування операцій з постачання, у тому 
числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також 
паперу та картону для утилізації; подовження до 01.01.2019 року дії касового 
методу визначення дати виникнення податкових зобов’язань та податкового 
кредиту платників податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), 
передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або 
продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 
згідно з УКТ ЗЕД, а також додання до цього переліку платників податку, які  
надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення; 
встановлення мораторію на застосування штрафних санкцій до 
сільськогосподарських підприємств, що застосовували спеціальний режим 
оподаткування ПДВ за заниження такими платниками податкового зобов’язання з 
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ПДВ або завищення ними бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок 
порушення порядку розподілу податкового кредиту та інше [2]. 

Однак, слід визнати, що ці заходи не є системними та не справляють достатнього 
ефекту, до того ж мають деякі ознаки лобізма. Саме тому питання податкового 
стимулювання інвестиційної діяльності потребує подальших досліджень в форматі 
загальної концепції реформування податкової системи України. 
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Фінансування підприємств є складним і водночас необхідним елементом для їх 

успішного і сталого розвитку та утримання на конкурентному рівні. Більшість 
підприємств зіштовхнулися з проблемою нестачі, важкої доступності до всіх видів 
ресурсів. В умовах диспаритету цін на продукцію або послуги, засоби виробництва 
й сировину, енергоносії підприємствам важко забезпечити свій розвиток. Тому 
дослідження фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства необхідно 
розглядати з позиції системно-синергетичного підходу, що являє собою сучасний 
міждисциплінарний інструментарій дослідження складних динамічних систем, 
оскільки підприємства є складною відкритою системою, що володіє властивістю 
внутрішньої цілісності і постійного обміну з зовнішнім середовищем. 

Значний вплив на формування наукових уявлень про сталий розвиток, 
стабільність, глобалізацію формують праці класиків теорії і методології розвитку 
економічних систем; розробників теорії циклів та криз; дослідників теорії 
синергетики. Методологічним підґрунтям дослідження стали наукові праці 
українських та зарубіжних авторів: Б.П. Бєлоусова, О. Білоруса, М. Блауга, 
Б. Боулінга, В. Гейця, А.М. Жаботинського, В.П. Залуцького, М. Кондратьєва, 
В. Коллонтая, Р. Коуза, П. Кругмана, Д. Лук’яненка, В. Лукашевича, 
Ю. Пахомова, І. Пригожего, Т. Туниці, Г. Хакена та інших. Проте існує потреба 
в подальшому досліджені питань, пов’язаних з фінансовим забезпеченням 
підприємств при досягненні сталого розвитку на основі синергетичного підходу, 
що і стало метою даної роботи. 

Синергетика - досить молода галузь науки, яка стала самостійним науковим 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1797-viii
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напрямом лише в 70-і роки XX століття. Її назва походить від грецького слова 
«сінергейя», що означає спільну дію, співпраця [1]. Головним предметом вивчення 
синергетіків є процеси самоорганізації і саморозвитку, що протікають в природних 
і соціальних системах. Основними поняттями синергетики є «самоорганізація», 
«відкритість», «нелінійність», «нерівновагомість», «біфуркація», «флуктуація», 
«дисипативні структури», «аттрактор».  

Схематично взаємодію цих понять можна пояснити за допомогою 
процесного підходу IDEF (Integrated Definition Function Modeling. В основі 
методології лежать чотири головні поняття (рис. 1): «Управління» (Control); 
«Вхід» (Input); «Вихід» (Output); «Механізм» (Mechanism) [2]. 

На рис. 1 хаос (ентропія) є присутньою в кожному елементі (у вході, виході, 
управлінні, механізмі), але для простоти вона приведена як додатковий вихід. 
Ентропія виходить із системи і її частина може експортуватися у зовнішнє 

 
середовище, а частина  у внутрішнє середовище, і тим самим поступати на 

вхід. Синергію виділено в окремий процес, оскільки синергія може утворюватися 
без управлінського впливу (в основному в природних системах), а може при 
управлінському впливі (на основі свідомої діяльності менеджера). Отже, 
менеджер в якості входу отримує ентропію, яку свідомо утилізує і перетворює на 
синергію. Тим самим забезпечує запас міцності системи, тобто створює «подушку 
безпеки». Тобто мінімізація виробництва ентропії та максимізація виробництва 
синергії є основним синергетичним принципом.  

Тобто, коли цілі і завдання одного бізнес-процесу стають більш 
пріоритетними та перекривають цілі і завдання іншого бізнес-процесу, то їх 
розбіжність стає неминучою в результаті неузгодженості їх внутрішніх і 
зовнішніх векторів, які спрямовані до різних цілей. Тобто модель сталого 
розвитку підприємства орієнтується в своїй системній єдності та синергетичних 
за своєю природою принципах відбувається реалізація як мінімум трьох 
сумісних цілей: забезпечення економічної ефективності, соціальної 
справедливості, екологічної безпеки, що в сукупності слід розцінювати як 
синергетичний ефект. 

Таким чином, синергетичний підхід у досягненні сталого розвитку 
підприємства проявляється як резонансний вплив керуючої субсистеми 
управління підприємством на механізми його внутрішньої самоорганізації та 
самодезорганізації на основі послаблення відповідних зворотних зв’язків, які 
нейтралізують загрози та активізують можливості, шляхом утилізації ентропії і 
перетворення її на синергію (створення позитивного синергетичного ефекту та 

Рис. 1. Модель бізнес-процесу з врахуванням ентропії та синергії 
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нівелювання негативного синергетичного ефекту) з метою підтримання 
динамічного розвитку підприємства як економічної системи в сучасних умовах. 

Тобто, філософія синергетичного управління сталого розвитку підприємства 
повинна виходити із того, що вірно підібране фінансове забезпечення є не тільки 
найбільш цінним ресурсом підприємства, але й найбільш адаптивним і 
негентропічним (можуть протистояти хаосу, якщо володіють інформацією та 
рухаються вздовж «бажаного» аттрактора). Завдяки цьому підприємство здатне 
підтримувати динамічну рівновагу і зберігати керованість в умовах впливу 
ендогенних та екзогенних загроз, часових обмежень і дефіциту інших видів 
ресурсів.  
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Державні банки формують ядро банківської системи України та виконують 

важливу стабілізаційну роль, особливо під час криз. До фінансової кризи 2008—
2010 рр. державні системні банки в Україні розвивались як універсальні, при 
цьому прискореними темпами зростав роздрібний бізнес (залучення коштів 
і кредитування населення). Після кризи спостерігається згортання кредитної 
активності державних банків, і роздрібний сегмент бізнесу стає переважно 
постачальником ресурсів. Окрім того, проблеми циклічної рентабельності, 
зумовлені низькими процентними ставками, стимулюють банки 
до диверсифікації джерел доходів, зокрема за рахунок збільшення частки 
комісійних доходів[2,с.15]. 

Для державного банківського сектору початково були визначені завдання по 
сприянню економічному розвитку, в тому числі за рахунок підтримки експортно-
імпортної діяльності підприємств та гарантування вкладів населення.  

Для вирішення спеціальних завдань були створені функціональні банки, 
один з яких, Ощадбанк, який розвивався як універсальна банківська установа, що 
працювала у всіх сегментах та секторах економіки України. Ощадбанк мав 
можливість надавати великі за розміром позики юридичним особам. Однак, 
протягом 2014-2015 років діяльність банку носила збитковий характер. Значну 
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частку у кредитних портфелях банка (як і в цілому по банківській системі) 
становили кредити низької категорії якості [1,с.4]. 

Для розв’язання питань стратегічного розвитку банків у травні 2015 р. 
створена спеціальна робоча група, до складу якої увійшли представники 
державних банків, Міністерства фінансів України, Національного банку України 
та міжнародних організацій. Був створений стратегічний план на 2015—2017 рр. 

Сьогодні Ощадбанк – є символом стабільності та надійності. За основними 
показниками своєї діяльності входить у трійку лідерів вітчизняного банківського 
ринку, він єдиний серед українських банків, який має закріплену законом 
державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою 
вимогою.  

За роки свого існування Ощадбанк завоював репутацію бездоганного 
ділового партнера, який спроможний виконувати взяті на себе зобов’язання 
незалежно від впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. 

Нова стратегія розвитку державних банків визначила, який вплив на 
економіку вони повинні здійснювати, яку частку ринку займати та що треба 
змінити в корпоративному управлінні для підвищення їх ефективності 

[3, с.113]. 
На прикладі Ощадбанку його стратегічний план включає посилення системи 

управління ризиками, оптимізацію банківських технологій і продуктів, 
зміцнення ІТ-інфраструктури, запобігання потенційному погіршенню або 
застою в українській економіці. Крім того, там прописані додаткові цілі, такі як 
поліпшення відносин із клієнтами, охоплення їх послугами банку, а також 
створення підґрунтя для стійкого розвитку.  

Для забезпечення кращої внутрішньої ефективності Ощадбанк має на меті 
підвищити операційну ефективність за рахунок оптимізації продажів і системи 
мотивації фронт-офісу. До його намірів також входять: вивчення питання 
реорганізації мережі філій і регіональних відділень; централізація певних 
функцій, зокрема звітності й контролю, де це можливо; впровадження передової 
практики з управління ризиками та стягнення заборгованості [2,с.17]. 

Правління ПАТ «Ощадбанку» одностайно втілює стратегічний план та 
схвалює  послідовну позицію щодо реформування системи корпоративного 
управління.  

Запровадження урядом як власником державних банків кращих 
міжнародних практик та принципів корпоративного управління є беззаперечним 
доказом наміру забезпечити прозорість, економічну ефективність та політичну 
незалежність державних банків. 

Протягом останнього року команда ПАТ «Ощадбанку» активно реалізує 
стратегію розвитку, розроблену правлінням спільно з однією з провідних 
аудиторських компаній – PWC, мета якої – масштабна модернізація, а саме: 

 1) помірне розширення корпоративного сегмента бізнесу банку;  
2) збереження ресурсної бази за роздрібним бізнесом;  
3) перегляд політики капітальних вкладень;  
4) підвищення ефективності за рахунок зниження витрат, централізації, 

систематизації та оптимізації основних бізнес-процесів;  
5) удосконалення методів роботи щодо стягнення заборгованості; 
 6) оптимізація оцінки ризиків і управління ними [2,с.19]. 
Також, Ощадбанк надає повний спектр банківських послуг корпоративним 

клієнтам (рахунки, кредити, овердрафт, револьверні кредитні лінії, гарантії, 
векселі, валютні операції, акредитиви, операції з цінними паперами, 



 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 114 

розрахунково-касові операції та інкасація, консультаційні послуги, що є 
допоміжними відносно кредитування).  

Політика банку у свою чергу передбачає сприяння малим і середнім 
підприємствам  та реалізацію різних кредитних програм держави. Казначейський 
бізнес Ощадбанку складається з операцій із  цінними паперами й тих, що 
проводяться на міжбанківському ринку. Банк є ключовим оператором 
на міжбанківському ринку: у 2015 р. він мав генеральні угоди з 42 вітчизняними 
та 33 іноземними банками [5]. 

Для державних банків характерна вкрай висока концентрація позичальників. 
Зокрема, на 30 червня 2015 р. загальна сума кредитів, наданих Ощадбанком 
десяти найбільшим позичальникам чи їх групам, становила 57,25 млрд грн, або 
57 % сукупного кредитного портфеля банку (на 31 грудня 2014 р. — 54,23 млрд 
грн, або 58 %) [2,с.27]. 

В наш час в умовах сучасної кризи та нестабільності деяких комерційних 
банків збільшилася довіра населення до Державного ощадного банку.  Банк 
володіє значним економічним потенціалом і спроможний зміцнити свої позиції 
на ринку банківських послуг. 

У деяких аспектах державні банки виконують унікальну місію охоплення 
фінансовим сервісом населення. Зокрема, Ощадбанк присутній там, де 
комерційнім банкам бути не цікаво через економічну неефективність. 

Ощадбанк орієнтований на підтримку тісної співпраці з державою та 
державними підприємствами, котрі мають стратегічне значення для економіки 
країни, він реалізує різні державні програми компенсацій і виплат, наприклад 
програму компенсації громадянам України за втрату грошових заощаджень 
в Ощадбанку в УРСР за рахунок державного бюджету. Банк також виступає 
в ролі фінансового агента держави в обслуговуванні Пенсійного фонду України 
та підтримує розрахункові рахунки. 
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Постановка проблеми. Бюджет відіграє важливу роль у житті кожної 
держави. Він є статтею доходів і витрат держави та впливає на добробут кожного 
громадянина. Керівництво кожної країни прагне досягти балансу доходу, тобто 
такої ситуації, за якої видаткова та доходна частини бюджету рівні між собою. 
Однак на цей баланс впливають різні чинники – політичні, економічні, природні, 
в результаті чого дохідна частина держбюджету не може покрити всі видаткові 
статті. Саме така ситуація і називається бюджетним дефіцитом. Всі країни 
намагаються звести до мінімуму ризики виникнення подібної ситуації, оскільки 
такий стан держбюджету небажано для країни – через бюджетний дефіцит 
відбувається зростання державного боргу та інфляція. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження 
бюджетного дефіциту та його наслідків займались такі відомі вітчизняні та 
зарубіжні науковці, як І.В. Алексєєв, О.Ю. Сова, 

Метою роботи є дослідження проблем дефіциту бюджету та визначення їх 
впливу на економічний розвиток країни. 

Результати дослідження. Як відомо, бюджет на всіх його рівнях відіграє 
величезну роль в розвитку і процвітанні держави, просуванні науково-технічного 
прогресу, розвитку економіки. Повнота бюджету, як правило, прямо 
пропорційна добробуту громадян. Бюджетний дефіцит, державний борг 
спонукає державу збільшити оподаткування, зменшити фінансування всіх 
секторів економіки, скоротити статтю витрат на медицину, освіту і т. д. З іншого 
боку достаток бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє збільшити 
фінансування як державного, так і приватного сектора економіки, збільшити 
трансфертні відрахування, а так само відрахування у позабюджетні соціальні фонди. 

За визначенням В.Г. Дем’яшина, бюджетний дефіцит – це перевищення 
видаткової частини бюджету над доходною, що свідчить про незбалансованість 
бюджету, а це в свою чергу – нестача бюджетних коштів для фінансування 
потреб держави у плановому році. Дефіцит бюджету за сутністю відображає 
об'єктивні економічні відносини між учасниками суспільного виробництва щодо 
додаткової мобілізації доходів для використання бюджетних коштів згідно з 
функціями держави [2]. 

Виділяють наступні види бюджетного дефіциту [1, с. 65]: за формою вияву 
(відкритий і прихований); за причинами виникнення (вимушений і свідомий); за 
напрямками фінансування (активний і пасивний). Відкритий дефіцит – це 
офіційно оголошений на відповідний рік дефіцит бюджету. Під прихованим 
дефіцитом розуміється офіційно не визнаний дефіцит, який виявляється у 
завищенні планових обсягів доходів, що включені до складу доходів джерел 
покриття бюджетного дефіциту. Вимушений дефіцит – це дефіцит, який виникає 
внаслідок недостатності фінансових ресурсів у держави. Під свідомим 
дефіцитом слід розуміти дефіцит, який виникає внаслідок фінансової політики 
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держави. Активний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на розвиток 
економіки країни, а пасивний дефіцит – на покриття поточних видатків. 

Існують й інші визначення видів дефіциту бюджету. Всі їх можна згрупувати 
таким чином [4, с.23-24]:  

1. За формою вияву: відкритий, прихований, квазіфіскальний. 
2. За причинами виникнення: вимушений та свідомий.  
3. За напрямом державного фінансування: активний та пасивний.  
4. За критерієм визначення складових: фактичний, структурний, циклічний.  
5. За терміном дії: тимчасовий, стійкий.  
6. За зв’язком із державним боргом: первинний і операційний. 
Дефіцит бюджету — явище майже постійне в економіці кожної держави. 

Зокрема, в Україні це явище хронічне. Проблема бюджетного дефіциту є однією 
з основних макроекономічних проблем для багатьох країн з ринковою 
економікою. Бюджетний дефіцит, його розміри та шляхи подолання є об'єктом 
макроекономічного регулювання, необхідною складовою монетарної політики. 
Для населення наявність дефіциту має опосередковане значення, але воно бере 
участь у поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати 
податків. Бюджетний дефіцит означає, що держава не може профінансувати 
необхідні видатки. 

Основними причинами бюджетного дефіциту в Україні є [3]:  
- зменшення приросту національного доходу у зв’язку зі 

стагнацією економіки та впливом світової економічної кризи;  
- збільшення бюджетних витрат, як наслідок економічної кризи 

та незбалансованої бюджетної політики; зменшення надходжень до 
бюджетів усіх рівнів порівняно з видатками через диспропорції основних 
галузей економіки України;  

- відсутність чіткої фінансової стратегії уряду;  
- інфляційні процеси, які є наслідком як об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин.  
Висновки. В умовах сучасної нестабільної ситуації в економіці України, 

бюджетний дефіцит повинен бути мінімальним, таким, щоб його можна було 
профінансувати за рахунок реальних надходжень. Бюджетна політика повинна 
спрямовуватися на збільшення інвестиційних видатків, тому що вони 
спрятимуть підвищенню внутрішнього попиту та спланованих заощаджень 
населення, збільшення витрат на підтримку державного сектора економіки та 
вітчизняного бізнесу, зменшення відпливу депозитів. Проблема дефіциту 
держбюджету не є критичною при правильному її регулюванні. Нажаль, немає 
єдиного способу розв'язання проблеми, лише комплекс раціональних заходів 
допоможе призупинити чи зменшити зростання дефіциту, що приведе до 
урегулювання економіки України. 
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Як відомо, інноваційна діяльність вітчизняних підприємств перебуває на 
етапі розвитку. Для неї характерне впровадження нових технологічних процесів 
(зокрема маловідходних та ресурсозберігаючих), навчання та підготовка 
персоналу підприємств для розробки та запровадження нових або значно 
вдосконалених продуктів та процесів, реалізація інноваційної продукції за межі 
України тощо. При цьому, статистичні дані свідчать, що частка інноваційно 
активних підприємств у 2012-2015 рр. у середньому становить 15,95%. Для 
порівняння у провідних країнах світу така частка може перевищувати 60% 
загальної кількості підприємств. Серед чинників, що перешкоджають розвитку 
інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах відзначають відсутність у 
підприємства коштів для активного ведення інноваційної діяльності, брак 
кваліфікованих кадрів для її забезпечення, неналежний рівень державної 
допомоги у формі субсидування та кредитування інноваційних розробок тощо. 
Водночас цілковита відсутність інноваційної діяльності із боку керівників 
підприємств пояснюється низькою конкуренцією підприємства на ринку, 
відсутністю хороших ідей або можливостей для інновацій. Це зумовлює 
необхідність активізації творчої діяльності працівників як засобу активізації 
інноваційних процесів на підприємствах та підвищення рівня їх інноваційної 
активності на цій основі.  

Творчу активність працівників слід розглядати як «процес реалізації 
новаторських здібностей працівників, спрямований на отримання інноваційних 
здобутків в інтересах техніко-технологічного, економічного та соціального 
розвитку підприємства» [1]. Вона формує зацікавленість в експериментуванні, 
прагнення до творчої самореалізації працівників, бажання змін та відсутність 
опору їм, чим забезпечує інноваційний розвиток підприємств. Методами її 
стимулювання є заробітна плата, надбавки, премії, винагороди, пільги, 
страхування, оплата членства у наукових товариствах та участі у наукових 
конференціях, заохочення до роботи в команді тощо.  

Так як значна частина перерахованих вище методів носить матеріальний 
характер, що змушує підприємства витрачати і без цього дефіцитні фінансові 
ресурси, то виникає проблема забезпечення умов та розроблення відповідних 
заходів із підвищення результативності окреслених вище методів. Для цього 
пропонуємо приділити увагу забезпеченню постійного зворотного зв’язку 
мотиваційних процесів, що передбачає оцінювання результатів творчості 
персоналу та виявлення їх впливу на інноваційні процеси підприємства. З цією 
метою можна використати такі показники: індекс обсягів інноваційної продукції, 
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приріст кількості раціоналізаторських пропозицій, кількості впроваджених 
інноваційних процесів тощо. 

Оскільки схильність до творчості притаманна не усім працівникам 
підприємства, то стимулювання також повинно ґрунтуватись на результатах 
аналізування психо-фізіологічних властивостей працівників і виявлення тих із 
них, які найбільш схильні до творчої активності та володіють достатнім рівнем 
знань та навичок для її розвитку. Таким чином, у процесі стимулювання 
працівників підприємств в умовах інноваційного розвитку слід визначати рівень 
їх творчої активності.  

Водночас для втілення результатів творчості працівників необхідні також 
належні умови виробничо-господарської діяльності (наявність та рівень активів 
підприємства, обсяги фінансових ресурсів тощо). Їх оцінювання важливе при 
забезпеченні організаційно-методологічних засад стимулювання творчої 
активності працівників в умовах інноваційного розвитку підприємств.  

Як свідчить практика, працівники розкриваються як творчі особистості 
переважно у ході навчання, організування якого варто здійснити на підприємстві 
у різних формах (курси, семінари, тренінги тощо). Також слід забезпечити 
встановлення партнерського спілкування між управлінцями та працівниками, які 
займаються втіленням творчих ідей та залучення їх до управління на 
інноваційній основі, що можливо шляхом збільшення кола їх повноважень.  

Отже, для більш результативного застосування розглянутих методів 
стимулювання творчої активності працівників підприємств в умовах 
інноваційного розвитку повинні забезпечуватись наступні організаційно-
методичні засади: оцінювання творчих здібностей працівників та наявності умов 
для їх розвитку на підприємстві, проведення навчальної діяльності, у ході якої 
працівники розкриваються як творчі особистості; забезпечення зворотного 
зв’язку у процесі стимулювання творчої активності працівників підприємств в 
умовах інноваційного розвитку та оцінювання результатів творчості персоналу; 
встановлення партнерської взаємодії, залучення працівників до управління, 
розширення кола їх повноважень; використання методів стимулювання тощо. 
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Сучасний стан українського ринку страхування свідчить про активний 
процес перерозподілу ринку. Зокрема, спостерігається ситуація підсилення 
позицій  учасників ринку, які реально оцінюють стан галузі та вдаються до зміни 
своїх цілей та стратегій, в той час деякі аутсайдери приймають рішення про  
вихід з  ринку. Проте, варто відзначити, що така ситуація лише сприяє цивілізації 
та формуванню конкурентоспроможності страхового ринку. Розглянемо сучасні 
актуальні, на нашу думку, тенденції розвитку ринку страхування. 



 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 119 

Цікаву тенденцію ринку страхування демонструють результати річних звітів 
2016 року [1], які продовжились і в 1-му кварталі 2017. З огляду на подальше 
продовження збільшення збитковості страхових операцій, поряд зі значним 
зменшенням надходжень від нових видів бізнесу, відбувається перерозподіл зон 
впливу: кожна страхова компанія або посилює, або втрачає свої позиції. 
Очевидно, що з ринку піде ряд страховиків – початок цього процесу вже 
спостерігався у 2016 році: загальна кількість страхових компаній станом на 31 
грудня 2016 року скоротилася на 51 і склала 310, в том числі 39 зі страхування 
життя (в 2015 році - 49) та 271 страхових компанії по ризиковим видам 
страхування [2]. Більшу ж частину ринку захоплюють компанії, які не займалися 
демпінгом, мають іноземний капітал і з самого початку своєї діяльності вели 
продуману політику андерайтингу.  

Нині ринок страхування повністю “увібрав” у себе, та стикається з 
загальними тенденціями спаду в економіці, і його розвиток стає більш 
адекватним розвитку реального сектора економіки. В таких умовах, клієнти, як 
ніколи, чекають нових рішень, які покликані символізувати подолання 
глибинних проблем. Саме провідні страховики, найчастіше міжнародні компанії, 
виступають в якості локомотива прогресивних управлінських рішень та 
досягають на ринку позитивних змін. Відтак ринок поступово стає більш 
цивілізованим. Посилюється вага якості страхової послуги. Ймовірно, що в 
найближчому майбутньому, крім неминучого продовження зменшення 
абсолютних показників, на страховому ринку відбудеться перерозподіл на 
користь тих компаній, які по-новому запропонують гарантовану якість. 

Варто відзначити посилення ролі страхових брокерів. Так, страхові компанії 
все частіше стали звертатися до послуг страхових брокерів. Це й логічно, адже 
потреба залучення нових клієнтів нині надзвичайно актуальна. Якщо раніше 
брокер вважався лише допоміжною ланкою для страхової компанії, яка могла 
самостійно обслуговувати клієнта, то сьогодні тенденція змінюється. 
Страховики розуміють, що, отримавши відзнаку їх діяльності з боку незалежного 
посередника, яким є брокер, вони з більшою ймовірністю привернуть нових 
клієнтів. Для страхового брокера, більшою мірою має другорядне значення, з 
якою страховою компанією співпрацювати. Найважливіше – щоб був 
задоволений клієнт, щоб виконувалися всі пункти договору страхування. В 
результаті, брокер рекомендує клієнту тільки ті компанії, в надійності і 
стабільності яких він впевнений. Як свідчить практика, зараз це в основному 
міжнародні страховики, які не один рік працюють в Україні і не змінюють 
кардинально свою політику щодо формування страхового портфелю та 
врегулювання збитків. 

Серед основних тенденцій варто відзначити також зростання споживчих 
вимог клієнтів. Зокрема, клієнти при виборі страхової компанії все частіше 
звертають увагу на безліч факторів, ще на етапі узгодження умов страхового 
договору намагаються максимально переконатися в надійності страховика і, 
таким чином, сприяють поліпшенню якості роботи страхових компаній.  

Відтак, перерозподіл зон впливу між учасниками ринку страхування, 
посилення ваги якості страхової послуги, посилення ролі страхових брокерів, 
зростання споживчих вимог клієнтів визначають сучасні актуальні тенденції 
розвитку ринку страхування. Врахування зазначених тенденцій сприятиме 
посиленню конкурентоспроможності окремих страхових компаній, та ринку 
страхування загалом. 
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В умовах ринкових відносин для України вкрай необхідною є розробка 
заходів технологічного оновлення машинобудівних підприємств, що дозволить 
вийти на якісно новий рівень виробництва продукції. Задля забезпечення 
економічного зростання машинобудівного сектору і вирішення першочергових 
проблем потрібно ретельно враховувати всі фактори впливу на технологічне 
оновлення, як із позитивним, так і негативним наповненням. Результат 
оновлення у великій мірі залежатиме від вміння управлінського персоналу 
приймати своєчасні та достатньо зважені результативні рішення, що 
ґрунтуються на актуальній достовірній і повній обліковій, плановій, 
прогностичній інформації з використанням економіко-математичного 
моделювання. 

Взаємодіючи між собою, фактори утворюють систему умов та причин, яка 
впливає на технологічне оновлення, проявляючи себе у вигляді наслідків. 
Враховуючи це, важливим моментом виступає визначення та кількісне 
оцінювання причинно-наслідкових зв’язків між ознаками, ‒ факторними 
(незалежними змінними), що описують умови і причини, та результативною 
(залежною змінною), що характеризує наслідок, тобто процес здійснення 
технологічного оновлення. 

Кожен із факторів має різний ступінь впливу на процеси технологічного 
оновлення як в цілому по сектору машинобудування, так і по-різному варіюється 
в межах одного окремо взятого машинобудівного підприємства, що пояснюється 
його масштабом, місцем розташування, видом діяльності, ресурсними 
потребами тощо. Вивчення взаємозв’язків дозволить здійснити підбір тих 
унікальних форм оновлення, яких на даний момент потребує досліджуване 
підприємство. 

Дія факторів не може бути підрахована як арифметична сума всіх впливів, 
оскільки є інтегрально значно більшою величиною, саме тому комплекс факторів 
чинить більш вагомий вплив на об’єкт дослідження, аніж будь-який окремо 
взятий фактор. Різний ступінь впливу кожного фактора на величину 
результативного показника залежить від того, наскільки вони оптимально 
сполучаються між собою [1, с. 137]. 

Аналіз показників, що описують характер впливу факторів на проведення 
технологічного оновлення, дає можливість встановити не лише реальну 
ситуацію на підприємстві, а й вести спостереження за тенденціями розвитку 

https://nfp.gov.ua/content/konsolidovani-zvitni-dani.html
https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html
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даного процесу, виявляючи при цьому суттєві закономірності зміни його 
динаміки. 

У нашому випадку існує стохастичний (кореляційний) взаємозв’язок, при 
якому залежна змінна піддається впливу не лише виділених незалежних 
факторів, а й випадкових (неконтрольованих). Через неможливість повного 
врахування факторів, залежність значень У від значень Х не може бути виміряна 
точно, а лише з певною ймовірністю, яка завжди буде меншою 100%. Однак 
особливістю таких взаємозв’язків є наявність статистичних закономірностей за 
умови дослідження великої сукупності спостережень, що підтверджується 
законом великих чисел. Дотримання даної умови згладжує другорядні фактори 
та індивідуальні особливості об’єкта, чітко проявляючи залежність між 
ознаками. Враховуючи, що при стохастичному взаємозв’язку, одному значенню 
Х може відповідати декілька значень У, то для визначення кореляційних 
залежностей порівнюються середні значення результативної ознаки У із 
значенням факторної ознаки Х. 

Вивчення стохастичних взаємозв’язків потребує не лише виділення 
кореляційних співвідношень і їх кількісної оцінки (кореляційний аналіз), але й 
визначення форми зв’язку між ознаками та їх аналітичного вираження 
(регресійний аналіз). Враховуючи велику кількість дії факторів впливу на процес 
здійснення технологічного оновлення машинобудівними підприємствами [2], 
доцільним є застосування множинного кореляційно-регресійного аналізу. 

Умовно кореляційно-регресійний аналіз можна поділити на етапи: 
1. постановка завдання, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

ознаками; 2. відбір результативної та істотних факторних ознак; 3. визначення 
форми зв’язку, вибір математичного рівняння для кількісної оцінки зв’язку між 
ознаками;  4.  визначення  параметрів  рівняння  і  показників  тісноти зв’язку; 5. 
оцінка і аналіз моделі [3, с. 337-340]. 

Щоб результати кореляційно-регресійного аналізу були достовірними і 
знайшли практичне застосування необхідним є виконання наступних вимог 
щодо інформаційної бази: якісна однорідність досліджуваної сукупності, що 
передбачає близькість формування результативної та факторних ознак; велика 
кількість спостережень; стійкість і незалежність дії окремих факторів; сталість 
дисперсії результативної ознаки при зміні факторних ознак; нормальний 
розподіл ознак [3, с. 341]. 

Отже, кореляційно-регресійний аналіз є необхідним для економічного 
обґрунтування управлінських рішень при плануванні заходів технологічного 
оновлення машинобудівних підприємств. Його застосування, перш за все, 
вимагає у дослідника розуміння глибини сутності взаємозв’язків між 
досліджуваними ознаками, оскільки не формує базовий набір факторів, а лише 
здійснює їх кількісне оцінювання. 
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У сучасному світі соціально відповідальна діяльність бізнесу є 
загальноприйнятим правилом, якого дотримується значна кількість великих, 
середніх і навіть малих компаній по всьому світу. З огляду на надзвичайну 
суспільну та економічну користь, що містить в собі соціальна відповідальність 
бізнесу, питання її розвитку належать до сфери особливої уваги органів 
державної влади багатьох країн світу і провідних міжнародних організацій. 
Проявом цієї уваги є розробка стандартів соціальної відповідальності бізнесу та 
заходів зі стимулювання бізнесу до соціально відповідальної діяльності. Дуже 
складна екологічна ситуація в Україні потребує комплексного впровадження 
цінностей екологічної відповідальності на всіх рівнях – від державного до 
особистісного. Але основоположною в цій системі залишається соціальна 
відповідальність підприємств, діяльність яких найбільш згубно впливає на 
природне середовище. Для визначення напрямів посилення екологічної 
відповідальності вітчизняних підприємств проводити оцінку рівня 
впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту 
підприємств. 

Актуалізація цих проблем загострюється і у зв'язку з використанням 
застарілих технологій в окремих галузях, безмежним, часто нераціональним 
нарощенням споживання всіх видів ресурсів, споживацьким ставленням до 
навколишнього природного середовища. В ХХІ столітті людство вимушене 
спрямовувати значні зусилля на подолання або мінімізацію успадкованих 
негативних наслідків промислового виробництва минулого століття, 
переорієнтовуватися на "екологічне" споживання ресурсів, їх раціональне 
використання та збереження чистого "життєвого простору" для майбутніх 
поколінь [1].  

Корпоративна соціальна відповідальність можлива за умови досягнення 
стійкого розвитку самостійних і відповідальних компаній та організацій, що 
відповідає їх довгостроковим інтересам, сприяє досягненню соціального миру, 
безпеки, благополуччя громадян, збереженню навколишнього середовища, 
дотриманню прав людини.  

Екологічна відповідальність бізнесу як складова корпоративної соціальної 
відповідальності може внести вклад у розв’язання екологічних проблем, що 
назрівають, та запобігти можливим конфліктам у взаємовідносинах бізнесу, 
суспільства і влади, сприйняття вітчизняних товаровиробників на міжнародному 
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рівні. 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП, Компанія) –  це вертикально- 
інтегрована компанія, лідер з виробництва м’яса птиці в Україні. 

Коефіцієнти ліквідності свідчать, що платоспроможність ПАТ "МКХ" є низькою. 
Однак, ступінь ліквідності різних елементів поточних активів істотно 
відрізняється, можна допустити, що не всі активи будуть негайно реалізовані або 
ж реалізовані по повній вартості, у результаті чого можлива загроза поліпшення 
фінансового стану підприємства. Питання охорони навколишнього природного 
середовища є одними із пріоритетних у діяльності МХП. Компанія розробила 
декілька програм у сфері охорони довкілля. Природоохоронну роботу кожного 
підприємства групи компаній «МХП» здійснює або штатний еколог, або особа, 
призначена наказом відповідальною за охорону довкілля.  

Напрямки формування екологічної відповідальності бізнесу: 
 – раціонального та економного використання природних ресурсів на основі 

активного впровадження інноваційних технологій;  
– здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 

виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього 
природного середовища;  

– застосування біологічних, хімічних методів поліпшення 
якості природних ресурсів; 

–  здійснення господарської діяльності без порушення 
екологічних прав інших осіб;  

– збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що 
підлягають особливій охороні. 

Для ефективної реалізації проектів підприємств в екологічній сфері потрібна 
державна підтримка, суттєве підвищення екологічної свідомості населення, 
розвиток співпраці підприємств з місцевими громадами в регіонах присутності. 
Концепція екологічної відповідальності органічно поєднує у собі елементи 
концепції сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. 
Концепцію екологічної відповідальності поділяють на дві складові: 
корпоративну та індивідуальну. Корпоративна екологічна відповідальність 
орієнтує бізнес-структури на те, що повинна існувати глобальна відповідальність 
перед екологічною системою планети, а це означає відповідальність кожної 
окремої як виробничої, так і не виробничої організації за стан довкілля. Для 
досягнення сталого розвитку країни екологічна відповідальність має бути не 
поодинокими випадками, а має стати життєвою філософією для суспільства, 
підприємств та влади. Йдеться про мінімізацію екологічного навантаження від 
розвитку та зростання суб’єктів реального сектору економіки. 
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Актуальність дослідження Світова фінансова криза 2008 р. призвела до 

дуже сильного погіршення основних економічних показників у більшості 
розвинутих країн та до глобальної рецесії. В цих умовах, а також з урахуванням 
циклічності та кризовості економіки управління фінансами має велике значення 
для ефективного використання матеріальних і трудових ресурсів організації, 
забезпечення стабільності і стійкості поточної господарської діяльності 
організації, а також створення інвестиційних можливостей для її розвитку. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій Теоретичним, методологічним 
і практичним аспектам консалтингу присвячені праці таких науковців, як: 
В.А.Верба, Т.І.Решетняк, М.С.Іванової, С.С.Ніколенка, А.П.Посадського, 
Л.Г.Саркісяна, Е.Бейч, П.Блок, М.Зільберман, М.Кубр, К.Лєвін, Г.Ліппіт, 
Ф.Стилле, Ф.Уікхем. Правове регулювання фінансового консультування 
висвітлювалось у роботах Н.В. Дрозової, О.Л. Кологойди, Н.С. Кузнєцової, Р.Ю. 
Ханик-Посполітак, Г.Ю. Шаркової, тощо. 

 Мета дослідження з’ясувати сутність фінансового консультування як виду 
діяльності,  розкрити його особливості та перспективи розвитку на українському 
фінансововму ринку. 

Результати дослідження Становлення інформаційної (або як її ще 
називають електронної, цифрової або нової) економіки, яка на відміну від 
індустріальної епохи, характеризується пріоритетною роллю знань, перевагою 
інтелектуальної складової у формуванні доданої вартості, стрімким скороченням 
життєвого циклу інновації, які забезпечують ринковий успіх компанії. За таких 
умов функціонування підприємств нагадує спринтерські змагання за набуттям 
конкурентних переваг. Сьогодні перемогу у конкурентній боротьбі важко 
забезпечити тільки матеріальними ресурсами компанії, основу її стратегічних 
переваг формують передусім нематеріальні активи, інтелектуальна складова 
бізнесу. Продиктовані вимогами часу, в останні роки з’явились нові види 
фінансових послуг, а, отже, й нові учасники фінансового ринку – фінансові 
посередники, що виконують передусім інформаційні функції: інвестиційне 
консультування, рейтингову оцінку підприємств, фінансовий моніторинг і 
діагностику, фінансовий менеджмент і антикризове управління тощо. Під 
фінансовим консалтингом прийнято розуміти комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності фінансового управління з урахуванням використання 
всіх фінансових ресурсів організації-клієнта. 

Серед істотних причин відсталого розвитку інституту фінансових 
консультантів слід виокремити наступні: недовіра населення до фінансового 
ринку в цілому та до фінансових консультантів зокрема. Так склалось історично, 
що низький рівень довіри до фінансового ринку, пов'язаний із «трастовими» 
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скандалами 90–х років; відсутність державної підтримки та комплексної 
програми розвитку фінансового посередництва; відсутність правового підґрунтя 
діяльності, яке би визначало правові та організаційні основи створення, 
діяльності та відповідальності, правовий статус, порядок та обсяг розкриття 
інформації фінансових консультантів; падіння росту доходів юридичних і 
фізичних осіб, пов'язане з несприятливою макроекономічною ситуацією в 
державі. різноманітні кризові явища, що негативно вплинули на розвиток 
фінансового ринку; нерівномірність розміщення ресурсного потенціалу та 
продуктивних сил. Так, переважна частина фінансових консультантів 
зосередилась у великих промислово-фінансових центрах країни (Києві, Львові, 
Одесі та ін.); витіснення вітчизняних консультантів більш професійними 
іноземними консультаційними компаніями.    

 Сьогодні ринок фінансового консалтингу в Україні розвивається і росте. 
Щорічно консалтингові компанії, що мають на ринку статус надійних і 
стабільних, збільшують свої портфелі замовлень і регулярно рапортують про 
вдало реалізовані проекти. Розширюється список наданих послуг: аудит і 
податковий консалтинг, консалтинг побудови систем фінансового управління, 
консалтинг оцінки активів, консалтинг залучення позикових коштів, консалтинг 
з управління структурою капіталу – і це далеко не повний перелік. З'являються 
нові компанії, у тому числі представництва фірм із країн ближнього і далекого 
зарубіжжя, що декларують цілі для завоювання провідних позицій у 
фінансовому консалтингу. 

Виділяють наступні види фахівців з фінансового консультування: 
1. Фінансовий консультант (аналітик), який здійснює всебічне 

дослідження діяльності компанії-клієнта, її фінансового стану і положення на 
ринку. 

2. Ризик-аналітик проводить ризик-аудит діяльності організації, оцінку 
ризиків кредитних портфелів, перевірку кредитних досьє клієнта. 

3. Оцінювач бізнесу, діяльність якого полягає у визначенні в 
грошовому виразі вартості бізнесу в цілому, окремих активів, об'єктів 
інтелектуальної власності. 

На Заході широке розповсюдження отримали незалежні фінансові 
радники, тобто професіонали в сфері особистих фінансів, фахівці з сучасного 
ринку фінансових послуг для фізичних осіб. Вони допомагають людям 
розібратися в різноманітті фінансових інструментів і послуг, спланувати і 
скорегувати сімейний бюджет. При цьому фінансовий радник не має 
зобов'язань перед банками та іншими фінансовими організаціями, що 
обумовлює об'єктивність його порад і неупередженість підходу. Основними 
напрямками фінансового консультування є кредитне, страхове, податкове й 
інвестиційне консультування. Розвиток ринку фінансових послуг призводить 
до появи і розвитку його сервісних галузей, а саме інституту фінансового 
консалтингу, який в свою чергу, має стимулювати ринок фінансових послуг і 
фінансовий ринок до якісного функціонування і задоволення реального 
попиту на фінансові послуги. Впровадження в практику та застосування 
різних фінансових інструментів в державному і приватному секторах 
економіки впливає на рівень соціального навантаження даної галузі, яка 
тільки зростає. 

Висновок Таким чином, фінансовий консалтинг виконує функцію 
соціально-значущого елемента ринку фінансових послуг, характерною 
особливістю якого на постійній основі повинно стати дотримання принципів 
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соціальної відповідальності перед його суб'єктами. Придбання державними 
інститутами рис організацій, що здійснюють не тільки наглядову і 
контролюючу функцію, але й функції фінансового консалтингу, може стати 
визначальним етапом на шляху сприятливого соціально-економічного 
розвитку країни. 

 
Література: 

1. Блинов А.О. Управленческий консалтинг корпоративних 
организаций : учебник / А.О. Блинов, Г.Н. Бутырин, Е.В. Добренькова. – М. : 
ИНФРА, 2002. – 192 с. 

2. Верба В.А. Організація консалтингової діяльності : навч. посібник / 
В.А. Верба, Т.І. Решетняк – К.: КНЕУ, 2000. – 244с. 

3. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навчальний 
посібник / [М.Ф. Кропивко, Т.П. Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін.]. – 
М. : Агроконсалт, 2004. – 348с. 

4. Управлінський консалтинг : навчальний посібник /[М.Ф. Кропивко, 
Т.П. Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін.]. –М. : Агроконсалт, 2004. – 344 
с. 

 
АНАЛІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

 
Костолонова Л.В. 

старший викладач кафедри економіки та моделювання ринкових відносин  
Сургай К.В. 

студентка 4-го курсу напряму підготовки «Фінанси та кредит» 
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова 

м.Одеса, Україна 
 

В сучасному світі інформаційні технології займають важливе місце майже в усіх 
сферах діяльності суспільства. Впровадження Інтернет-технологій трансформувало 
не лише повсякденне життя людей, але й сферу послуг, якими вони користуються. 
Ці зміни мали великий  вплив на банківську діяльність, вони  змінили структуру 
банківських ринків та трансформували традиційну банківську сферу. Поширення 
Інтернету створило новий сучасний метод надання банківських послуг – Інтернет-
банкінг, який став одним з найперспективніших напрямків банківської діяльності. 
Актуальність дослідження Інтернет-банкінгу полягає у тому, що на даному етапі 
розвитку української банківської системи все більше банків почали надавати 
Інтернет-послуги, які допомагають значно скоротити час обробки інформації, 
надають можливість дистанційного обслуговування клієнтів, і, як наслідок, 
нарощування клієнтської бази. 

Дослідження дистанційного обслуговування клієнтів за допомогою Інтернет-
банкінгу  привертало увагу таких науковців як Луняков О.В., Огієнко В.І., Лісняк 
О.Ю. Пилипчук Л.М., Степова С.В., Борисова І.С., Галінська Т.С., Котляревський 
М.С., Єсіна О.Г. та інших.  

Метою даної статті є надання комплексного погляду на послуги, які сьогодні 
надаються банками України, якість їх надання та доцільність використання. 

Сьогодні системи Інтернет-банкінгу використовуються в більшості великих 
банків і активно впроваджуються в середніх і малих банках. Вони дозволяють 
зменшувати трансакційні витрати, скорочувати штат співробітників і утримувати 
клієнтів [1].   
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Спектр послуг,  що надається клієнтам дистанційного банкінгу, практично не 
відрізняється від того, що доступний клієнтам в офісі банку. Безперечно, електронні 
послуги базуються на відомих банківських операціях і не можуть існувати 
відокремлено. Але поява Інтернет-комерції стала результатом появи відносно нових 
банківських продуктів [2]. Найбільш поширеними та необхідними банківськими 
Інтернет-послугами стали: оплата послуг, грошові перекази (міжбанківські та 
внутрішні), поповнення телефонного рахунку, оплата комунальних платежів, 
погашення кредитів та інші (табл. 1). 

Вартість наведених послуг в більшості банків України не  відрізняється від 
тарифів обслуговування у відділеннях, обслуговування  інтернет-банкінгу, перекази 
між власними рахунками залишаються безкоштовними.   Це спонукає клієнта 
частіше користуватися інтернет-сервісом, адже не потребує звернення до менеджера. 

Таблиця 1 
Найбільш розповсюджені послуги Інтернет-банкінгу в Україні у 2017 р. 

Назва послуги Банк 
Оплата Інтернету ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ 

«Укрексімбанк» ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», 
ПАТ «Укрсиббанк» 

Оплата комунальних 
платежів  

ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ 
«Укрексімбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-
Банк», ПАТ «Укрсиббанк» 

Погашення кредиту ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк» ПАТ «ПУМБ», ПАТ 
«Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсиббанк» 

Поповнення 
телефонного 
рахунку 

ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ 
«Укрексімбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-
Банк», ПАТ «Укрсиббанк» 

Перекази у валюті  ПАТ «Укрсоцбанк»,  ПАТ КБ «ПриватБанк» 
Відкриття поточного 
рахунку  

ПАТ «ПУМБ» 

Регулярні платежі ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ 
«Укрексімбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсиббанк» 

Покупка білетів ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України» 

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 
Ознайомлення клієнта з Інтернет-банкінгом у будь-якому банку України 

починається зі створення особистого кабінету. Цей процес відбується двома 
способами: підключення за допомогою менеджера або самостійна реєстрація.  
Більшість банків намагається спростити цей етап, але в деяких випадках він все ж 
таки вимагає підключення смс-інформування або отримання особистого паролю.  

Вартість наведених послуг в більшості банків України не  відрізняється від 
тарифів обслуговування у відділеннях, обслуговування  інтернет-банкінгу, перекази 
між власними рахунками залишаються безкоштовними.   Це спонукає клієнта 
частіше користуватися інтернет-сервісом, адже не потребує звернення до менеджера.  

Але поряд з усіма перевагами Інтернет-банкінгу існують деякі проблеми та 
недоліки. По-перше, ця система є досить вразливою, адже є ризик доступу шахраїв 
до особистих даних та коштів клієнтів в момент входу до особистого кабінету. По-
друге, можливість втрати конфіденційності особистого пароля під час користування 
мобільним додатком, через  наявність спеціальних хакерських програм, які 
забезпечують зчитування або фотографування даних, задля подальшого їх 
використання в особистих цілях.   

Отже, можна зробити висновок, що отримання  широкого спектру послуг за 
допомогою Інтернет-банкінгу руйнує бар’єр між банком та клієнтом. Він надає 
можливість безперервного, цілодобового доступу користувача до банківського 
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сервісу з урахуванням мінімальних витрат коштів та часу. Але відкритою 
залишається проблема безпеки проведення платежів та обміну даними з інтернет 
ресурсом. 
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Проблема впровадження інновацій багатогранна й має багато рівнів. Поряд 

з масштабними питаннями формування загально- національної інноваційної 
системи актуальними є й питання активізації й забезпечення ефективного 
управління інноваційною діяльністю на рівні підприємств. При високій і 
наростаючій конкуренції й обмеженості ресурсів для українських підприємств 
головними засобами підвищення ефективності діяльності й 
конкурентоспроможності стає реалізація інновацій в напрямі оновлення 
основних фондів та ефективного їх використання. При цьому висуваються на 
перший план питання адекватного й надійного виміру результатів і витрат в 
інноваційній сфері, оптимального використання ресурсів, погодженого 
перспективного й поточного планування інноваційної діяльності. Особливо 
проблемним сектором української економіки залишається промисловість, що в 
чималому ступені обумовлено відсутністю або неефективністю використання на 
її об’єктах систем управління інноваційною діяльністю. Необхідні  комплексні 
перетворення економічних механізмів під- вищення ефективності використання 
основних фондів. 

Важливість інновацій для економічного розвитку доведено багатьма 
вітчизняними та зарубіжними науко- вцями, зокрема, С. М. Ілляшенко , 
Саблуком П.Т, Топіхой І.Н., Наумовим О.Б., Ніколюк О.В., Гришовой І.Ю., В.М. 
Гейцем , Федуловою Л.І., Маліком М.Я., Галицьким О.М., Крюковою І.О, Борщ 
Л. М . Разом з тим, потребують додаткового розгляду питання сучасного стану 
та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств в контексті 
ефективності використання та оновлення їх основних фондів, формування 
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інноваційно-виробничого потенціалу, впливу на них ринкової кон’юнктури, 
доступу до інвестиційних ресурсів, управлінського досвіду тощо. 

Технологічний розвиток галузей промисловості, в тому числі 
характеризується насамперед впровадженням прогресивних технологічних 
процесів. Статистичні дані свідчать, що за цими показниками машинобудування 
випереджає інші галузі і становить в середньому понад 50 %, хоча загалом 
впровадження прогресивних технологій не характеризується особливою 
стабільністю [5]. В абсолютних цифрах впровадження технологій мінімальні, а 
за показником технологічної готовності відкидають Україну до групи країн, які 
ніколи не мали власного системоутворювального науково-технічного 
потенціалу. Така сама закономірність спостерігається і стосовно кількості 
маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних технологій. 

Більшість підприємств, які застосовують технологічні процеси, середній вік 
яких не перевищує 5 років (23,9 %), працюють у сфері виробництва харчових 
продуктів та напоїв. Найвища частка таких підприємств в загальній їх кількості 
(46,2 % підприємств виду діяльності) – серед виробників офісного устаткування 
та електронно-обчислювальних машин, біля 30 % – у виробництві меблів, 
гумових та пластмасових виробів, медичної техніки, вимірювальних засобів, 
оптичних приладів, годинників, виробництві іншої продукції, 27,8 % – у 
виробництві автомобілів, причепів та напівпричепів, 25,6 % – па- перової маси, 
паперу, картону та виробів з них, 24 % – у виробництві готових металевих 
виробів та металургійному виробництві [ 5]. 

Причини, що зумовили та посилюють виявлені негативні тенденції в 
впровадженні інновацій є досить різноманітними. Просте відтворення існуючої 
технологічної бази не зможе забезпечити Україні довгострокового економічного 
зростання галузі. Основою подальшого розвитку промисловості мають стати дії 
щодо технологічного оновлення та структурної перебудови виробництва. 
Необхідно позбутися відсталості технічної бази, збільшивши інвестиції у власне 
технічне переозброєння. Це дозволить розширити внутрішній ринок та 
поліпшити своє фінансове положення. Незважаючи на те, що впровадження 
інновацій вважається одним із способів удосконалення структури виробництва, 
підтримки високих темпів розвитку й рівня прибутковості, вони не. стали 
засобом підвищення конкурентоспроможності. 
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Проблема ефективності управління інвестиційною діяльністю належить до 

одних з першочергових. Розвиток підприємств  у сучасних умовах 
функціонування економіки у значній мірі залежить від фінансування. Вкладення 
і повернення інвестицій на підприємствах, як правило, формує ефективність 
господарювання, вирішує питання конкурентоспроможності виробництва на 
зовнішньому та внутрішньому ринках та формує безпеку країни.  

Особливості інвестування в сучасних умовах були дослідженні в працях 
таких учених як Клименко А.А., Ковальчук М.М., Левицький В.В., Іваницька 
Г.Б., Детюк Т.Г. Проаналізовано механізм управління інвестиційними процесами 
в умовах сучасної економіки. Але дана тема не є повністю розкритою, тому ми 
проаналізували інвестування підпри ємств . 

Механізм управління інвестиційними процесами є складовою фінансового 
механізму, котрий, у свою чергу, є важливим елементом національної економіки. 
Він є необхідним для забезпечення нормального функціонування економічної 
системи, реалізації інвестиційної політики держави. 

Механізм управління інвестиційними процесами передбачає реалізацію 
управлінських функцій, таких як: планування і організація взаємодії, мотивація, 
контроль. Багато фахівців вважають, що це неповний перелік управлінських 
функцій та його можна доповнити іншими, наприклад, прогнозуванням, 
регулюванням. Але ми вважаємо, що ці чотири функції є основними і вони, у 
свою чергу, містять інші. Важливе місце у механізмі управління займає 
зворотний зв’язок, що забезпечує підвищення ефективності управління. 
Діяльність інвесторів представлена великою кількістю компаній, які, 
незважаючи на фінансово-економічну кризу, сьогодні є найстабільнішою 
складовою економіки нашої держави. Перспективним напрямком інвестиційної 
діяльності на підприємствах є впровадження прогресивних, актуальних, за- 
кордонних енергозберігаючих технологій. Останнім часом активізувалася 
двостороння співпраця України з представниками бізнесу японських і шведських 
компаній з метою реалізації спільних інвестиційних проектів. Що стосується 
капітальних інвестицій в економіку, вони мають, здебільшого, тенденцію до 
зростання. На першому місці промисловість, на другому – переробна 
промисловість, третє місце займає сільське, лісове та рибне господарство, з 
невеликою різницею від сільського господарства, мисливства та надання 
пов'язаних із ними послуг [3]. Також можемо зробити висновок що з часом 
фінансування таких видів економічної діяльності як: будівництво; постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; операції з нерухомим 
майном, тимчасове розміщування, значно скоротилось.  

 В свою чергу управління інвестиційними процесами передбачає 
цілеспрямований і активний процес взаємопов’язаних дій та активний вплив 
різних суб’єктів управління, спрямований на організовану діяльність. 
Управління інвестиціями містить, окрім інвестиційного управління, ще й 
статистику, фінансовий облік, маркетингові дослідження, інформаційно- 
технічне забезпечення. Інвестиційний менеджмент має на меті впливати на рух 
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інвестиційних ресурсів, управляти ним за допомогою інституціональних і 
організаційних структур, та використовуваних ними форм та методів [2]. 

Стратегія інвестиційного розвитку підприємства повинна базуватись на 
основі забезпечення інвестора об’єктивною інформацією про стан та 
перспективи розвитку певного об’єкта інвестування. Для цього відповідними 
інституціями повинен проводитись регулярний моніторинг інвестиційної 
привабливості, результати якого мають доводитись до уваги потенційних 
інвесторів як у вигляді окремих інформаційних збірників, так і на офіційних 
сайтах регіональних та центральних органів управління. Серед причин 
непривабливості українського інвестиційного клімату називають повільні темпи 
реформування й економіки, й законодавчої бази, а також нераціональний 
розподіл внутрішніх інвестицій – приватних і державних, високі податки, 
надмірне регулювання та за політизованість економіки. Механізми управління 
інвестиційними процесами – це: – послідовність та спосіб управління; – 
послідовність процесів і стадій, відповідних процедур та інструментів; – 
сукупність інституціональних та організаційних структур і комплекс 
використовуваних ними форм та методів; – послідовність застосування 
різноманітних способів.  

Для удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю  
потрібно провести: – залучення в економіку іноземних інвестицій шляхом 
постійного моніторингу пропозицій з боку інвесторів, налагодження контактів з 
міжнародними фінансовими інституціями та міжнародними організаціями; – 
супровід конкретних інвестиційних проектів та надання всебічної допомоги в їх 
реалізації; – здійснення заходів з поглиблення діяльності органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування області щодо практичної реалізації [4] 
Програми європейської і євроатлантичної інтеграції України; – налагодження 
міжнародного співробітництва регіонів та територіальних громад області з 
зарубіжними країнами в рамках міжрегіонального і прикордонного 
співробітництва у сфері зовнішньої торгівлі, гуманітарних питань, соціальної 
політики. – сприяння активізації зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, 
установ і організацій, розташованих на території області, та їх виходу в умовах 
світової фінансово-економічної кризи на зовнішній ринок. 
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В становлення інноваційної економіки та боротьби за технологічне 

лідерство, країни світу змінюють  орієнтири розвитку  на високотехнологічні 
сфери, що здатні забезпечити суттєві переваги на глобальних ринках. Зміна 
суспільної формації  спричиняє структурні зрушення в економіці. Тому з метою 
визначення потенціалу  інноваційного розвитку промисловості країни доцільним 
є проведення аналізу  інноваційної активності підприємств.  

Дослідження потенціалу інноваційного розвитку економіки країни 
відображені в працях вітчизняних і зарубіжних учених. Концептуальні основи 
теорії та управління інноваційним процесом розглядали у своїх працях такі 
відомі зарубіжні науковці, як Г. Александер, Дж. Бейлі, Л. Гитман, М. Джонк, 
Дж. Кейнс, Т. Крюгер, А. Сміт, Дж. Стігліц, Е. Хеннигер, В. Шарп, Й. Шумпетер 
та інші. Дослідженню впливу економічних факторів на інноваційний розвиток 
економіки України присвяченні роботи таких вітчизняних науковців, як: В. 
Андрущенка, А. Амоші, Ю. Бажала, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Данілова, О. 
Дзюблюка, О. Дем’янюк, Я. Жаліла, О. Кириленко, А. Крисоватого, М. Крупки, 
Е. Лібанової, І. Луніної, І. Лютого, Т. Майорової, А. Мерзляка, М. Микитюка, А. 
Музиченка, А. Соколовської, В. Суторміної, С. Онишко, С. Онікієнко, В. 
Опаріна, А. Пересади, Л. Федулової, В. Федосова, Ю. Іванова, С. Юрія та ін. 
Однак у зв’язку із динамізмом інноваційного розвитку економіки та впливом 
фінансово-економічної кризи на економічні процеси дослідження інноваційної 
активності промислових підприємств  є актуальнім і повинно бути постійним.  

Інноваційною діяльністю  в промисловості займається на сучасному етапі  
17,3% обстежених підприємств.    Аналіз проведено на основі   статистичних  
даних [2]. 

Серед регіонів вищою за середню в Україні частка інноваційно активних 
підприємств є в Миколаївській, Харківській, Кіровоградській, Івано-
Франківській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Одеській, Львівській і 
Тернопільській областях. 

У розрізі видів економічної діяльності слід виокремити підприємства з 
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
(47,5%), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (38,2%), 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (37,5%), інших транспортних 
засобів (36,1%), коксу та продуктів нафтоперероблення (28,6%), електричного 
устатковання (28,2%).  

На інновації підприємства  щорічно витрачають значні кошти , в 2015 р. 
витратили 13,8 млрд.грн, у т.ч. на придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення – 11,1 млрд.грн, на внутрішні та зовнішні науково-дослідні 
розробки – 2,0 млрд.грн, на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових 
технологій) – 0,1 млрд.грн та  0,6 млрд.грн – на навчання та підготовку персоналу 
для розробки та запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та 
процесів, діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші роботи, 
пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій (інші витрати).  

Найбільше коштів витрачається  підприємствами м. Києва, 
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Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Вінницької областей; серед видів 
економічної діяльності – підприємствами металургійного виробництва (56,3%), 
з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів (11,5%), харчових продуктів (8,3%), машин і устатковання, не 
віднесених до іншого устатковання (5,4%). 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні 
кошти підприємств – 13427,0 млн.грн (або 97,2% загального обсягу витрат на 
інновації). Кошти державного бюджету отримало 11 підприємств, місцевих 
бюджетів – 15, загальний обсяг яких становив 589,8 млн.грн (0,7%); кошти 
вітчизняних інвесторів отримали 9 підприємств, іноземних – 6, загалом їхній 
обсяг становив 132,9 млн.грн (1,9%); кредитами скористалося 11 підприємств, 
обсяг яких становив 113,7 млн.грн. (0,8%). 

У 2015р. промислові підприємства впровадили 3136 інноваційних видів 
продукції, з яких 548 – нових виключно для ринку, 2588 – нових лише для 
підприємства. Із загальної кількості впровадженої продукції 966 – нові види 
машин, устатковання, приладів, апаратів тощо. Найбільшу кількість 
інноваційних видів продукції впроваджено на підприємствах Тернопільської 
(27,2% загальної кількості впроваджених видів інноваційної продукції), 
Запорізької (12,7%), Львівської (8,0%), Харківської (6,6%) областей та м.Києва 
(14,4%); за видами економічної діяльності – на підприємствах з виробництва 
машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (22,9%), паперу та 
паперових виробів (16,2%), харчових продуктів (11,3%), металургійного 
виробництва (5,5%). 

Кількість упроваджених інноваційних технологічних процесів (нових або 
вдосконалених методів обробки та виробництва продукції) становила 1217, 
найбільше з яких впровадили підприємства Харківської (17,4%), Сумської 
(15,2%), Запорізької (9,4%), Дніпропетровської (6,3%) областей та м.Києва 
(12,5%); за видами економічної діяльності – на підприємствах з виробництва 
машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (25,3%), інших 
транспортних засобів (12,3%) та харчових продуктів (7,8%). Із загальної 
кількості впроваджених інноваційних технологічних процесів 458 – 
маловідходні, ресурсозберігаючі.  

Як показали дослідження 570 підприємств реалізувало інноваційну 
продукцію на 23,1 млрд.грн. Серед таких підприємств 37,4% реалізували 
продукцію за межі України, обсяг якої становив 10,8 млрд.грн. Кожне четверте 
підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для ринку. Обсяг такої 
продукції становив 7,3 млрд.грн, майже дві її третини підприємства поставили 
на експорт. Значна кількість підприємств (86,0%) реалізовувала продукцію, яка 
була новою виключно для підприємства. Її обсяг становив 15,8 млрд.грн. Кожне 
третє підприємство реалізувало за межі України 40,1% такої продукції.  

З метою здійснення нововведень 181 підприємство придбало 1131 нову 
технологію, з яких 66 –  за межами України. Із загальної кількості технологій 439 
придбано з устаткованням, з яких 43 – за межами України; 393 – як результат 
досліджень і розробок (12); 120 – за договорами на придбання прав на патенти, 
ліцензіями на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей 
(8); 37 – за угодами на придбання технологій та ноу-хау (3); 129 – разом з 
цілеспрямованим прийомом на роботу кваліфікованих фахівців. 

У результаті інноваційної діяльності 9 підприємств створили нові технології, 
з яких 98 було передано іншим підприємствам, зокрема 20 – за межі України. 

Отже, дослідивши активність промислових підприємств, необхідно  на 
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сучасному етапі розвитку модернізувати  національну промисловість на основі 
активізації інноваційних процесів.. Сповільнене зростання інноваційно - 
активних підприємств ,в середньому на 70-80 в рік є свідченням ризикованості  
та складності щодо впровадження інновацій. Таким чином ключову роль у 
формуванні інноваційних підприємств  в промисловості України повинна 
відігравати держава, яка має використовувати для цього системні економічні 
інструменти.  
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Динамічний розвиток України, перспектива зайняти гідне місце в 

європейському співтоваристві й світі залежать насамперед від освоєння 
інноваційної моделі економічного розвитку. Стосовно до сучасного етапу 
розвитку як країни в цілому, так і окремих суб'єктів господарської діяльності 
інноваційні процеси й джерела їхнього фінансування мають свої специфічні 
особливості. Урахування цих особливостей і реформування на цій основі систем 
управління інноваційною діяльністю є найважливішим завданням підприємств 
різних форм власності. 

Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, 
забезпечення стійких темпів розвитку й підвищення конкурентоспроможності 
значною мірою визначаються рівнем активізації інноваційною діяльністю. Коло 
питань, розв'язуваних цим видом функціонального управління підприємством, 
досить великий, тому що інноваційні рішення нерозривно пов'язані з усіма 
іншими видами діяльності підприємства й стадіями його життєвого циклу, 
обумовлюють економічну стійкість та перспективу його динамічного розвитку. 

Інноваційна діяльність певною мірою властива будь-якому підприємству, 
оскільки вона являє собою один із найбільш важливих аспектів його 
функціонування. Однак однією з проблем сучасних підприємств є різке 
зниження активності інноваційних процесів.  

http://ukrstat.gov.ua/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/inn_esms.htm#stat_pres
http://www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiya
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Актуальність розгляду цих питань визначається потребою розвитку 
теоретичних положень щодо обґрунтування напрямків активізації інноваційної 
діяльності підприємств і розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на 
вдосконалення організаційно-економічних методів управління інноваційною 
діяльністю на підприємстві. 

Проблеми підвищення інноваційної активності підприємств, джерел її 
інвестування та фінансових важелів стимулювання - складні й багатопланові. У 
наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених досліджені різні аспекти цієї 
проблематики. Серед зарубіжних вчених варто виділити праці Ф. Візера, Д. 
Йоргенса, К. Менгера, В. Ойкена, И. Фішера, М. Фрідмена, Ф. Хайєка, Л. 
Ерхарда. 

Великий внесок у становлення інноваційної теорії економічного розвитку й 
формування інвестиційних механізмів забезпечення інноваційних процесів 
внесли вітчизняні вчені О.І. Амоша, М.І.Крупка, М.А.Павловський, 
Ю.М.Пахомов, К.М.Ситнік, М.І.Туган-Барановський, М.Г.Чумаченко. 

Незважаючи на значний внесок вчених у формування теоретичних і 
методологічних основ управління інноваційною діяльністю, у виконаних 
дослідженнях не знайшли достатнього відбиття питання, пов'язані з оцінкою 
факторного впливу, що визначає активність цієї діяльності, і систематизація 
послідовності дій щодо розроблення інвестиційної стратегії підприємств. 
Актуальність і значущість цих питань для забезпечення стійко високих темпів 
розвитку вітчизняних підприємств обумовили викладення матеріалу статті. 

Дослідження інноваційно-інвестиційних механізмів розвитку ґрунтуються 
на теорії ендогенного економічного зростання і визнають нові технології 
головним джерелом, що підтримує постійне економічне зростання. На цій 
підставі прогрес залежить повністю або частково від ресурсів, інвестованих у 
людський капітал, капітал знань та інновації.  

Концепція еволюційної економіки являє собою альтернативу неокласичної, 
особливо з погляду аналізу науково-технічних змін. На основі систематизації 
робіт представників еволюційного підходу вітчизняними вченими були 
розроблені такі методичні принципи в дослідженні інновацій, а саме: 1) визнання 
особливої ролі знання в економічному розвитку; 2) розгляд конкуренції, що 
ґрунтується на інноваціях, як головний фактор економічної динаміки; 3) 
визнання інноваційного процесу інтерактивним, складним, соціальним, що 
створює вироби й поглинає ресурси; 4) розгляд інституціонального оточення як 
головний чинник, що впливає на динаміку науково-технічного розвитку; 5) 
приділення великого значення структурам управління підприємствами, які 
здійснюють значний вплив на інноваційну активність[1, 2,3].  

З останніх теоретичних підходів необхідно зазначити концепцію 
рефлективності, запропоновану Дж. Соросом, як механізм зворотного зв'язку 
між очікуваннями інвесторів і стійким розвитком підприємства на основі 
інноваційних проектів, реалізованих із залученням інвестицій. 

Економічна теорія обґрунтовує взаємозв'язки інновацій та інвестицій. Однак 
розроблені концепції економічної теорії вітчизняні підприємства реалізують не 
дуже активно. Інвестиційна діяльність ще не стала активною опорою 
інноваційного розвитку. Однієї із причин цього є те, що основні теоретичні 
постулати теорії інвестицій не були сформульовані для інноваційного етапу 
економічного розвитку. Для трансформаційної економіки характерний 
нестабільний стан економіки, низький рівень доходів, відсутність або низький 
рівень розвитку корпоративного капіталу, що в остаточному підсумку приводить 
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до низького рівня заощаджень і формування інвестиційних ресурсів [4]. 
Змінюється сама модель економічного розвитку, і цей перехідний процес 
вимагає свого теоретичного й методологічного забезпечення. Відсутність 
сучасних концептуальних підходів до управління є однією з першопричин 
низької активності інноваційної діяльності підприємств. 

Кожна з теоретичних моделей результативна на певному етапі й має певний 
життєвий цикл. Щоб економіка підприємства розвивалася досить стійко, 
необхідно вчасно змінювати ці моделі. На Заході такі зміни відбуваються досить 
регулярно. Зокрема, останнім часом у США й Франції явно починає 
підсилюватися значення соціальної політики та її впливу на інноваційний 
розвиток [5].  

Рекомендації, розроблені в дослідженнях вчених-економістів 
пострадянського періоду, у першу чергу ІЕ НАН України, щодо 
великомасштабних науково-прикладних програм містять у собі науково-
обґрунтований підхід до завдань ринкового реформування економіки, у тому 
числі на підставі інноваційних перетворень . Однак вони не досить затребувані 
підприємствами, а залучаються тільки на рівні розрізнених аспектів рішення 
прикладних проблем, пов'язаних з поточною економічною ситуацією. 

Сформовані постулати й теоретичні висновки побудовані на 
закономірностях економіки індустріального типу і виявилися не в змозі пояснити 
цілий ряд явищ нової економіки. Відбувається колективний пошук нових 
теоретичних рішень сучасних економічних проблем, які неможливо вирішити 
на основі існуючих теорій. Вітчизняна економічна наука зараз має унікальну 
можливість, не відкидаючи досягнення класичної економічної теорії, 
сконцентрувати зусилля на дослідженні й творчому розвитку нових 
економічних концепцій, зокрема концепції стійкого розвитку на основі 
ефективного управління інноваційною діяльністю на всіх рівнях 
господарювання. 

Економічно  результати інноваційної діяльності (реалізації інвестиційних 
програм) можуть виражатися: 

 зміною цін і основних статей витрат виробництва;  
 розраховуватися як відношення приросту доходу 

підприємства, отриманого за рахунок зміни цін, на сукупність обсягів 
продукції, що випускається, у зв'язку з підвищенням її якості й 
споживчих властивостей; 

 економією, отриманою від зниження витрат виробництва у 
результаті реалізації інноваційної програми; 

 як відносна економія виробничих витрат з основних їх видів. 
Для визначення порівняльної ефективності виробництва на підприємстві 

можна використати метод «коридор ефективності». 
Звичайно, нижній рівень ефективності виробництва відповідає нижньому 

рівню його рентабельності, що у світовій практиці має величину 20-24%. Верхня 
межа ефективності має досить розмитий характер і залежить від якості 
досліджень технічного рівня виробництва й ступеня інформаційної 
забезпеченості в сфері інновацій. Але в кожному разі вона не може бути нижчою 
за ефективність передових у технічному відношенні виробництв, що діють на 
ринку даної продукції. 
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Управління персоналом комерційного банку передбачає поєднання 

стимулів, задоволення потреб і мотивації працівників. Досвідчений керівник 
добре розуміє, що не достатньо тільки ввести новітні технології в банківській 
справі для отримання більшої фінансової віддачі. Однією з найважливіших 
функцій керівника є побудова ефективної системи мотивації працівників та своїх 
колег.  

Ефективність роботи банку підвищується шляхом вирішення різних 
проблем, з відношенням працівників до своєї діяльності, з особистим інтересом 
у збільшенні якості роботи, проблем пов'язаних з так званим людським 
фактором. В таких ситуаціях, для досягнення мети сучасний керівник повинен 
постійно спиратися на різні внутрішні спонукальні чинники, потреби і орієнтації 
співробітників. Від систем мотивації,  залежить не тільки соціальна і творча 
активність працівників, а й кінцеві результати в їх діяльності. 

 Так, до праць, в яких досліджували мотивацію можна віднести роботи 
західних авторів Р. Гудина, Р. Шиллера, Е. Шострома, У. Прото, Дж. Рудинова і 
деяких інших. Серед сучасних дослідників в яких спостерігалося значне 
збільшення інтересу до трудової мотивації працівників банку можна віднести 
О.Н. Волгіну, В.А. Гагу, Ю.Г. Одегова та інші [1]. 

Метою дослідження є розгляд понять мотивації та маніпуляції в 
банківському секторі та їх спільні риси, визначення особливостей мотивації в 
банках та підприємствах, визначення відмінностей між ними, виявити як  
прибуток банку залежить від мотивації робітників та їх роботи. 
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Досліджуючи поняття мотивації і маніпуляції можна виділити загальні риси 
і особливості. Маніпуляція - це дія, заснована на обмані, що спонукає людину 
зробити що-небудь, що він би не зробив в інших умовах, тобто проти його волі. 
Це негативна форма мотивації, вона може поліпшити поточну ситуацію на дуже 
короткий період, але в довгострокових планах справи підуть гірше, проблема 
повернеться, як тільки первісна мотивація зникне. 

 Мотивація - це стимулювання людини на дію, в якому він потребує, але не 
здатний приступити до нього або зробити самостійно. Мотивуючи людини щось 
зробити, треба закласти на його прихованому внутрішньому бажанні зробити це. 
Інструментами, що викликають дію певних мотивів, є стимули[3;4]. 

Можемо перерахувати схожість рис між мотивуванням і маніпулюванням: 
1. Мотивування та маніпулювання – це психологічний вплив на 

людей.  
2. Суть управлінської діяльності – це досягнення результату за 

допомогою інших людей, а один з істотних ознак маніпулювання – це 
ставлення до інших людей як до засобу досягнення власних цілей. Можна 
сказати, що при такому способі мотивування декларуються цілі банку, а 
особиста вигода керівника банку,  приховується. 

3. Мотивування працівника банку передбачає вплив на 
мотиваційну сферу особистості через підключення різних категорій 
потреб, які стають мішенями дії та дають можливість здійснити 
маніпулятивний вплив. 

4. Мотивуючи персонал, начальник частіше всього використовує 
форми спілкування, які мають безпосереднє відношення до 
маніпулятивного типу впливу, в кінці чого мотивування може переходити 
в маніпулятивний підтекст.  

Кожне підприємство та його керівник, мають право мотивувати 
співробітника по різним типам і концепціям побудови мотиваційних систем. 

Таб.1. Основні форми і особливості мотивації в банках та підприємствах 

Банк Підприємство 

Матеріальні 

 Заробітна плата 
 Відсоток від кількості клієнтів 
 Навчання персоналу 
 Премії в розмірі окладу 

 
 

 Заробітна плата 
 Премії 
 Доплати за стаж 
 Страхування здоров’я за 
рахунок підприємства 
 Надання безвідсоткових 
позик 

Нематеріальні 

 Моральне стимулювання 
 Зацікавленість в своїй роботі 
 Користь роботи 
 Усунення психологічних 
бар’єрів в колективі 
 Імідж 
 Форма для персоналу  

 Моральне заохочення 
персоналу 
 Усунення психологічних 
бар’єрів в колективі  
 Підвищення кваліфікації 
персоналу та просунення по службі 
 Форма для персоналу  
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 Репутація банку  
 

 

 Імідж  

Процес управління персоналом банку, який був реалізований через 
мотиваційні функції, які передбачають використання інструментів, ми можемо 
побачити в послідовності:  

Рис.1 Стадії мотиваційного процесу[2;3] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          Сильна мотивація праці, з одного боку, - запорука процвітання і 

розвитку банку; а з іншого боку - фактор психологічної стійкості працівника на 
досить високому рівні продуктивності. Добре продумана система мотивації 
дозволяє організації (в тому числі і фінансово-кредитної сфери) більш повно 
розкривати і використовувати інтелектуальної потенціал працівників, а 
персоналу дає можливість задовольнити більш широкий спектр своїх потреб. З 
усуненням маніпуляції зникає тонкість управління, зменшується палітра 
використаних засобів. Якщо керівник, не використовує або не володіє 
маніпуляцією, виникає ризик зсунення до більш грубих засобів управління. 

Одна обставина робить маніпулювання особливо цікавим. Маніпуляція 
дозволяє перекласти відповідальність за прийняте рішення на підлеглих. 
Практика приводить до того, що влада зосереджується в руках керівників, тоді 
як керовані виявляються перевантаженими гіпервідповідальністю. За будь-яке 
задоволення доводиться платити - не всякий банківський працівник захоче 
звалити на себе таку ношу. 

Основу  матеріальної мотивації праці в комерційному банку повинна бути 
покладена система, відповідно до якої частка змінної частини оплати праці 
конкретного працівника повинна бути тим вище, чим більше вона впливає на 
розмір прибутку, одержуваної банком. Цього можна досягти шляхом поділу всіх 
співробітників банку на різні категорії за єдиним критерієм – ступеня впливу 
того чи іншого працівника на обсяг прибутку, одержуваної банком. 
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Інтеграція та глобалізація економіки значно впливає на всі сторони 

діяльності суб’єктів господарювання. Важливим аспектом  являється 
забезпечення конкурентоспроможності, високого рівня адаптивності та 
економічної стійкості, можливість працювати в умовах невизначеності, 
достатній рівень ризикозахищеності та економічної безпеки. Досягнення цих 
цілей не можливе без динамічного залучення фінансів  та переходу на нові 
методи як загального, так і функціонального управління підприємством.  

Зазначене визначає необхідність перегляду парадигми стратегічного 
управління інвестиціями, на основі якої здійснюється дослідження та вирішення 
проблемних питань у цій сфері господарської діяльності. Особливо це є 
актуальним у контексті науковому і прикладного забезпечення економічних 
механізмів сталого розвитку малих підприємств.  

Серед досліджень варто враховувати  праці таких науковців як Л. Абалкін, 
А. Агангебян, М. Алле, І. Ансофф, Ю. Бажал, Л. Байбакова, Л. Водачек, А. 
Гальчинський, В. Геєць, О. Гудзь, Б. Данилишин, П. Друкер, С. Кіреєв, Г. 
Козаченко, М. Кондратьєв, Е. Менсфілд, В. Онищенко, П. Саблук, Б. Санто, В. 
Семиноженко, Т. Сааті, Й. Шумпетер. Результати їх досліджень створили 
фундаментальний теоретичний базис подальших досліджень та вирішення 
найбільш актуальних питань у цієї сфері економічної теорії та прикладної 
економіки. У зарубіжній науці домінує думка, що «стратегія – це ключ до 
фінансового успіху. Відсутність чіткої стратегії знижує ймовірність досягнення 
бажаних цілей», а «планування починається з того моменту, коли ви визначаєте 
ваші цілі, а стратегія повинна бути заснована на збалансованості поставлених 
цілей» [1]. Крім того в рамках оперативного планування постановка цілей у 
власному розумінні слова фактично не проводиться [2].  

Стосовно практичного використання стратегічного планування, то тут 
відсутня така категоричність та однозначність. Наприклад, Р. Кох звертає увагу 
на те, що більшість тих, хто залюбки вживає термін «стратегія», не роблять 
різниці між теоретичним та практичним аспектом цього терміну (між тим, що 
компанія повинна робити і тим, що вона насправді робить). В теоретичному 
аспекті стратегія – це логіка бізнесу, що визначає, за рахунок яких чинників 
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підприємство може отримати перевагу і завоювати собі «місце під сонцем» [3]. 
А з погляду практики, стратегія є реальними діями компанії, її методами ведення 
виробничої діяльності та боротьби з конкурентами [3]. М. Макіан теж вважає за 
потрібне зробити застереження: «стратегія, безумовно, має дуже велике 
значення, але не плутайте розробку стратегії з її реалізацією. Краща стратегія – 
це відсутність стратегії, якщо фірма не планує ніяких дій з її реалізації. Є 
компанії, які витрачають силу-силенну часу на розробку стратегій, але на цьому 
і обмежуються, не даючи собі праці намітити план конкретних дій» [1]. А Б. 
Коласс стверджує, що тільки окремі великі компанії дійсно займаються 
стратегічним управлінням [4]. Нині проблема практичного запровадження 
стратегічного управління пов’язана з економічними умовами діяльності малих 
та середніх підприємств. По-перше, з одного боку, більшість з них обмежені у 
виборі різних типів стратегії у зв’язку з існуючими реальними можливостями 
формування ресурсної бази виробничої та інвестиційної діяльності. В таких 
умовах проявляється прагматична обережність, яка стимулюється прагненням 
збереження економічної самостійності. 

 Крім того, ризик втрати останньої досить часто виступає вагомою підставою 
для відмови від розширення діяльності, яке потребує додаткового залучення 
економічних ресурсів за рахунок зовнішніх джерел. Наслідком цього є 
реактивний характер економічної поведінки підприємства, який важко 
вписується в рамки якоїсь усвідомленої стратегії. По-друге, обґрунтування 
остаточного варіанта стратегічного плану потребує проведення трудомістких 
досліджень, пов’язаних зі збором та аналізом значного обсягу інформації про 
галузь, ринок, конкуренцію та інші чинники оточуючого економічного 
середовища. Такі дослідження та аналіз вимагають не тільки залучення 
висококваліфікованих спеціалістів, але й значних витрат, що не завжди 
прийнятні для малих та середніх підприємств. По-третє, існуюча нині система 
ресурсного забезпечення теж має свій вплив на вибір горизонту планування. 
Наприклад, кредитування більшості підприємств комерційними банками на 
строк більше 5 років досить рідке явище. Однак не має підстав стверджувати, що 
планування на підприємствах нині обмежується короткостроковим та 
середньостроковим періодом. Аналітично-планові розрахунки щодо ресурсного 
забезпечення реалізації окремих інноваційно-інвестиційних проектів стосуються 
всього їх життєвого циклу, який у багатьох випадках виходить за межі 5 років.  

Узагальнення наукової літератури та економічної практики дозволило 
виділити елементну, потокову, портфельну та диференційовану моделі 
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. Аргументовано доцільність 
практичного застосування малими та середніми підприємствами 
диференційованої моделі. Визначено, що система ефективного стратегічного 
управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства повинна 
включати застосування інструментів, прийомів та методів, які дозволяють 
ефективно задіяти такі локальні механізми. Запропоновано послідовність етапів 
формування системи ефективного стратегічного управління інноваційно-
інвестиційним розвитком підприємства. 
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Актуальність дослідження полягає у тому, що у діяльності підприємств 
розвинутих країн провадження інноваційних розробок є важливим засобом 
вирішення соціально-економічних завдань, а формування стратегії управління 
інноваційною діяльністю, в умовах конкурентної боротьби, не тільки забезпечує 
досягнення поставлених цілей, але й перевершення їх. 

Метою дослідження є розкриття основних особливостей формування 
стратегії управління інноваційною діяльністю підприємства та визначення 
заходів щодо підтримки її реалізації. 

Сьогодні існують різні теоретико-методичні підходи до визначення сутності 
стратегії інноваційного розвитку підприємства. Один з них розкриває Матюх С. 
А., визначивши, що стратегія інноваційного розвитку підприємства – це 
сукупність дій і методів управління інноваційною діяльністю, що забезпечують 
конкурентні переваги на інноваційній основі [1]. Формування стратегії дає 
можливість підприємству вирішувати такі найважливіші завдання: 

 – за наявності стратегії підприємство реалізовує свою індивідуальність в 
очах власних співробітників, споживачів і партнерів;  

– постановка цілей розкриває перспективи розвитку підприємства і 
встановлює критерії для оцінки його діяльності;  

– поетапне досягнення запланованих цілей згуртовує колектив і підрозділи 
підприємства;  

– розробка планів надає можливість розглядати різні варіанти розвитку 
подій та забезпечити швидку реакцію на зміни, що можуть виникнути [2]. 
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Сутність процесу формування стратегій розвитку на підприємстві можна 
розкрити у вигляді чотирьох ключових блоків (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Послідовність і зміст етапів здійснення стратегічного управління на 

підприємствах [3]. 
У ряді промислово розвинених країн саме інноваційна стратегія 

характеризує відносини підприємства з конкурентами, споживачами, 
постачальниками. Від неї залежить тип загальної стратегії підприємства. 

Запорукою більш ефективної реалізації інноваційної стратегії підприємства 
є державна підтримка її реалізації. Для стимулювання інноваційної діяльності 
кожна країна використовує прямі і опосередковані форми, обираючи 
найоптимальніше їх співвідношення. Важливу роль серед непрямих методів 
державного стимулювання інноваційної діяльності відіграє податкове 
стимулювання, яке активно використовується урядами 11 країн ОЕСР. Зокрема, 
у Франції діє податковий кредит у розмірі 30 % від перших 100 млн. євро, 
вкладених у науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Крім 
того, передбачена й підвищена ставка податкового кредиту у розмірі 50 % для 
молодих компаній, які вперше здійснили фінансування інноваційних розробок. 
При цьому особлива увага приділяється таким пріоритетам: зміцнення стимулів 
для приватного сектору; узгодження взаємодії між ключовими суб’єктами 
інноваційного процесу в конкурентних кластерах; підтримка 
конкурентоспроможності малих та середніх підприємств [4]. 

Безумовно, світовими лідерами у виробництві наукової продукції є США і 
Японія. Частка інновацій що виробляються у США приблизно становить 80 % 
усіх світових інновацій. Витрати США на НДДКР перевищують витрати Англії, 
Франції, ФРН та Італії разом узятих і становлять понад половину витрат на 
НДДКР розвинених країн. Таке відношення до підтримки інноваційної 
діяльності сприяло тому, що частка нових товарів, які продаються в США 
становить 90%, і лише 10% складають старі товари, котрі вийшли на ринок більш 
ніж 5 років тому. 

Таким чином, інноваційна стратегія – це цілеспрямована діяльність, що 
визначає найважливіші напрямки у виборі пріоритетів розробки вимог до 
розвитку підприємницької діяльності та у заходах, які спрямовані на досягнення 
вказаних цілей. Вона забезпечує динаміку розвитку процесу відтворення на 
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підприємстві та, в умовах конкурентної боротьби, повинна не тільки забезпечити 
досягнення поставлених цілей, але й перевершити їх, чому активно сприяють 
різнобічні методи державного стимулювання. 
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Прикордоння характерне низкою специфічних особливостей, зумовлених 

їхнім геополітичним і геоекономічним розміщенням, що слід враховувати при 
формуванні і реалізації регіональної політики, зокрема, при визначенні 
пріоритетів та підходів щодо використання фінансового, транзитного і 
транскордонного потенціалів за задіювання системи програмно-цільового 
управління. Особливістю є також те, що спостерігається відокремлений, 
невзаємоузгоджений розвиток кожної прикордонної території, який має 
несистемний і непослідовний характер, а саме: незбалансоване використання 
наявних природних, трудових, матеріально-технічних, фінансових, 
інформаційних та інших ресурсів, що значно знижує можливості ефективного 
використання прикордонного та транскордонного потенціалів території, 
формування дієвої територіальної фінансової системи, що впливає на їхній 
фінансовий стан і фінансово-економічний розвиток.  

В рамках програмно-цільового управління оптимально та повно оцінити як 
рівень збалансованості фінансової системи, так і наявний фінансово-
господарський потенціал з можливостями його використання дає спеціальна 
методика щодо застосування інтегрованих індикаторів, які різняться 
принципами відбору та порівняння первинних і групових індикаторів [1-4].  

Властиво, фінансово-економічний потенціал прикордонної території – це 
сукупна здатність її економіки, її фінансової системи, галузей і сфер 
господарювання здійснювати соціально-економічну діяльність, задовольняти 
запити населення, суспільні потреби, забезпечувати фінансування виробництва і 
споживання за умов сталого економічного розвитку, враховуючи особливості 
прикордонного розташування та прихованих фінансових спроможностей для 
розвитку регіону, що можуть виявитися і бути використані суб’єктами 
господарювання за умов їх співпраці. Зокрема, динаміка окремих чинників 
фінансово-економічного розвитку в розрізі прикордонних територій Львівській 
області наведена на рис. 1-2.  
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Рис. 1. Рентабельність операційної діяльності суб'єктів господарювання 

в розрізі прикордонних територій (районів) Львівської області 
Джерело: розроблено авторами за даними Головного управління статистики 

у Львівській області (http://stat.lviv.ua) 
Одним із специфічних індикаторів, які відображають фінансовий стан 

працюючих, є індекс Кейтца (співвідношення розміру мінімальної заробітної 
плати та заробітної плати на одного штатного працівника). Так, даний індекс у 
прикордонні та й по Львівській області має тенденцію на зниження (окрім 
Турківського району), що свідчить про певний дисбаланс між можливостями 
дотримання нормативного рівня цього індекса (рис. 2). Означене необхідно 
враховувати при програмно-цільовому управлінні в даних територіях на 
середньотермінову перспективу. 

 

Рис. 2. Динаміка змін у фінансово-економічному розвитку 
прикордонних територій Львівщини на основі індексу Кейтца 

Джерело: власна розробка 
 
Наведені тенденції у розвитку необхідно враховувати при розробці 

ефективної системи програмно-цільового управління в прикордонні даної 
області для вироблення конкретних заходів щодо уникнення спадних процесів в 
останньому періоді. Окрім того, особливістю сучасного територіального 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30
В

ід
со

т
к

ів

Роки

Жовківський район

Мостиський район

Старосамбірський 

район
Турківський район

Яворівський район

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Ін
д

ек
с 

К
ей

т
ц

а
, 
%

Роки
Львівська область Мостиський район
Жовківський район Старосамбiрський район
Турківський район Яворівський район

http://stat.lviv.ua/


 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 147 

об’єднання стає вища щільність зв’язків між його однорідними елементами та 
зовнішнім фінансово-економічним простором (державними і регулюючими 
системами, економіками інших регіонів і світовими ринками). Зазначимо, що на 
рівні окремих прикордонних районів в областях останньому будуть відповідати 
об’єднані громади, яких у Львівській області на початок 2017 р. сформовано 22 
(завершуються об’єднавчі процедури ще в 3 громадах). 

В свою чергу, реалізація узгодженої стратегіології розвитку суміжних 
прикордонних областей висуває потреби: відповідної (адекватної напрямам та 
орієнтирам відповідних потреб розвитку прикордонних регіонів) організаційної 
структури загального управління та трансформації організаційних структур 
управління за децентралізації; застосування нових методів та удосконалення 
організаційно-функціональних механізмів регіонального управління; 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів (щодо розробки та реалізації 
спільної стратегії); пошук нових джерел фінансування, їх акумуляція з метою 
вирішення напрямів розвитку, зокрема, областей Карпатського регіону України 
загалом та його прикордонних територій. Використання програмно-цільового 
управління фінансово-економічним розвитком у прикордонні дозволяє 
визначати стан, стимулювати проведення збалансованої науково-технічної 
політики; системно координувати діяльність у напрямку розбудови і 
модернізації їхньої інфраструктури.  
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м.Житомир, Україна 
 

Актуальність досліджуваної проблеми. Протягом всієї історії людської 
цивілізації національне багатство ґрунтувалося на володінні матеріальними 
об'єктами. Однак зміна продуктивних сил призвела до того, що новими 
стимулами створення національного багатства в сучасному суспільстві стали 
цінності засновані на знаннях. Господарюючі суб’єкти, розуміючи ці тенденції, 
віддають пріоритет зростанню і накопиченню інтелектуального капіталу, якому 
поступаються матеріальні та фінансові ресурси. За оцінками експертів, обсяг 
продажів на міжнародному ринку наукомісткої продукції, виготовленої на основі 
використання інтелектуальної власності, досягає до 2,3 трил. дол/рік [2]. 

Мета дослідження. Визначити ключові фактори інтелектуального 
виробництва, що визначають успішність інновацій і економічного розвитку. 
Саме інтелектуальне виробництво виступає вирішальним фактором 
економічного розвитку, а його ключовою формою - інтелектуальна власність. 
Об'єкти інтелектуальної власності в значній мірі впливають на забезпечення 
конкурентоспроможності товарів і послуг, стаючи вирішальним фактором 
економічного зростання.  

Інтелектуальна власність є результатом інноваційного процесу, який  можна 
визначити як процес послідовного перетворення ідеї в товар, що проходить етапи 
фундаментальних, прикладних досліджень, конструкторських розробок, 
маркетингу, виробництва, нарешті, збуту, - процес комерціалізації технологій. 
Під комерціалізацією розуміють використання інтелектуальної власності з 
метою отримання прибутку або іншої вигоди. Комерціалізація починається з 
моменту виявлення перспектив комерційного використання нової розробки і 
закінчується реалізацією розробки (технології, отриманих з її допомогою товару 
або послуги) на ринку і отриманням комерційного ефекту. 

З огляду на комерційну спрямованість діяльності господарюючих суб'єктів, 
керівництву і фахівцям підприємств, наукових установ доводиться постійно 
стикатися з проблемою вибору найбільш вигідної форми економічного обороту 
результатів інтелектуальної діяльності. Для вирішення цього завдання необхідно 
проводити маркетингові дослідження ринку інтелектуальної власності, 
максимально достовірно оцінювати ринкову вартість результатів 
інтелектуальної діяльності, а також розробляти стратегію просування 
інтелектуальної продукції на ринок. 

Світовий досвід переконливо засвідчує, що уряди розвинених країн 
акцентують увагу не на процесі інноваційної діяльності, а на кінцевому продукті, 
якого потребує економіка. Саме соціально-економічна затребуваність 
інноваційного продукту дозволить реалізовувати технологічні можливості та 
сприятиме розвитку всього інноваційного процесу. Затребуваність інновацій 
проявляється через попит на них. Тому, зосередження уваги на інноваційному 
процесі, а не на кінцевому продукті призводить до відсутності чи недостатності 
попиту, що є однією з причин спаду виробництва та зниження зацікавлення до 
інноваційної діяльності.  Підтвердженням цього є те, що лише 5 % розпочатих 
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науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт успішно реалізуються у 
формі визнання споживачами нового продукту на ринку [1, с. 54]. Основні 
причини такого низького показника – помилковий напрям НДДКР, недостатнє 
опрацювання економічної, технічної, кон’юнктурної та інших видів інформації. 
У більшості випадків не враховується саме затребуваність інноваційного 
продукту на ринку. Адже особливістю розвиненої ринкової економіки є швидка 
асиміляція нового продукту, якщо він приносить прибуток. Якщо ці механізми 
не спрацьовують, відбувається скорочення науково-технічної сфери та зниження 
рівня конкурентоспроможності продукції.  

Пріоритетними напрямами реалізації інновацій повинні стати: 
- розвиток суспільно необхідних технологій (потрібних для задоволення 

споживчих потреб: продукти харчування, ліки, енергозабезпечення та ін.); 
-  високотехнологічні галузі промисловості, що сприятимуть 

економічному зростанню; 
- інновації спрямовані на імпортозаміщення і розширення внутрішнього 

ринку; 
- організаційні, інформаційні й управлінські інновації. 
Наслідком реалізації даних типів інновацій буде вихід на світові ринки 

науково-технічної продукції; стабільний економічний розвиток; забезпечення 
рівня науково-технічного розвитку, необхідного для формування національної 
безпеки держави. Відповідно до визначених пріоритетних галузей і продуктів і 
формується стратегія інноваційного розвитку.  

Висновки. Ефективна реалізація інноваційної політики неможлива без 
концентрації наукового потенціалу, фінансових та інших ресурсів на 
пріоритетних напрямах. Необхідна концентрація уваги на галузях, що можуть 
виробляти продукцію, конкурентну на світовому рівні та соціально необхідних 
інноваціях. До пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні можна 
віднести інформаційні технології, високотехнологічне машинобудування, 
транзитні послуги, виробництво військово-промислової продукції, оскільки вони 
мають потенціал для подальшого підвищення рівня конкурентоспроможності.  
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територій, галузей є найбільш сприятливою платформою узгодження 
економічних інтересів держави та приватного сектору, фактором зближення 
господарчих суб’єктів.  

 В нормативних документах закладено основи управління взаємодією 
інститутів держави та приватного сектору при складанні концепцій, стратегій та 
державних цільових програм (ДЦП) за допомогою відображення точок доступу 
комерційних організацій до різних етапів розробок, прийняття та виконання 
управлінських рішень  органами державної влади. В цьому сенсі модель процесу 
взаємодії держави та приватного сектору потребує координації галузевих та 
державних концепцій, стратегій управління та ДЦП. 

 Державно-приватне партнерство (ДПП) - співробітництво між державою 
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 
відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 
комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними 
партнерами), що здійснюється на основі договору [1].  

 Особливостями державно-приватного партнерства, які визначають їх 
принципові відмінності від інших форм взаємодії держави та приватного сектора 
є:  

– довгостроковий контракт між державним і приватним партнерами, 
до предмету якого входить закупівля послуг, а не активів;  

– застосуванняя приватного фінансування (співфінансування) як 
основи для розподілу ризиків між державним і приватним партнерами;  

– забезпечення ефективності проекту на всіх етапах його життєвого 
циклу; 

– платежі до приватного сектора за надані послуги, які можуть 
сплачуватися одержувачами (плата за користування автомагістралями, 
сплата комунальних послуг), державою (прихована плата) та/або спільно 
(низькі збори з одержувачів послуг разом із суспільними операційними 
субсидіями) [2]. 

 Державно-приватне партнерство в області інновацій повинно являти 
собою взаємодію держави і приватного сектора в процесі всього інноваційного 
циклу, починаючи із проведення наукових досліджень і комерціалізації розробок 
до виробництва наукомісткої високотехнологічної продукції. Держава 
зобов’язана чітко визначитися, на які інновації вона закріплює за собою права 
власності і доводить їх до практичного застосування самостійно (зокрема, 
пов’язані з обороною, національною безпекою), а на які інновації з моменту 
їхнього створення права користування і розпорядження можуть бути передані 
бізнесу для наступної їх діяльності на ринку.  

 Окрім того, держава без належної інституціональної бази, без 
комерціалізації її об’єктів не в змозі самостійно організовувати і відтворювати 
повністю інноваційний цикл, до цього процесу обов’язково повинен 
підключитися бізнес, але не як суб’єкт, що експортує інновації, а як серйозний 
партнер, що бере участь на пайовій основі у розвитку вітчизняного інноваційного 
ринку [3]. 

 На сьогодні в Законі України «Про державно-приватне партнерство» 
відсутні норми щодо інноваційної діяльності, тому Україна суттєво відстає від 
провідних країн у розвитку правових, організаційно-економічних та фінансових 
механізмів реалізації державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. 
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Відповідно, з метою їх удосконалення, враховуючи іноземний досвід, Україні 
необхідно:  

– розробити систему типових договорів як рекомендаційних 
модельних нормативних актів; 

– розробити методичні рекомендації щодо вибору та використання 
фінансових моделей реалізації проектів державно-приватного 
партнерства; 

– визначити повноваження органів влади, які залучаються до 
підготовки та реалізації проектів та створення в найближчій перспективі 
Центру державно-приватного партнерства; 

– розробити механізми формування інститутів державно-приватного 
партнерства на регіональному, міжрегіональному та місцевому рівнях;  

– створити інструменти контролю за дотриманням діючих правових 
норм та виконанням договірних зобов’язань усіма учасниками-
партнерами;  

– розробити механізми оцінки ефективності проектів державно-
приватного партнерства на макро- і мікроекономічному рівнях;  

– встановити податкове стимулювання з метою навчання і 
перепідготовки кадрів, співробітництва наукових установ та 
промисловості [4]. 
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інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 3-х т. / ПДТУ. - 
Маріуполь, 2013. - Вип. 1, Т. 1. - С. 133-137.  
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Протягом останніх років в економіці та політичному житті України 

відбулися трансформаційні процеси, які відзначилися також на ринку праці та у 
сфері зайнятості населення. Зокрема, відбулося піднесення економічної 
активності населення, скорочення рівня безробіття, зменшилась кількість 

http://www.president.gov.ua/
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зневірених у пошуках роботи незайнятих громадян працездатного віку, зріс 
попит на робочу силу з боку суб'єктів господарювання, збільшились обсяги 
працевлаштування незайнятого населення, у тому числі за рахунок введення 
нових робочих місць, відбулося зростання середньомісячної допомоги 
безробітнім. Дані позитивні тенденції свідчать не тільки про піднесення 
економіки, а й про підвищення ефективності механізму державного регулювання 
ринку праці та зайнятості населення. 

Сучасні економісти стверджують, що механізм державного регулювання 
необхідно розглядати як сукупність організаційно-економічних методів та 
інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції для 
забезпечення безперервної, ефективної дії відповідної системи (держави) на 
підвищення функціонування економіки [1]. 

Виходячи з цього поняття очевидно, що держава регулює економічні 
процеси, виконує соціально-економічні та правові функції за допомогою 
комплексу засобів, важелів, методів та інструментів, у результаті чого 
забезпечується реалізація поставлених державою перед органами державної 
влади цілей, які трансформуються в їх основні завдання та функції. 

Ринок праці – це сукупність роботодавців, власників робочої сили та 
механізм їх взаємодії з приводу використання, організації та оплати праці. 
Механізм – це сукупність процесів, прийомів, методів, підходів, за допомогою 
яких відбувається рух всієї системи і здійснюється досягнення певної мети [2].  

Механізми саморегулювання ринку праці, його державного і договірного 
регулювання в своїй сукупності складають механізм регулювання ринку праці. 
На попит, пропозицію і механізм регулювання ринку праці діє прямо або 
опосередковано велика кількість факторів.  

Першим фактором є держава. Вона визначає характер існуючого механізму 
державного регулювання ринку праці і за його допомогою впливає на умови 
взаємодії між власниками робочої сили та роботодавцями.  

Другим фактором є суспільно-політична активність власників робочої сили, 
до якої можна віднести, по-перше, вплив профспілок, головне призначення яких 
– захист інтересів працівників певної професії (галузі), а саме: забезпечення 
певного рівня заробітної плати, безпечних умов праці, соціальних гарантій тощо; 
по-друге, вплив суспільних організацій, які можуть захищати інтереси певних 
категорій населення (наприклад, пенсіонерів, інвалідів та інших) і сприяти їх 
працевлаштуванню. В свою чергу ці інститути впливають на поведінку власників 
робочої сили (організація страйків, демонстрацій).  

Третім фактором є суспільно-політична активність роботодавців, до якої 
можна віднести вплив об’єднань роботодавців, головне призначення яких – 
представлення та захист інтересів роботодавців певної галузі.  

Четвертим фактором є вплив політичних партій. Їх поведінка стосовно ринку 
праці і законодавчий вплив на державу може залежати від ідеологічних цілей, 
інтересів засновників (або спонсорів) партії.  

П’ятим фактором є міжнародні організації. Вони можуть впливати на 
національний ринок праці відповідно до своїх програм [3].  

Шостим фактором соціально-культурне середовища, від якого залежить 
відношення населення до підприємців, держави, профспілок, праці жінок, дітей, 
наявність чи відсутність традицій патерналізму, сімейної взаємодопомоги, 
мобільність населення тощо.  

Всі ці шість факторів у своїй сукупності складають суспільно-політичну 
сферу ринку праці. Крім того, можна виділити фактори соціально-економічної 
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сфери: фактор науково-технічного прогресу, фактор економічного середовища,  
стан ринку освітніх послуг, демографічний фактор, фактори суспільно-
політичної та соціально-економічної сфери.  

Таким чином, пропонується механізм ринку праці розглядати як сукупність 
механізмів регулювання ринку праці та факторів суспільно-політичної та 
соціально-економічної сфер, які істотно на нього впливають. Механізм 
регулювання ринку праці складається з механізмів саморегулювання, 
державного і договірного регулювання. Фактори суспільно-політичної сфери 
включають в себе вплив держави, суспільно-політичну активність власників 
робочої сили та роботодавців, вплив політичних партій та міжнародних 
організацій, дію соціально-культурного фактору.  
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Розвиток регіонів є предметом досліджень наукових праць багатьох вчених-

економістів. Так, теоретичні дослідження регіонального розвитку здійснюють Л. 
С. Гур’янова [1, c. 37-45], В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький [2, c. 66-72; 3, c. 
156-161], Ж. Г. Науменко [4, c. 255-261], Я. Я. Притула, Н. В. Кузенко [5, c. 7-16], 
І. З. Сторонянська [6, c. 73-84], В. І. Чужиков [7, c. 266-267] та інші. Щоб 
дослідити стан економіки України на регіональному рівні, доцільно сформувати 
методику оцінювання економічного розвитку регіонів.  

Пропонуємо здійснювати оцінювання розвитку регіонів на основі методики, 
що складається з чотирьох блоків (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Методика оцінювання економічного розвитку регіонів  

Основою для дослідження регіонального розвитку країни є результати 
аналізування взаємозалежностей динаміки окремих показників економічного 
розвитку. Послідовне виконання вищенаведених блоків і є основою 
пропонованої методики оцінювання економічного розвитку регіонів. Як 
результат практичного використання пропонованої методики буде отримано 
конкретні оцінки (кореляції, дисперсії тощо), аналізування яких дозволить 
здійснити  багатоаспектне аналізування об’єкта дослідження і представити 
результати досліджень у різних перерізах.  

Як доповнення до аналізування взаємозалежностей динамік економічних 
явищ, вважаємо за доцільно визначати рівень дисперсії динаміки досліджуваних 
явищ в різних регіонах і в країні загалом. Диференціація показників динаміки і 
їхнє відхилення за межі стабільної динаміки забезпечують додаткові докази 
необхідності дослідження економічного розвитку України. Отримані завдяки 
практичному використанню запропонованої методики висновки і доведення 
стануть основою для синтетичних характеристик і спроб виявлення причин 
виникнення регіональних відмінностей та виявлення чинників, що визначають 
динаміку розвитку економіки України. У випадках існування тісних лінійних 
взаємозв’язків уможливлюється побудова регресійних моделей задля 
прогнозування показників економічного розвитку України та пошуку шляхів 
досягнення таких прогнозних значень.  
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Блок 1: Оцінювання та аналізування взаємозалежності динаміки показників 
економічного розвитку на регіональному та національному рівні 

Блок 3: Оцінювання та аналізування взаємозалежності динаміки показників 

економічного розвитку регіонів і їхнього взаємозв’язку із динамікою 

показників на національному рівні 

Блок 2: Оцінювання та аналізування взаємозалежності динаміки показників 

економічного розвитку регіонів та динаміки ВРП 

Блок 4: Оцінювання та аналізування дисперсії динаміки економічних явищ на 

регіональному та національному рівнях 
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Реформа місцевого самоврядування передбачає, перш за все, фінансову 
децентралізацію. В Україні закладено конституційні засади місцевого 
самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, 
прийнято ряд базових нормативно-правових актів, які створюють правові та 
фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування [1]. 

Так, програмою діяльності Кабінету Міністрів України передбачено 
розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, 
органів місцевого самоврядування та органів державної влади за принципом 
субсидіарності, а також  сприяння належному забезпеченню органів місцевого 
самоврядування фінансовими ресурсами, зокрема шляхом спрямування до 
місцевих бюджетів частки загальнодержавних податків, забезпечення повноти та 
своєчасності фінансування делегованих повноважень за затвердженими 
стандартами [2]. 

Змінами до Бюджетного та Податкового кодексів України визначено 
передачу органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних 
повноважень та стабільних джерел доходів для їх реалізації; стимулювання 
територіальних громад до об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом з відповідним ресурсним забезпеченням на 
рівні міст обласного значення тощо [3,4]. 

З метою запровадження правових засад формування спроможних 
територіальних громад шляхом підвищення їх фінансової та економічної 
спроможності прийнятті Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та Методика формування спроможних територіальних 
громад [5; 6; 7]. 

Механізмами фінансування державної регіональної політики визначено: 
міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам; 
об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної 
політики, державних та приватних партнерів на принципах здійснення 
державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій; капітальні видатки 
державного бюджету; державні цільові програми, у тому числі програми 
подолання депресивності територій; угоди щодо регіонального розвитку; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку [8].  

Джерелами фінансування державної регіональної політики є: кошти 
Державного бюджету України, зокрема державного фонду регіонального 
розвитку; кошти місцевих бюджетів; благодійні внески; кошти міжнародних 
організацій; кошти з інших джерел, не заборонених законодавством [8]. 

Завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства у 
контексті децентралізації надходження власних доходів місцевих бюджетів 
об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) у 2016 році зросли більше ніж у 
3 рази (на 2,3 млрд. грн.) порівняно з 2015 роком (з 1 млрд. грн. до 3,3 млрд. грн). 
За 2016 рік в об’єднаних територіальниїх громадах фактичні надходження 
податку на доходи фізичних осіб склали 1,7 млрд. грн, плати за землю –               558 
млн. грн (зросли на 58%), акцизного податку - 368 млн грн (зросли на 68%), 
єдиного податку – 447 млн грн (зросли на 57%). Відповідно до статті 64 
Бюджетного кодексу України, ОТГ отримали 60 % податку на доходи фізичних 
осіб (як такі, що створилися згідно із законом та перспективним планом 
формування територіальних громад). Надходження податку на доходи фізичних 
осіб склали 1,7 млрд. грн., плати за землю – 558 млн. грн. (+ 58%), єдиного 
податку – 447 млн. грн. (+ 57%), акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (нафтопродуктів, 
тютюнових та алкогольних виробів) - 368 млн. грн. (+ 68%) [5]. 

 Таким чином, в Україні створюється законодавча основа щодо 
реформування місцевого самоврядування, що сприятиме  підвищенню 
ефективності використання бюджетних коштів на всіх рівнях управління. 
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м. Одеса, Україна 
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України міжбюджетні трансферти  - це 

кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з одного бюджету до іншого 
[1].   

У 2015 році здійснено перший етап фінансової децентралізації: прийнято 
зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо передачі органам 
місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень та закріплення 
стабільних джерел доходів для їх реалізації.  [1,2]. 

Пріоритетами запроваджених змін визначено розширення прав органів 
місцевого самоврядування у прийнятті рішень та надання їм повної бюджетної 
самостійності щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових 
повноважень. Одночасно передбачено збільшення джерел формування дохідної 
бази місцевих бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного 
бюджету, запровадження нового виду податку – акцизного податку з кінцевих 
продажів, розширення бази оподаткування податком на нерухомість.  

Також запроваджено новий механізм бюджетного регулювання – систему 
тотального збалансування усіх місцевих бюджетів замінено системою 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від 
рівня надходжень на одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснюється 
лише по одному податку – податку на доходи фізичних осіб, решта платежів 
залишаються в повному розпорядженні місцевих органів влади. 

Для здійснення видатків на делеговані державою повноваження в галузях 
освіти та охорони здоров’я запроваджено нові субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам – освітню та медичну [1].  

Водночас змінами до Податкового кодексу України підвищено фіскальну 
незалежність органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків та 
зборів, зокрема шляхом надання права самостійного визначення ставок податків 
та встановлення пільг з їх сплати.  

Дотримання умов фінансової децентралізації вимагає застосування 
міжбюджетних трансфертів на всіх рівнях бюджетної системи України. Частка 
доходів місцевих бюджетів, яка перерозподіляється через систему трансфертів 
постійно зростає: з 46,3% у 2008 році до 59,1% у 2015 році [3]. 

Так, у 2016 році із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було 
фактично надано трансфертів на загальну суму 195,4 млрд. грн., що на 
21,4 млрд. грн., або на 12,3 відсотка більше ніж у 2015 році, у тому числі 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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трансфертів із загального фонду — 194,7 млрд. грн., що на 21,5 млрд. грн., або 
на 12,4 відсотка більше порівняно з 2015 роком, з яких: 

- субвенції соціального захисту — 94,2 млрд. грн.; 
- освітня субвенція — 44,5 млрд. грн.; 
- медична субвенція — 44,4 млрд. грн.; 
- базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності 

місцевих бюджетів — 4,7 млрд. гривень [4].  
Перерахування трансфертів забезпечено 159 бюджетам об’єднаних 

територіальних громад [5]. 
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
надано у сумі 44,1 млрд грн або 22,6 % від загальної суми трансфертів, 
перераховується місцевим бюджетам за механізмами постанов Кабінету 
Міністрів України від 04.03.02 № 256 та від 11.01.05 № 20 [4]. 

Таким чином, трансферти з державного бюджету залишаються вагомим 
інструментом фінансового розподілу та одним з основних джерел формування 
доходів місцевих бюджетів. 
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В сучасних умовах розвитку України значно посилюється роль фінансів 

місцевого самоврядування. Виникає необхідність розширення  та зміцнення 
фінансової бази  місцевих органів влади, на які покладено виконувати свої 
повноваження відповідно до чинного законодавства України. Місцеві бюджети є 
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основним джерелом, фінансовою базою органів місцевого самоврядування, 
активною формою акумуляції певної частини фонду фінансових ресурсів, бо саме 
тут концентрується більше 70% загального обсягу фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування. Вони є основною ланкою бюджетної системи держави, 
утворюючи систему фінансових відносин, що формуються між місцевими та 
державними бюджетними і в середині між місцевими бюджетами [4]. 

Питання державного і місцевого бюджетів, міжбюджетних відносин, 
фінансової самостійності місцевих бюджетів досліджували вітчизняні вчені 
економісти-фінансісти О.Д. Василюк, Л.К. Воронова, А.Є. Буряченко, С.І. Юрій, 
М.П. Палій і інші. 

Основою формування Державного бюджету Україні є місцеві бюджети. 
Місцевий бюджет – це план утворення і використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування 
[2]. 

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування – є реальною основою 
місцевих фінансів, а отже реальними носіями відносин органів місцевого 
самоврядування з органами державної влади, суб’єктами господарювання і 
населення. Фінансові ресурси – є головною ознакою фінансової незалежності та 
самодостатності органів місцевого самоврядування у виконанні ними реальних 
владних функцій. Вони є необхідним джерелом для здійснення процесу 
розширеного відтворення, фінансування місцевих програм розвитку та 
соціального забезпечення територіальної громади [3]. 

Чорноморськ – це місто обласного підпорядкування Одеської області. 
Головним завданням соціально-економічного розвитку м. Чорноморська є 
збереження економічної стабільності міста і, на цій основі, зростання життєвого 
рівня населення. Темпи економічного зростання, що були досягнуті 
промисловими, транспортними, будівельними, комерційними підприємствами 
міста за останні роки, дають можливість для подальшого сталого розвитку всіх 
галузей економіки та соціальної сфери м. Чорноморська. 

Таблиця 1  
Структура місцевих доходів м. Чорноморськ у 2016 р. 

Види доходів Сума Факт 
Питома 

вага 
Податкові надходження 2,7 млрд. 5,3 млрд. (197%) 45,6% 
Офіційні трансферти 2,7 млрд. 33,1 млн. (1,24%) 44,9% 

Неподаткові надходження 
522,9 
млн. 

213,6 млн. (40,8%) 8,78% 

Доходи від операцій з 
капіталом 

43,9 млн. 
173,6 тис. 
(0,395%) 

0,738% 

Цільові фонди 250 тис. 1,5 млн. (607%) < 0,1% 
Джерело: [5]. 
Як видно із таблиці 1, до бюджету м. Чорноморськ протягом 2016 року 

надійшло з податкових надходжень: 5,3 млрд. грн., що на 2,6 млрд. грн. більше 
від запланованих. З офіційних трансфертів до бюджету надійшло 33,1 млн. грн. 
З неподаткових надходжень: 213,6 млн. грн., що на 309,3 млн. грн. менше від 
поставленних показників та з цільових фондів надійшло 1,5 млн. грн.., що на 1,2 
млн. грн. вище від прогнозованого показника. 

Прогноз доходів бюджету м. Чорноморська на 2017 рік (з урахуванням 
освітньої та медичної субвенцій) обраховано в сумі 596 533,0 тис. грн., у тому 
числі сума доходів: 
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 загального фонду – 574 852,0 тис. грн. 
 спеціального фонду – 21 681,0 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 

– 6 000,0  тис. грн. [1]. 
Таблиця 2  

Структура видатків місцевих доходів м. Чорноморськ у 2016 р. 
Напрямок видатків Сума Факт Питома вага 
Соціальний захист 1,5 млрд. 375,6 млн. (25,8%) 24,8% 
Освіта 1,4 млрд. 332,2 млн. (23,8%) 23,7% 
Охорона здоров’я 908,9 млн. 187,4 млн. (20,6%) 15,5 
Будівництво 512,4 млн. 19 млн. (3,71%) 8,71% 
Транспорт 445,3 млн. 31,1 млн. (6,99%) 7,57% 
Інші послуги 350,5 млн. 1,8 млн. (0,502%) 5,96% 
Видатки 222,5 млн. 44,8 млн. (20,2%) 3,78% 
Державне управління 218 млн. 39,4 млн. (18,1%) 3,71% 
Інше  211,1 млн. < 1 млн. (< 0,1%) 3,59% 
Культура і мистецтво 161,8 млн. 30,4 млн. (18,8%) 2,75% 

Джерело: [5]. 
Аналіз таблиці 2, показує, що видатки бюджету м. Чорноморськ протягом 

2016 року склали понад 5,9 млрд. грн. На соціальний захист було залучено 375,6 
млн. грн.., освіту: 332,2 млн. грн.; охорону здоров’я: 187,4 млн. грн., що на 721,5 
млн. грн. менше від запланованих; будівництво: 19 млн.; транспорт: 31,1 млн.; 
культуру і мистецтво: 20,4 млн. та на державне управління було витрачено 39,4 
млн. гривень, що на 178,6 млн. менше від прогнозованого показника.  

Обсяг видатків  бюджету міста Чорноморська на 2017 рік розраховано (без 
урахування соціальної субвенції з державного бюджету) у сумі 
596 533,0 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 
456 046,2 тис. грн., та видатків спеціального фонду – 140 486,8 тис. грн. [1]. 

Таким чином можна зробити висновок, що для позитивних змін в існуючій 
системі фінансування органів місцевого самоврядування необхідно: 

- забезпечити ефективне залучення та використання фінансових 
ресурсів; 

- поліпшити механізм надання субвенцій органам місцевого 
самоврядування, вдосконалити процеси моніторингу і контролю їх 
використання; 

- провести реформування структури управління комунальними активами 
задля підвищення ефективності їх використання; 

- закріпити інструменти та важелі впливу громадськості на планування і 
управління фінансовими ресурсами; 

- у найкоротші терміни провести все реформи по децентралізації 
управління в державі; 

- сприяти, контролювати, реформувати та розширювати використання 
місцевих запозичень органами місцевого самоврядування. 

-  
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В умовах все більшого посилення процесів глобалізації світогосподарських 
зв’язків і міжнародної конкуренції, стійкість української економіки залежить від 
здатності кожного регіону успішно конкурувати на світовому ринку. Одним із 
інструментів стимулювання економічного розвитку регіонів виступає 
кластерний підхід, заснований на географічній інтеграції взаємопов’язаних 
виробництв, формуванні виробничих зв’язків між постачальниками, 
виробниками, освітніми установами, науково-дослідними інститутами, 
фінансовими установами, консалтинговими центрами тощо. 

Кластерізацією вже охоплено понад 50% економік провідних країн світу. 
Кластери стають ключовим компонентом національних і регіональних планів 
економічного розвитку і формуються не тільки в промислово розвинутих 
країнах, а й у країнах, що розвиваються. 

Географічна концентрація об’єднань і підприємств у певних галузях 
існувала протягом сторіч. По мірі залучення у конкурентну боротьбу й 
ускладнення сучасної економіки глибина й широта охоплення кластерів 
зростала. Глобалізація, поряд з розширенням знань, кардинально змінила роль 
кластерів у конкуренції[1]. 

У зарубіжних країнах кластерна форма організації господарства 
використовується для створення «полюсів росту». Цими полюсами є, як правило, 
міста, де зосереджуються підприємства, виробничо-технологічні, економічні та 
трудоресурсні зв’язки між якими впливають на суміжні території, підвищуючи 
рівень їх економічного і соціального розвитку. [2]. 

Кластери складаються з підприємств, спеціалізованих у певному секторі 
економіки й локалізованих географічно. Кластерами можуть бути як невеликі 
мережі малого та середнього бізнесу на мікротериторії (менш ніж 50 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://cmr.gov.ua/prozora/byudzhet-msta/
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підприємств), так і значна кількість підприємств та структур (6-7 тисяч, як, 
наприклад, в Індії чи в Китаї), що охоплюють велику частку економіки на 
національному та регіональному рівнях. 

Так основоположник сучасної теорії кластерного розвитку М. Портер, 
спираючись на теорію національної, регіональної та місцевої 
конкурентоспроможності, дає декілька визначень поняття «кластеру», з яких 
можна виділити такі:  

- сконцентрована за географічною ознакою группа взаємопов’язаних 
компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у 
споріднених галузях, а також пов’язаних з їхньою діяльністю організацій 
(наприклад, університетів, агентств по стандартизації, торгових об’єднань) у 
певних галузях, що конкурують, але при цьому ведуть спільну роботу [1, с.256]; 

- группа взаємозалежних компаній, що географічно є сусідами, і пов’язаних 
з ними організацій, що діють у певній сфері, характеризуються спільністю 
діяльності й взаємодоповнюють один одного [1, с.258];  

- система взаємозалежних підприємств і організацій, цінність якої як єдиного 
цілого перевищує просту суму її складових частин [1, с.275]; 

 - форма мережі, що спостерігається в межах географічного регіону, в якій 
близьке розташування фірм і організацій забезпечує наявність певних форм 
спільності й підвищує частоту й рівень взаємодії [1, с.290-291];  

- деякий сукупний актив, що формує середовище, в якому фірми можуть 
легко й ефективно накопичувати необхідні знання, професії й ресурси [1, с. 411]. 

Аналіз інформації про 700 кластерів в різних країнах світу показує, що у 61% 
випадків кластери концентрувалися в межах міста або метрополії, у 20% на 
території в межах одного регіону (штату) і істотно менша частка кластерів 
перебувала в рамках цілої групи регіонів, країни або на межі між регіонами й 
країнами [3, с.24]. 

Передумовами створення кластерів в Україні можуть слугувати: доступність 
певних видів ресурсів, спеціалізовані навики працівників, проведення 
університетських досліджень, зручне географічне положення, необхідна 
інфраструктура, підвищений місцевий попит на певний вид продукції, існування 
постачальників і підтримуючих галузей для створення майбутнього кластера. 
Кластери можуть утворюватися навколо окремих підприємств, галузей чи 
природного ресурсу. На розвиток кластера особливо впливають три фактори: 
інтенсивність конкуренції в місцевих масштабах, загальне середовище для 
формування нового виду економічної діяльності в даній місцевості, а також 
ефективність діяльності формальних і неформальних механізмів зведення разом 
учасників кластера [4, с.122]. 

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників 
повинно стати пріоритетним напрямком економічної політики України. Багато 
регіонів країни планують незабаром створення й розвиток на своїй території 
кластерів. По-перше, це пов’язане з тим, що стан, характер, темпи розвитку 
різних галузей української економіки свідчать про слабкості 
внутрішньогалузевих зв’язків, низьку ефективність, нееквівалентність 
міжгалузевого обміну тощо. По-друге, поширення кластерів буде сприяти 
розвитку не тільки окремо взятих підприємств конкретної галузі, але й всієї 
галузі в цілому. По-третє, зросте інвестиційна привабливість регіону, кластер 
зможе одержувати гранти на саморозвиток. По-четверте, у регіоні почнуть 
створюватися робочі місця й з’являться додаткові доходи учасників кластера. 
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По-п’яте, зросте ділова активність міст, сіл і селищ, господарський стан регіону 
поступово буде змінюватися у кращий бік. 
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У 1965  році James M. Buchanan опублікував свою основну роботу з теорії 
клубів, яка до цього часу викликає гострий інтерес у дослідників. На його думку, 
агенти повинні об'єднатися, щоб розділити вартість (виключеність) суспільних 
благ. Для приватних товарів, суперництво та виключення є повними, в той час як 
чисті суспільні блага є неконкурентними та невиключеними [1].  

Дослідженню клубних благ присвячені праці Todd Sandler, John Tschirhart 
[2], Gary M. Anderson William F. Shughart II, Robert D. Tollison [3], Kelly Kollman, 
Aseem Prakash [4], Eitan Berglas, David Pines [5] Surajeet Chakravarty, Miguel A. 
Fonseca [6], Chris Brummer [7], Yew-Kwang Ng [8], Eli Berman, David D. Laitin [9], 
Daniel L. Chen [10],  Suzanne Scotchmer [11] та інші. 

Клубне благо – це змішане суспільне благо, число користувачів яких 
обмежено, при цьому споживачі ділять між собою як вигоди та витрати. Теорія 
клубів дає відповідь на питання, за яких умови розподіл вигод та витрат, 
пов'язаних з суспільними благами, є оптимальними  [ 12, с.15]. 

Клубні блага характеризуються виключеністю при кінцевих витратах та є 
відносно конкурентними, оскільки споживання блага однією особою може 
зменшувати вигоди від його споживання інших осіб, хоча і не знижувати їх до 
нуля, як у випадку приватного блага. 

До клубних благ можна віднести товари та послуги, які неконкурентні у 
споживанні (у певних межах) та виключені зі споживання. Додатковий споживач 
клубного блага, як і суспільного, не зменшує його корисність для інших 
споживачів. Але, на відміну від суспільного блага, його легко виключити з числа 
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користувачів при невиконанні їм необхідних умов. Прикладами клубних благ є: 
кабельне телебачення, стільниковий зв’язок, платна автомобільна дорога тощо. 

Таким чином, оскільки при створенні та споживанні клубного блага  
неплатників можна визначити та усунути з числа споживачів, ринок може 
створити його в достатній кількості без втручання держави.  

Клубне благо має нематеріальний характер, оскільки будь-який 
матеріальний товар не має властивості «неконкурентність» у споживанні 
(додатковий користувач зменшить кількість товару для інших). 

 Граничні витрати виробництва клубного блага близькі до нуля, а початкові 
та постійні витрати на його створення, як правило, досить великі тобто 
виробництво клубних благ пов'язане з сильним ефектом економії на масштабі. У 
результаті, клубне благо може з'явитися тільки при деякій мінімальній кількості 
його користувачів, а його ціна буде знижуватися з ростом числа користувачів. 
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Мировой и отечественный опыт показывает, что экономический механизм 

регулирования природоохранной деятельности на предприятии должен 
дополняться аспектами экономической ответственности и заинтересованности в 
рациональном природопользовании, другими словами мерами экономико-
экологического стимулирования. На сегодняшний день выделяются методы 
позитивной и негативной мотивации. Таким образом, по нашему мнению, 
экологическая мотивация это процесс движения к рациональному 
природопользованию через систему стимулов к экономико-экологической 
безопасности и устойчивому развитию. Сейчас в Украине действует система 
стимулирования снижения загрязнения и потребления природных ресурсов при 
производстве продукции, которая не мотивирует предприятия к эффективному 
природопользованию. В основном вся мотивация сводится к системе платежей 
за природопользование.  

Рассмотрение систем мотивации и стимулирования субъектов 
хозяйственной деятельности к снижению выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ в природные объекты и размещения отходов, потребления количества 
природных ресурсов на единицу производимой продукции показал приоритет 
следующей системы – вначале природопользователь оплачивает влияние на 
природную среду, но потом при сокращении антропогенного воздействия 
финансовые средства возвращаются на предприятие либо предприятие получает 
субсидию для снижения антропогенного воздействия на природные ресурсы. Не 
являются стимулом к совершенствованию экономико-экологической 
деятельностью на предприятии существующие ставки экологических налогов по 
следующим причинам:  

во-первых, нет разграничений внутри ставки на лимит и сверхлимитное 
загрязнение окружающей природной среды (за выбросы в атмосферу 
стационарными и передвижными источниками загрязнения, за сбросы в водные 
объекты и захоронение отходов),  

во-вторых, ранее лимит ложился на себестоимость продукции, а сверхлимит 
- на прибыль предприятия, что являлось мощным мотиватором и стимулом для 
проведения природоохранных мероприятий, в данный момент такая практика 
отсутствует, 

в-третьих, ставка налога за загрязнение не пересматривалась с учетом 
инфляционных процессов после выхода нового Налогового кодекса, что снижает 
ее мотивационное предназначение, 

в-четвертых, порядок начисления налогов не мотивирует снижение 
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выбросов загрязняющих веществ, так например: 
– при расчете объемов платежей за выбросы в атмосферу не учитываются 

корригирующие коэффициенты, по нашему мнению, представляется 
целесообразным учитывать такие коэффициенты как, коэффициент размещения 
источника загрязнения (жилая или промышленная зона, рекреационные 
территории), коэффициент определяющий количество проживающего населения 
(город, поселок, село);  

– суммы налога, который взыскивается за выбросы в водные объекты, 
учитывает коэффициент, который равняется 1,5 и применяется в случае 
сбрасывания загрязняющих веществ в ставки и озера (в другом случае 
коэффициент равняется 1), по нашему мнению, представляется целесообразным 
использовать бассейновый коэффициент, учитывающий особенности бассейнов 
рек, озер и моря; 

– суммы налога, взыскивается за размещения отходов, учитывает 
корригирующий коэффициент, в частности, расположение места размещения 
отходов и коэффициент, который равняется 3 и применяется в случае 
размещения отходов на свалках, не обеспечивающих полного исключения 
загрязнения атмосферного воздуха или водных объектов, по нашему мнению, 
следует учитывать характеристики самого отхода его комплектацию и 
накапливаемость данного отхода на свалке, что может вызвать синергические 
эффекты, проникновение загрязняющих веществ в подземные водные источники 
и  дальнейший их перенос в водные объекты [1]. При рассмотрении вопросов 
использования природных ресурсов можно сделать аналогичные выводы: плата 
за природный ресурс настолько незначительна, что она не является 
мотивационно-стимулирующим фактором в производственно-хозяйственной 
деятельности. Удельный вес платы за использование природного ресурса 
составляет - 3% в тарифной плате за использование ресурса и, естественно, не 
является стимулом к его бережному использованию. 

Предприятия не получают от государства финансовых средств, 
долгосрочных инвестиций для совершенствования технологических процессов, 
внедрения экологически чистого оборудования и производства экологически 
чистой продукции. С одной стороны, предприятия частной формы 
собственности не должны получать средства от государства для улучшения 
показателей своей деятельности. Однако, с другой стороны, при системе 
возврата выплаченных предприятием денег государству возможен более 
эффективный способ мотивации предприятия к использованию возвратных 
средств для продолжения совершенствования деятельности по использованию 
природных ресурсов, производству экологически чистой продукции на основе 
экологически чистых технологий.  
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Сучасне століття характерне формуванням постіндустріальної ери 
цивілізації, це епоха організаційних, діяльнісних та інформаційних технологій, 
технологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини 
на державному та регіональному рівнях [1-5].  

Трансформаційні процеси в адміністративно-територіальному устрої 
регіонів з поєднанням завдань сталого розвитку є об’єктивною і відносно 
нагальною потребою у сучасному етапі державотворення та мають 
цілеспрямовано відбуватись на методології програмного підходу до їхнього 
формування, що дозволятиме забезпечувати як належний моніторинг і контроль 
за прийняттям та виконанням управлінських рішень, так і фінансову віддачу. 

Виходячи з принципів Декларації Ріо автором окреслено стратегіологію 
державного управління формуванням програм сталого розвитку економіки з 
позиції прояву (табл. ). З однієї сторони маємо активно працювати над 
стратегіологією сталого розвитку, а з іншого не нехтувати тими близькими 
питаннями, які вже стали на порядок денний у регіонах. Так, вартість весняної 
посівної компанії 2017 р. в Україні складе біля 103 млрд грн, що на 14% більше 
порівняно з попереднім періодом. Найбільший внесок у таке подорожчання 
внесе: паливо – 26%, мінеральні добрива – 9%. Практично ці позиції входять у 
програмні цілі сталого розвитку і на регіональному рівні, оскільки зачіпають 
можливості забезпечення населення регіонів доступним та повноцінним 
харчуванням. Зазначимо також, що основу цієї посівної кампанії складають 
чотири сільськогосподарські культури, на які припадає понад 93% всіх витрат, 
або 96 мільярдів гривень, зокрема, соняшник – 38, кукурудза – 32, соя – 16 і ярий 
ячмінь – 10 млрд грн відповідно. 

Таблиця  
Стратегіологія формування різнорівневих програм сталого розвитку 

 з позиції прояву  
Характерна риса Прояви на рівнях 

Глобальний Регіональний 

Потепління 
клімату 

Зростаюча тенденція на 
потепління клімату на 
планеті призводить до 
збільшення кількості 
стихійних лих, підтоплення 
територій, розширення площі 
пустель, зменшення угідь 

На локальному територіальному рівні 
потепління в Україні вже 
відчувається нині. Зокрема, в 
південних регіонах все відчутніше 
проявляються наслідки спеки. Так, 
стають частішими і потужнішими, 
такі незвичні для даних місць, 
торнадо 

Збіднення 
озонового шару 

До базових хімічних сполук, 
які прискорено руйнують 
озоновий шар, відносять  
синтетично отримані 
речовини класу 
хлорфторвуглеводнів 
(фреони).  

Проблемність полягає в необхідності 
розширення використання хімічних 
речовин і сполук, які містять хлористі 
складові класу фреонів. Потерпають 
від хлорфторвуглеводнів не лише 
конкретні працівники виробництв та 
навколишні природні угіддя, а за 
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рахунок повітряного переносу й 
значно віддаленні території 

Кислотні дощі Першочерговою причиною 
виникнення кислотних дощів 
є діоксиди сірки й азоту, які 
утворюються при спалюванні 
палива (вугілля, мазут).  

Наявна тенденція на збільшення 
частоти  випадання кислотних дощів, 
що відчутно впливає на врожайність 
традиційних сільськогосподарських 
культур. Означене стає сигналом для 
прийняття заходів щодо їхнього 
обмеження, хоча потреба в вугіллі 
буде зростати  

Накопичення в 
ґрунтах токсичних 
відходів важких 
металів та 
пестицидів загроза 
біорозмаїттю 

Виявлено, що стійкі 
пестициди накопичуються в 
жировій тканині людей і 
тварин, негативно впливаючи 
на нервову та серцево-
судинну системи.  

Накопичення пестицидів у харчових 
продуктах, а з ними й живих 
організмах, пов’язане, насамперед, з 
недостатнім контролем за цим 
процесом. Так, в умовах формування 
ринкових відносин були різко 
обмежені можливості 
працевлаштування випускників 
спеціалізованої професії – 
товарознавців  

Забруднення 
радіонуклідами 

Чорнобильська аварія 
показала всі загрозливі 
проблеми використання 
ядерної енергетики: 
радіонуклідами було 
забруднено значну територію 
земної поверхні, зокрема, 
8,7% території України 

Проблема забруднення 
радіонуклідами залишається 
пріоритетною, оскільки постраждали 
від атомної катастрофи не лише 
райони близькі до АЕС, а й віддалені: 
за рахунок руху повітря, а ряд 
забруднених радіонуклідами опадів 
випало і в Карпатах.  

Джерело: власна розробка. 
Стратегіологія розробки управлінської державної політики з орієнтацією на 

програмні засади сталого розвитку має спиратись на головні цілі, притаманні 
європейській регіональній політиці: формування і зміцнення єдиного 
економічного простору, митної, фінансово-бюджетної, фіскальної системи; 
забезпечення економічних, соціальних, правових та організаційних засад 
державності, зміцнення міжрегіональної інтеграції; збалансування соціально-
економічного розвитку регіонів, згладжування міжрегіональних диспропорцій, 
забезпечення єдиних соціальних стандартів якості і рівня життя громадян, які 
проживають на різних територіях держави, що відповідає принципам сталого 
розвитку.  
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Сталий розвиток сільських територій України має охоплювати широке коло 

специфічних  політичних, економічних, соціальних, екологічних, земельних та 
інших суспільних відносин, які становлять єдину систему державотворення. 
Розвиток села та аграрного виробництва завжди був складним процесом та 
супроводжувався різними проблемами, які потребували термінового вирішення. 
Виходячи з цього питання теоретичного і методичного обґрунтування напряму 
розвитку як сільського господарства, так і сільських територій на теренах нашої 
країни є актуальним.   

На наш погляд, Д. Крисанов зазначає, що визначення пріоритетів означає 
«підкреслення проблемності ситуації, конкретизації уваги на значному 
загостренні певної проблеми, її можливому переході у кризовий стан» [1, с. 14]. 

Основні пріоритети державної аграрної політики з позиції врахування наці-
ональних пріоритетів і необхідності інтеграції України до Європейського Союзу 
та до світового економічного простору задекларовано положеннями Закону 
України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.»  
зі змінами та доповненнями жовтень 2010р. [2]. Системна недосконалість 
законодавчої бази, що проявляється в одночасному тлумаченні комплексного 
розвитку сільських територій та розв’язання соціальних проблем на селі.  

 Впродовж усіх років незалежності так і не досягнуто обов’язкового 
урахування пріоритетності розвитку села при розробці та прийнятті Програм 
соціально-економічного розвитку України, інших законодавчих і нормативних 
актів. Системна недосконалість реформ в аграрному секторі призвела до 
зростання безробіття та бідності сільського населення, посилення міграційних 
процесів, поглиблення негативних демографічних тенденцій в сільській 
місцевості та поступового обезлюднення сільських територій [3]. 

Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає таке 
функціонування її господарського комплексу, коли одночасно задовольняються 
зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне 
та екологічно безпечне господарювання і високоефективне збалансоване 
використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я 
людини, збереження і відтворення навколишнього природного середовища та 
природно - ресурсного потенціалу суспільного виробництва.  
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З метою прискореного переходу до засад сталого розвитку, враховуючи на-
явні економічні реалії та менталітет нації, на наш погляд, нагальною є актуалі-
зація таких основних пріоритетів розвитку сільських територій: подолання 
бідності та покращення якості життя сільського населення; забезпечення 
охорони навколишнього природного середовища та підвищення рівня 
екологічної безпеки; подолання проблем, які найчастіше спричинені: 
незбалансованим, надмірним внесенням мінеральних добрив, інтенсивним 
розвитком сільськогосподарських меліорацій в радянські часи та екстенсивним 
розвитком зрошення в часи економічних трансформацій, недосконалими 
проектами з меліорації, радіаційним забрудненням середовища внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС, тривалим екстенсивним використанням ґрунтів, 
порушенням ландшафтів через надмірну розораність земель.  

У зв’язку з інтенсивним землеробством проблема зрошення полягає у 
засоленні та підтопленні земель, що зрошуються і прилеглих до них. Частка 
таких сільськогосподарських земель складає 12 840 га та 65 підтоплених 
сільських населених пунктів в Херсонській області. Для Півдня України 
зрошення має надзвичайно важливе значення. Херсонська область відноситься 
до агропромислової зони, тому родючість ґрунтів є вирішальним фактором у 
виробництві сільськогосподарської продукції. Крім того, в умовах Півдня 
України, важливим чинником одержання стабільних урожаїв 
сільськогосподарських культур служить наявність вологи в ґрунті.  

Отже, поетапне втілення вищезазначених пріоритетів модернізованої 
політики розвитку сільських територій має базуватися на синтезі пріоритетних 
цілей, завдань, механізмів та інструментів її реалізації, що структуровані і 
збалансовані між різними секторами державної політики – аграрною, 
інвестиційною, бюджетною, податковою, митною, соціальною, пенсійною, 
демографічною, екологічною, земельною, містобудівельною, інформаційною, 
кадровою, регіональною тощо. Доцільним є: впровадити принципи легітимізації, 
моніторингу та стимулювання економічної діяльності виключно за місцем її 
здійснення у межах відповідної сільської території; забезпечити оновлення, 
розробку, затвердження та повсюдне використання науково обґрунтованих 
прогресивних, соціальних стандартів та нормативів фінансового забезпечення 
проживання жителів у сільській місцевості; сформувати  інфраструктуру ринку 
земель сільськогосподарського призначення з огляду на соціально справедливе, 
економічно ефективне та екологічно безпечне використання цих земель; суттєве 
збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів земельно-
ресурсного потенціалу. 
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Однією з головних умов сталого розвитку земельних відносин України є 
формування нового екологічного мислення. Правильне розуміння відносин між 
навколишнім середовищем і розвитком суспільства підштовхує до вибору 
економічно-ефективних та екологічно-раціональних методів розвитку. 

Розумна діяльність людини по відношенню до навколишнього середовища 
призведе до сталого розвитку суспільства та земельних відносин. Вивчення 
основних природніх ресурсів України та їх вплив на розвиток земельних 
відносин є своєчасним і важливим на даному етапі. Збереження та раціональне 
використання земельних ресурсів – це соціальна та економічна стабільність 
країни метою якої є досягнення екологічної безпеки для майбутніх поколінь. 

Метою дослідження є аналіз сучасного стану земельних ресурсів України, 
оцінка теоретичного та практичного впровадження екологічного 
господарювання в Україні для раціонального використання земельних ресурсів, 
що є запорукою сталого розвитку економічної і соціальної сфери для суспільства. 

Сталий розвиток земельних ресурсів значною мірою залежить від процесів, 
які відбуваються в системі відносин власності. Тому особливої актуальності 
набувають поглиблення досліджень в напрямку формування та реалізації 
механізмів розвитку земельних відносин. Аналіз стану земельних ресурсів 
України показує, що розораність території станом на 1.01.2016р. становить 54, 
8% (див.табл.1), чого немає в жодній країні світу. Для порівняння, у США цей 
показник становить 27 %, Франції – 42 %, Німеччині – 33 %. 

З розвитком великих агрохолдингів, які застосовують інтенсивні технологій 
вирощування сільськогосподарських культур не дотримуються проектів 
еколого-економічного обгрунтування сівозмін, призвело до високого 
антропогенного навантаження на агроландшафти і зменшення продуктивності 
земель.  

Таблиця 1 
Склад сільськогосподарських земель України станом 1.01.2016р. 

Сільськогосподарські 
угіддя 

Площа земель У % до загальної площі 
земель 

Рілля 33080,9 53,9 
Багаторічні насадження 1000,5 1,6 
Сіножаті та пасовища 7772,9 12,9 

Інші    
всього 41854,3 100 

Джерело: [1]. 
Такий стан земельних ресурсів спричинено порушенням оптимальної 

структури посівних площ, що призвело до виснаження ґрунтового покриву, 
вирощування високорентабельних сільськогосподарських культур (ріпаку, 
соняшнику). 

Основною умовою покращення якості досліджуваних ресурсів є перехід на 
інші системи господарювання, створення нової системи ведення сільського 
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господарства, яка направлена на збереження природніх властивостей грунту, 
покращення санітарного стану води, підвищення рівня біологічного розмаїття, 
відповідального використання енергії і природних ресурсів [2]. Тобто, необхідно 
просувати новий підхід до філософії господарювання, який, можливо, не 
притаманний нашому суспільству, як запоруки сталого розвитку земельних 
відносин.  

Одним з таких підходів є органічне виробництво, метою якого є 
виробництво продукції, що не шкодить людині та не загрожує навколишньому 
середовищу. Методи органічного землеробства сприяють зростанню і 
покращенню природної родючості ґрунтів. Органічні ґрунти мають кращу 
структуру менше піддаються ерозії завдяки тривалішому озелененню, втратам 
поверхневого родючого шару ґрунту в результаті ерозії.  

Для виробництва органічної продукції в нас використовується всього 1% 
орних земель, що у порівнянні з Німеччиною є недостатнім, де цей показник 
становить 5-6%. В Україні налічується понад дві сотні виробників органічної 
продукції. У середньому, вони оперують земельними ділянками площею до 2 га. 
[3]. Апріорі розуміємо, що органічна продукція більш затратна та дорожча для 
кінцевого споживача.  

Координатор регіональних стратегічних програм Продовольчої та 
сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (FAO) в Європі та 
Центральній Азії Раймунд Йеле заявив,:  «Україна має 30 відсотків усього 
світового чорнозему. Сільське господарство, як і раніше, буде одним із ключових 
чинників української економіки.» [4] Отже, маючи такий ресурсний потенціал, 
ми маємо можливість подолати негативні явища в екологічному середовищі 
країни, посилити природоохоронну складову агровиробництва, забезпечити 
збереження ґрунтів, вирішити низку соціальних питань. На нашу думку, 
необхідно запровадити систему стимулів для сільськогосподарських виробників, 
які офіційно зареєстровані та практикують органічне землеробство. 

Висновки. Узагальнюючи можна відмітити: 
- для нашої країни обрання моделі сталого розвитку передбачає економічні 

та соціальні зміни, спрямованні на економічне зростання та забезпечення 
високих стандартів якості життя;  

- органічне виробництво – новий підхід до філософії господарювання, 
оскільки головним завданням органічного виробництва є збереження та 
відновлення природніх ресурсів. 

 
Література: 

1. Земельний фонд України станом на 1 січня 2016 року та динаміка його 
змін у порівнянні з даними на 1 січня 2015 року /Електронний ресурс/. – Режим 
доступу: http://land.gov.ua.  

2. Фесенко А.М.  Органічне виробництво. Європейські і Українські підходи 
/Електронний ресурс/. – Режим доступу: http: 
/file:///C:/Users/koval/Downloads/Vkhdtusg_2015_156_39.pdf.  

3. Міністерство аграрної політики та продовольства України. офіційний сайт 
/Електронний ресурс/. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/23027.  

4. Україна має 30% світового чорнозему /Електронний ресурс// 
Землевпорядний вісник України: Укрінформ, 21 жовтня 2016. – Режим доступу: 
http://zemvisnuk.com.ua/page/ukra-na-ma-30-sv-tovogo-chornozemu. 

5. Ібатуллін Ш.І. Механізми управління земельними відносинами в контексті 
забезпечення сталого розвитку: наукове видання /Ш.І. Ібатуллін, О.В., Степенко, 

http://minagro.gov.ua/node/23027
http://zemvisnuk.com.ua/page/ukra-na-ma-30-sv-tovogo-chornozemu


 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 174 

О.В.Сакаль. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку Національної академії наук України, 2012. – 52с.  

6. Органічне виробництво – пріоритетний напрямок аграрного сектору 
України /Електронний ресурс/. – Режим доступу: http: 
www.//organic.ua/uk/component/content/article/12-ukrnews/4075-organichne-
vyrobnyctvo-priorytetnyj-naprjamok-agrarnogo-sektoru-ukrainy.  

http://www./organic.ua/uk/component/content/article/12-ukrnews/4075-organichne-vyrobnyctvo-priorytetnyj-naprjamok-agrarnogo-sektoru-ukrainy
http://www./organic.ua/uk/component/content/article/12-ukrnews/4075-organichne-vyrobnyctvo-priorytetnyj-naprjamok-agrarnogo-sektoru-ukrainy


 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 175 

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МАЛИХ 
МІСТ УКРАЇНИ  

 
Мельник Л.В. 

к.геогр.н., науковий співробітник  
Кривець О.О. 

к.геогр.н., науковий співробітник  
Батиченко С.П. 

к.геогр.н., молодший науковий співробітник  
НДС «Регіональних проблем економіки та політики»  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
м. Київ, Україна 

 

Економічний розвиток України на даний момент перебуває в перехідному 
періоді і супроводжується рядом трансформаційних процесів, які  виникають на 
національному, регіональному та локальному рівнях. Малі міста зокрема 
визначають характер і рівень розвитку регіону в цілому. Динаміка чисельності 
населення малих міст позначається на їх функціональній діяльності. Населення 
малого міста формує демографічний потенціал відповідного населеного пункту. 
В Україні є ряд малих міст, які законом важко віднести до категорії міст 
(чисельність населення менше 10 тис. осіб), проте вони отримали статус міста з 
ряду причин. Проблеми економічного розвитку таких міст вирішити досить 
складно через дуже малу потужність трудового потенціалу. Саме тому є досить 
актуальним дослідження динаміки чисельності населення в межах даної 
категорії міст. 

Мета дослідження – виявлення основних тенденцій змін людності населення 
в межах малих міст України, з чисельністю населення менше 5-ти тисяч осіб. 

Малі міста мають важливе значення для розвитку поселенської мережі та 
господарського комплексу регіону. Згідно Закону України «Про затвердження 
Загальнодержавної програми розвитку малих міст» від 4 березня 2004 р. № 1580–
IV2, малими є міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб [1]. Клас малі міста 
об’єднує різні поселення як за людністю, так і за рівнем соціально-економічного 
розвитку, роллю в системах розселення. Серед малих міст України досить велику 
групу складають міста людність яких складає менше 10 тис. осіб (100 міст), у 19 
містах проживає менше 5 тис. осіб. У географічному розрізі 14 досліджуваних 
міст (74% від загальної кількості досліджуваних малих міст) розташовані у 
західних регіонах країни, з них більша половина у Львівській області.  

За досліджуваний період серед малих міст України лише для одного 
характерно зростання чисельності населення – Новий Калинів (зростання 
чисельності населення на 16%). Для решти міст характерно скорочення 
чисельності населення від 2,4 до 43,3%. Незначне скорочення населення 
характерне (до 10%) для 5 міст: Белз, Комарно, Скалат, Устилуг, Бібрка. В містах 
Герц, Хирів, Угнів, Берестечко, Глиняни чисельність населення скоротилася від 
10-20%. Критична ситуація навколо динаміки чисельності населення склалася в 
межах 6 малих міст, де людність скорочувалася від 20-40%, а саме, 
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Світлогірська, Підгайців, Добромилю, Вижниці, Батурину, Дружби. 
Катастрофічна ситуація скорочення населення характерна для шахтарських міст 
Луганщини – Міусинська та Алмазного (понад 40%) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка чисельності населення малих міст України  

№ 
п/п 

Місто Область 1989 
р. 

2001 
р. 

2016 
р. 

Скорочення 
чисельності 
населення,% 

Статус 
міста 

1. Берестечко Волинська 2 099 1 863 1744 16,9 1940 р. 
2. Устилуг Волинська 2 404 2 276 2206 8,2 1940 р. 
3. Святогірськ Донецька 5 789 3 805 4531 21,7 1964 р. 
4. Алмазна Луганська 7 487 5 099 4248 43,3 1977 р. 
5. Міусинськ Луганська 7 828 6 042 4672 40,3 1965 р. 
6. Белз Львівська 2 378 2 478 2322 2,4 1509 р. 
7. Бібрка Львівська 4 208 3 949 3823 9,1 1469 р. 
8. Глиняни Львівська 3 846 3 372 3151 18,1 1993 р. 
9. Добромиль Львівська 5 824 4 890 4379 24,8 1556 р. 
10. Комарно Львівська 3 974 3 977 3821 3,9 1473 р. 
11. Новий Калинів Львівська - 3 584 4155 +15,9 2005 р. 
12. Угнів Львівська 1 161 999 984 15,2 1462 р. 
13. Хирів Львівська 4 728 4 595 4127 12,7 1528 р. 
14. Дружба Сумська 7 459 5 771 4863 34,8 1962 р. 
15. Підгайці Тернопільська 3 661 3 203 2795 23,7 1939 р. 
16. Скалат Тернопільська 4 260 4 042 4019 5,7 1939 р. 
17. Вижниця Чернівецька 5 708 4 917 4068 28,7 1940 р. 
18. Герца Чернівецька 2 360 2 030 2119 10,2 1437 р. 
19. Батурин Чернігівська 3 920 3 066 2581 34,2 2008 р. 

Складено авторами за даними [4] 

Статус міста населені пункти даної групи отримали за часів магдебурзького 
права в західних регіонах країни та за часів радянської влади у східних регіонах. 
Лише два населених пункти статус міста отримали на початку ХХІ століття – 
військове містечко Новий Калинів Львівської області, а також поновлено статус 
міста резиденції гетьманів Війська Запорізького ХVІІІ століття – Батурин 
Чернігівської області. 

Стрімкі темпи скорочення чисельності населення характерні для 
шахтарських малих міст країни, що пов’язано із закриттям шахт – 
містоформуючих підприємств міста, відповідно закриття шахт стало головним 
чинником «згасання» малих міст. Відносно незначні темпи скорочення 
населення характерні для історичних міст західної України. Позитивна динаміка 
показника чисельності населення характерна для військового новоствореного 
міста – Новий Калинів.  

 
Література: 

1. Закон України Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку 
малих міст [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 24, 
ст.332 . –  2004 № 1580-IV – Режим доступу: 
http://uazakon.com/big/text1585/pg1.htm. 

2. Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих 
монофункціональних міст України [Текст] / А.І. Доценко// Український 
географічний журнал. — 2011. — № 1. — С. 51–55.  

http://uazakon.com/big/text1585/pg1.htm


 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 177 

3. Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-
економічного стану та проблем розвитку [Текст] /С.Л. Петрик// Український 
географічний журнал. — 2011. — № 4. — С. 50–54.  

4. Чисельність наявного населення на 1 січня 2016 року [Текст] : 
статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України / М.Б. Тімоніна 
(відп. за вип.). – К.: Б.в., 2016. – 86 с.  

 
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У  РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Заяць Г.С., 

              кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри управління 
персоналом 

Міжрегіональна академія управління персоналом 
                                                                                                     м. Київ, Україна 

 
        Пріоритетною функцією є формування інституціонального простору,  

необхідного для на вирішення таких проблем, як всебічний розвиток   відповідних    
сегментів   ринку праці;  узгодженість  ринку освітніх послуг з потребами  закладів 
соціальної  сфери;  реалізація  цілей кадрового  забезпечення.  В європейських 
країнах  відбувається  розширення  кола  суб’єктів, що впливають на  модернізацію 
і  розвиток соціальної сфери,  а відтак посилюється управлінська ланка, 
відповідальна за реформування цієї сфери на  демократичних засадах. 

        Наразі необхідно посилити функцію держави, спрямовану на обмеження 
сфери  неформальної  економічної  діяльності,  можливе  порушення  прав 
найманих працівників у зв’язку  з незаконними  звільненнями, несвоєчасною 
оплатою праці, відмовою у частковій зайнятості  за основним місцем роботи.  Не 
меншого значення набуває  посилення позицій держави у сфері, пов’язаній з  
фінансовою відповідальністю за підприємницьку діяльність без  сплати податків. 
Посилення інституційних засад у соціальній сфері безпосередньо  пов’язано з 
інтересами  населення  щодо одержання якісних  послуг, а також з перспективами  
розвитку підприємництва у соціальній  сфері.  

         У зв’язку з цим важливо  сформувати  механізм  активної  співпраці   
закладів соціальної сфери  з  підприємцями, а також відповідні   програми  
підготовки фахівців, що мають наміри  розвивати  соціально етичне  
підприємництво. Державні органи управління можуть впливати на розвиток сфери 
підприємництва через  держзамовлення, надання  інформаційно-аналітичних  та  
консалтингових послуг. 

         Соціальне  партнерство є ефективним  засобом досягнення 
компліментарності  інтересів, що виникають у соціальній сфері та нерідко 
потребують  неконфліктного вирішення проблемних питань.  З цією метою   
органи державного  управління повинні ініціювати  розвиток та підвищення 
ефективності  соціального діалогу на основі  інструментів  правового регулювання, 
залучаючи найманих працівників та інших учасників   переговорного  процесу. 
Лише подолавши формальний характер соціального діалогу, можна  досягти  
реальних  змін у сфері договірного регулювання оплати праці та в цілому у 
соціально-трудовій сфері через  зростання  реальної заробітної плати, покращення 
умов зайнятості. Членство України в Міжнародній організації праці  доводить 
важливість  запровадження  європейських практик.  

        Соціальна сфера України знаходиться у зоні  ризиків зростання  обсягів 
вивільнення працівників, поширення  безробіття і навіть  значного скорочення 
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оплати праці працівників;  саме тому  через посилення  соціальних  зобов’язань   
бізнесу  можна досягти  звуження сфери кризових явищ  у цій  сфері.   У зв’язку  з 
цим необхідно у найближчій перспективі здійснити  формування та реалізацію 
ефективних правових та економічних механізмів стимулювання співпраці 
навчальних закладів з підприємцями, створення спільних освітніх програм (як у 
вищих навчальних закладах, так і у сфері професійної підготовки та 
перепідготовки кадрів) на регіональному та місцевому рівнях. 

       Стратегічним напрямом посилення державного регулювання соціальної 
сфери має стати розвиток публічно-приватного партнерства, насамперед у 
сільській місцевості. Успішним прикладом є  національний проект «Нове життя. 
Нова якість охорони материнства та дитинства», що був  здійснений протягом  
2010-2014 pp. і забезпечив  створення в країні  розгалуженої  мережі пренатальних 
центрів. Завдяки  проекту, реалізованому на публічно-приватних засадах,   було 
створено  11 пренатальних центрів із сучасним обладнанням.  

       Прийнятною  серед основних форм  публічно-приватного партнерства 
(контрактна система, концесія, спільна діяльність)  можуть  бути  різні форми  
спільної  економічної  діяльності з метою  об’єднання зусиль  партнерів у розвитку 
продуктивних  форм співробітництва, спроможних сприяти  розширенню  сфери  
успішної співпраці. На основі публічно-приватного партнерства  повинні 
здійснюватися проекти з розвитку  професійної  підготовки кадрів,  
працевлаштування молоді на перше робоче місце, професійної перепідготовки 
кадрів [1, с. 166-167;  2, с. 56-58; 3].  Слід  розвивати такий   інститут як  громадська  
експертиза  з метою залучення громади  до розвитку   соціальної сфери   на  
державному рівні. І хоча  окремі громадські організації здійснюють  експертизу 
сучасних проектів,  проте її результати здебільшого мають лише  інформаційний 
характер. 

         Розвиток публічно-приватного партнерства сприяє поширенню 
інтеграційних процесів у соціальній сфері  завдяки налагодженню зв’язків з  
кооперації між  навчальними  закладами,  промисловими  підприємствами та    
бізнес-структурами, яка здебільшого спрямована  на модернізацію  навчально-
учбової бази,  програм професійного зростання та формування  системи  освітніх 
закладів. Зрозуміло, що це інша  модель розвитку соціальної сфери, що 
інтегративний  шлях розвитку з достатньо високим рівнем надання освітніх 
послуг, гідною заробітною платою  викладацького складу,  підтримкою студентів, 
модернізацією  навчальних програм  та створенням  належних умов для 
проживання і навчання  студентів. Необхідно зазначити, що в європейських 
країнах активна участь держави у розвитку соціальної сфери поєднується з  
персональною  відповідальністю громадянина за  освітній рівень та матеріальне 
благополуччя. 
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Глобалізаційні процеси світової економіки призвели не тільки до 

прискорення економічного і соціального прогресу людства, а й породили нові 
проблемні питання, одним з яких є соціальна відповідальність бізнесу (СВБ). На 
сьогоднішній день соціалізація бізнесу виступає об’єктивною закономірністю 
трансформаційного суспільства. Вона безпосередньо пов’язана із сучасними 
тенденціями розвитку НТП і зростанням вимог до процесу та результатів 
виробництва, а також з процесами формування системи соціального захисту, з 
соціальними функціями органів державного управління.  

Питання СВБ і сталого розвитку привертають останнім часом значну увагу 
українських і зарубіжних учених, однак потребують постійного мониторингу питання 
розвитку соціальної полі- тики підприємства. Тому метою роботи є обґрунтування 
ролі соціальної політики підприємства у реалізації концепції сталого розвитку. 

Поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (або СВБ) є в Україні 
ще достатньо новим поняттям, яке потребує додаткового визначення. Однак, Світова 
рада бізнесу зі сталого розвитку розуміє КСВ як довгострокове зобов'язання 
компаній поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно 
покращуючи якість життя працівників та їх родин, громади й суспільства загалом.  

СВБ є добровільною діяльністю підприємств приватного і державного 
секторів, спрямованою на дотримання високих стандартів господарської 
діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, мінімізацію 
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище з метою вирівнювання 
наявних економічних і соціальних диспропорцій; створення партнерських 
взаємо- відносин між бізнесом, суспільством і державою; покращення 
результативності бізнесу в довгостроковому періоді.  

М. Фрідмен вважає, що основна мета соціальної відповідальності підприємства 
полягає у зростанні і максимізації прибутку, а підприємці мають бути соціально 
відповідальними перш за все перед своїми працівниками [1]. Крім того, можна 
розглядати соціальну відповідальність підприємства як спосіб управління бізнес-
процесами з метою забезпечення позитивного впливу на суспільство.  

У проекті форуму СВБ України [2] зазначається, що СВБ – відповідальне 
ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, 
працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в 
гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, 
участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. 

Конфедерація роботодавців України вважає, що сутність КСВ полягає в 
добровільній ініціативі власника компанії або засновників організації з розробки 
і реалізації певних соціально спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на 
меті якісне покращення зовнішнього для компанії або організації середовища [3].  

Серед найчастіше згадуваних переваг впровадження програм СВБ для 
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іміджу підприємства називають [4]: поліпшення ефективності процесів 
виробництва; підвищення мотивації та продуктивності працівників; 
психологічні фактори мотивації; підвищення ділової та загальносуспільної 
репутації компанії.  

Тобто основними напрями КСВ є удосконалення соціальної політики на 
виробництві; вирішення проблем охорони навколишнього середовища; захист та 
просування бренду компанії; удосконалення роботи з постачальниками, а також 
розробка етичних стандартів ведення бізнесу та розвитку лідерства.  

Формами прояву КСВ підприємства у зовнішній сфері є корпоративне 
громадянство (діяльності підприємства, свідомо орієнтованої на вирішення 
суспільно корисних завдань, до яких не зобов'язує законодавство і в яких немає 
прямої економічної зацікавленості), а у внутрішній сфері підприємства – 
соціальна політика підприємства.  

Пожвавлення в економіці, підвищення рівня життя населення неможливі без 
активної господарської діяльності, без розвитку світогляду та системи цінностей, 
які спонукали б людину виявляти ініціативу відповідальність та самостійність. 
Важливе місце в системі базових цінностей інноваційного ринкового світогляду 
належить саме соціальній політиці підприємств. Адже, саме усвідомлення своєї 
місії підприємця в ринковій трансформації економіки дозволяє посилити потенціал 
підприємницького сектора, довести його суспільну значущість. Корпоративний 
сектор має приділяти більше уваги вирішенню соціальних проблем.  

Успішне просування вітчизняних підприємств на шляху соціального розвитку 
можливе при органічному поєднанні універсальних принципів економічної 
політики, соціально орієнтованої ринкової економіки і соціальної політики 
підприємства. Тому важливим суб’єктом в реалізації соціальної політики 
підприємства повинна стати держава, яка покликана ефективно здійснювати 
регулюючу роль. Тільки вона, використовуючи властиві їй засоби (законодавчу 
базу оподаткування, соціальну політику тощо), в змозі протистояти ринковій стихії, 
бути гарантом гідного життя працівників підприємств і їх соціального захисту.  
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Фінансове забезпечення відіграє дуже значущу роль у примноженні та 
покращенні якісних характеристик людського капіталу. В умовах ринкової 
економіки обґрунтованість та дієвість стратегії відтворення людського капіталу 
значною мірою залежить від інвестування у людський капітал, стимулювання 
розвитку творчих здібностей людини і забезпечення гідних умов праці. 

Метою дослідження є висвітлення особливостей інвестування в людський 
капітал.   

З розвитком суспільства змінюються об'єм і структура виробництва і 
споживання благ і послуг в кожній групі витрат праці на відтворення людського 
капіталу. Наприклад, з розвитком сфери послуг частина їх, яка надавалась раніше 
в сім'ї, створюється на підприємствах сфери побутового обслуговування і 
переходить до групи товарних послуг. З іншого боку, із зростанням фондів 
суспільного споживання і мережі установ освіти і дошкільного виховання, 
переходом шкіл на режим продовженого дня інша частина витрат праці з 
виховання і обслуговування дітей переходить з групи внутрішньосімейних 
послуг до групи суспільних, не набуваючи товарного характеру. Отже, процес 
усуспільнення не обмежується сферою матеріального виробництва і все більш 
широко охоплює другий вид виробництва, сферу виробництва здібностей 
людини до праці. 

Наступний вид витрат праці на виробництво людського капіталу — особиста 
праця його власника на розвиток і збереження своїх здібностей до праці — 
менше зазнає усуспільнення. Суспільство може лише побічно впливати на обсяг 
і ефективність цих витрат, створюючи сприятливі умови для загальної і 
спеціальної освіти, занять спортом, творчої активності членів суспільства, 
морально і матеріально стимулюючи цей вид виробництва. 

Безперервно зростаюче значення розвитку людського капіталу для 
зростання сучасного виробництва викликало у західній економічній теорії 
потребу у вивченні цього виробництва. Найважливішими формами інвестицій в 
людину західні економісти вважають освіту, підготовку на виробництві, медичне 
обслуговування, міграцію, пошук інформації про ціни і доходи, народження 
дітей і догляд за ними. Освіта і підготовка на виробництві підвищують рівень і 
запас знань людини, збільшуючи вартість та якість людського капіталу. Охорона 
здоров'я, скорочуючи захворюваність і смертність, тобто сприяючи 
уповільненню природного зносу, продовжують життя людини, а отже, час 
функціонування людського капіталу, а також збільшують інтенсивність його 
використання. Міграція і пошук інформації сприяють переміщенню робочої сили 
в ті регіони і види економічної діяльності, де ціна за послуги людського капіталу 
вища. 

Освіта і охорона здоров'я — це чинники довготривалої дії. Продуктом 
процесу освіти є якісно нова робоча сила з високим рівнем кваліфікації, здатна 
до праці більшої складності. Охорона здоров'я робить людину здатною до 
інтенсивнішої і тривалішої праці. На відміну від них, міграція і пошук інформації 
виступають як чинники короткочасної дії. Якщо освіта і охорона здоров'я 
пов'язані з реальним зростанням вартості робочої сили, то міграція і пошук 
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інформації відображають коливання ціни робочої сили навколо вартості. 
Міграція і пошук інформації — це процеси розподільного порядку, тоді як 
освітою і охороною здоров'я є окремі моменти у виробництві робочої сили. 

Разом з тим, ми підтримуємо наукову позицію А. Добриніна і С. Дятлова 1, 
які, підкреслюючи першочергову важливість інвестицій у здоров'я і освіту, також 
наголошують на важливості та невід‘ємності інвестицій у формування творчих і 
підприємницьких здібностей, які не завжди пов'язані тільки з накопиченням 
обсягу знань або збереженням здоров'я. 

У 70-і роки теорія людського капіталу зазнала критики з боку так званої 
теорії фільтру (серед її авторів відомі економісти і соціологи — А.Берг, 
М. Спенс, Дж. Стігліц, П. Уілс, К. Ерроу), яка скептично оцінює можливості 
необмеженого зростання освіти, оскільки важливий не абсолютний рівень 
освітньої підготовки, а його диференціація між неоднаковими за своїми 
виробничими характеристиками категоріями носіїв людського капіталу [2, с. 57–
59]. Однак, на нашу думку, аргументи теорії фільтру недостатньо переконливі. 
Навіть як засіб відбору освіта сприяє підвищенню ефективності, допомагаючи 
майбутнім працівникам краще пізнавати себе і свої здібності та знаходити в 
економічній системі найбільш відповідні ніші.  

Міністерство фінансів співпрацює з Міністерством освіти і науки, 
керівниками наукових установ, представниками профспілок працівників і 
громадськими організаціями з метою вироблення спільної стратегії 
реформування освітньої та наукової сфери, що сприятиме, в тому числі, 
модернізації системи фінансування освіти та науки. 

Отже, однією з найважливіших проблем сучасного етапу трансформаційних 
змін в Україні є забезпечення стійкого і динамічного розвитку людського 
капіталу, що вимагає адекватного фінансового забезпечення. Оскільки розвиток 
сучасної економіки все більш базується на динамічному розвитку головної 
продуктивної сили суспільства — творчих здібностях людини, є неприпустимим 
при аналізі відтворення сучасного суспільства абстрагуватися від питань, 
пов'язаних з відтворенням людського капіталу, та ігнорувати витрати на його 
розширене відтворення. 

Література: 
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Актуальність кар’єри, кар’єрного росту зростає з кожним днем у наш 

динамічний і мінливий час, коли запорукою стабільності й успіху є досвід у 
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спілкуванні. Це допомагає сформувати клієнтську базу, налагодити стійкі бізнес 
контакти. На нашу думку, переміщення кар’єрними сходами – це не тільки наука, 
а й мистецтво ладнати з людьми та професійні навички лідера, надбані в процесі 
навчання, роботи. Метою даного дослідження є обґрунтування значущості 
професійних комунікацій як передумови формування успішної кар’єри 
менеджера. Оскільки кожен керівник є зв’язною ланкою між іншими 
працівниками організації, він має вміти налагоджувати такий соціально-
психологічний мікроклімат, що сприятиме досягненню спільної кінцевої мети та 
задоволенню потреб кожного з працюючих в організації. Здатність привертати 
увагу людей, вести їх за собою і давати можливість розкритися – ось здатності 
справжнього менеджера сучасної моделі, який поставив за мету формування 
успішної кар’єри. Такі лідери створюють в своїх організаціях атмосферу, щоб 
люди продукували інноваційні ідеї, творчі підходи до роботи, цікаві теорії тощо. 

Під час теоретичних досліджень було всебічно розглянуто об’єкт – 
партнерську і субординативну взаємодію між працівниками організації. Також 
було надано характеристику предмету досліджень – професійним комунікаціям, 
що формуються у менеджерів під час навчання, розвиваються в процесі трудової 
діяльності й займають важливе місце в формуванні успішної кар’єри. 

Професійні комунікації – усний мовний контакт між людьми, що зв’язані 
інтересами справи і мають повноваження для встановлення ділових контактів, 
вирішення ділових проблем і здійснення конкретних підходів до їх вирішення; 
це різновид спілкування, метою якого є досягнення будь-якої узгодженості у 
сферах трудової, підприємницької, професійної, суспільної діяльності, 
кооперації, співпраці [1]. 

Кожен успішний бізнесмен, політик, лікар або актор – це неодмінно проста 
людина, яка, пройшовши деякий відрізок свого життя, виробила свою формулу 
успіху, натхнення і досягнень. Важливу роль у становленні характеру та 
самосвідомості відіграє ефективна взаємодія з іншими людьми у процесі 
навчання, роботи, формування практичних навичок тощо. Для того, щоб 
зрозуміти , що саме стало гарантом вдалої кар’єри, доцільно буде звернути увагу 
на «5 умінь успішного керівника»: 

 здатність керувати; 
 уміння впливати на оточуючих; 
 знання сучасних управлінських підходів; 
 здібності навчати, мотивувати підлеглих; 
 здатності формувати й розвивати трудовий колектив [2]. 

Важливо не лише швидко формувати професійні зв’язки та ефективно 
взаємодіяти з самим собою (самомотивація, самоосвіта, самоконтроль тощо), а й 
бути спеціалістом в роботі з людьми: вміти будувати взаємовідносини з 
підлеглими та керівниками, між фірмою та клієнтами, з іншими фірмами, вміти 
приймати рішення в складних ситуаціях, які часто змінюються, чітко і дохідливо 
формулювати думки. Вважаємо, що для цього варто володіти високою 
психологічною культурою, яка є невід'ємною частиною загальної культури 
людини. Психологічна культура вміщує три необхідних елементи:  

 пізнання себе;  
 пізнання іншої людини;  
 вміння спілкуватися з людьми і регулювати свою поведінку [3]. 

Такі навички формуються в соціумі. Соціальні зв’язки між студентами на 
факультеті, студентами й наставниками (викладачами), студентами та 
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адміністрацією факультету формують певні базові моделі поведінки, якими 
майбутні творці своєї кар’єри будуть користуватися на старті своєї професійної 
діяльності. Тому так важливо розуміти загальноприйняті норми у ставленні до 
оточуючих, а також виробляти свій власний, неповторний стиль у спілкуванні з 
колегами різного віку, статусу, життєвої позиції тощо. 

Отже, можемо зробити висновок, що уміння працювати з людьми є однією з 
передумов ефективної роботи в колективі, кар’єрного розвитку, позитивних змін 
у формуванні трудових відносин. Це, в свою чергу, здатне позитивно впливати 
на економічну, соціальну стабільність організації, надійність, гнучкість та 
оперативність її функціонування. Тож професійні комунікації відіграють 
важливу роль в процесі формування успішної кар’єри менеджера. 
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Ситуація, що сьогодні складається у державі в умовах світової економічної 
кризи, та тенденції її розвитку свідчать про наявність низки факторів, які 
загрожують конституційним правам і свободам громадян, громадській злагоді, 
реалізації політичного та економічного курсу України. Тому існування і 
прогресивний розвиток нашої країни, як суверенної держави, залежать від 
здійснення цілеспрямованої політики щодо захисту її національних інтересів. 

Метою даної роботи є дослідження загроз економічній безпеці України та 
надання рекомендацій щодо їх подолання. 

Законодавством України національна безпека визначається як захищеність 
життєво-важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за 
якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національним 
інтересам. [1] У ст. 17 Конституції України [2] підкреслюється, що забезпечення 
економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави. В нинішніх 
умовах Україна знаходиться у складному соціально-економічному становищі. 
Основними факторами, що стримують економічний розвиток країни, є 
економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня 
життя населення, а саме: 

1) відсутність чітко визначених стратегічних цілей, пріоритетних 
напрямків і завдань соціально-економічного, воєнно-економічного та науково-
технічного розвитку України, а також ефективних механізмів концентрації 
ресурсів для досягнення таких цілей, високий рівень «тінізації» та криміналізації 
національної економіки, кримінально-кланова система розподілу суспільних 
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ресурсів, деформоване державне регулювання та корупційний тиск на бізнес, 
надмірна залежність національної економіки від зовнішніх ринків та 
неефективне управління державним боргом; 

2) зменшення добробуту рівня господарств та зростання рівня безробіття, 
активізація міграційних процесів внаслідок бойових дій; 

3) руйнування економіки та систем життєзабезпечення на тимчасово 
окупованих територіях, втрата їх людського потенціалу, незаконне вивезення 
виробничих фондів на територію Росії; 

4) несприятливий інвестиційний клімат, що стримує залучення інвестицій 
та гальмує формування ресурсів для проведення структурної перебудови 
економіки, підвищення її ефективності та конкурентоспроможності. 

Основним змістом економічних реформ є створення умов для подолання 
бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві, наближення 
соціальних стандартів до рівня держав Центральної та Східної Європи – членів 
ЄС. Ключовою умовою нової якості економічного зростання є забезпечення 
економічної безпеки шляхом [3, 4]: 

1) деолігархізації, демонополізації і дерегуляції економіки, захисту 
економічної конкуренції, спрощення й оптимізації системи оподаткування, 
формування сприятливого бізнес-клімату та умов для прискореного 
інноваційного розвитку, ефективного застосування механізму спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), унеможливлення 
контролю стратегічних галузей капіталом держави-агресора; 

2) створення найкращих умов для інвесторів, залучення іноземних 
інвестицій у ключові галузі економіки, як інструменту забезпечення 
національної безпеки та юридичного захисту в міжнародних інституціях 
майнових інтересів фізичних і юридичних осіб України; 

3) підвищення стійкості національної економіки до негативних зовнішніх 
впливів та забезпечення цілісності та захисту інфраструктури в умовах кризових 
ситуацій, що загрожують національній безпеці; 

4) ефективного використання бюджетних коштів, міжнародної 
економічної допомоги та коштів міжнародних фінансових організацій, дієвого 
контролю за станом державного боргу та стабілізації банківської системи, 
забезпечення прозорості грошово-кредитної політики та відновлення довіри до 
вітчизняних фінансових інститутів; 

5) системної протидії організованій економічній злочинності та «тінізації» 
економіки на основі формування переваг легальної господарської діяльності та, 
водночас, консолідації інституційних спроможностей фінансових, податкових, 
митних та правоохоронних органів, виявлення активів організованих злочинних 
угрупувань та їх конфіскації. 

Таким чином у даній роботі визначено фактори, що стримують економічний 
розвиток держави та надано рекомендації щодо забезпечення економічної 
безпеки України. 
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На сьогодні Україна переживає дуже складний період свого становлення, що 

супроводжується глибокими політичними, фінансовими, соціальними та 
психологічними проблемами. Довіра населення до діяльності страхових 
компаній досі залишається вельми низькою, навіть незважаючи на підвищення 
якості надання і темпів зростання окремих видів страхування та впровадження 
нових страхових продуктів. Особливості та проблеми реалізації страхування 
життя в Україні як важливого механізму соціального захисту населенню 
залишається недопрацьованим та потребує ґрунтовного аналізу. Отже 
актуальним є розгляд тенденцій, які присутні на ринку страхування життя в 
Україні та на світовому ринку страхування. 

Проблемам страхування життя в Україні присвячено багато публікацій як 
вітчизняних, так і закордонних авторів. Адже договори страхування життя не 
лише задовольняють потреби страхувальників у страховому захисті, а й здатні 
забезпечити їхні інвестиційні інтереси, тобто уможливлюють нагромадження й 
капіталізацію страхових внесків. Сьогодні є ряд важливих аспектів, які повинні 
бути враховані з метою успішного розвитку й функціонування як ринку 
страхування, так і сектора страхування життя, які досліджуються у працях 
вітчизняних і закордонних економістів, серед яких В.Д. Базилевич, К.В. 
Шелехов, Т.Е. Гварліані, М.М. Александрова, В.В. Шахов, В.І. Фурман, А. Манес, 
У. Нелмен та інші. Однак незважаючи на значні наукові та практичні питання 
особливості страхування життя в країні потребують подальшого дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз тенденцій, які присутні на ринку страхування 
життя в Україні та на світовому ринку страхування на прикладі компанії Aegon 
Life Ukraine (Ейгон Лайф Україна) - однієї з провідних страхових компаній 
страхування життя в Європі і одного з беззаперечних лідерів ринку страхування 
життя в Україні, який надає повний спектр послуг з добровільного страхування 
життя. Саме цей вид страхування виступає важливим інструментом соціального 
захисту населення в багатьох розвинених країнах світу. 

Страхування життя це підгалузь особистого страхування, яка є формою 
захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров’ю, працездатності людини.[1] 

Страхування життя відноситься до накопичувального страхування, при 
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цьому тимчасово вільні кошти акумулюються у страховому фонді та стають 
важливим джерелом інвестицій в економіку держави. Договори страхування 
життя не лише задовольняють потреби страхувальників у страховому захисті, а 
й здатні забезпечити їхні інвестиційні інтереси, тобто уможливлюють 
нагромадження й капіталізацію страхових внесків.[2] 

Aegon Life Ukraine – один із беззаперечних лідерів ринку страхування життя 
України, який надає повний спектр послуг з добровільного страхування життя. 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Aegon Life Ukraine 
(Ейгон Лайф Україна)» є частиною Aegon Group – однієї з найбільших страхових 
груп у світі з центральним офісом у Гаазі (Нідерланди). Багаторічний досвід 
роботи Групи на більш, ніж 20 ринках світу допомагає компанії бачити 
перспективи розвитку в Україні та пропонувати клієнтам обслуговування, яке 
відповідає найвищим міжнародним стандартам. 

Компанія Aegon Life Ukraine почала свою діяльність в Україні з 2009 року, з 
16 грудня 2016 року є частиною страхової групи TAС Group. 

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life Group представлена в більшості 
обласних центрів України та має найбільшу регіональну мережу серед компаній 
зі страхування життя в країні. Партнери з перестрахування – RGA 
INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY (Ірландия), Gen Re (Німеччина), 
SCOR Global Life (Франція), John Hancock Life Insurance Company (США). Також 
Aegon Life Ukraine є акредитованим членом IGP – провайдера Employee Benefit 
Програм у більш ніж 80 країнах світу. 

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life надає повний спектр послуг з 
добровільного страхування життя, а саме: довгострокове накопичувальне 
страхування, страхування життя позичальника кредиту, страхування на випадок 
критичного захворювання, страхування ризиків внаслідок нещасного випадку. 

Компанія проводить зважену інвестиційну політику, за рахунок чого клієнти 
отримують стабільний інвестиційний прибуток, який за результатами діяльності 
у 2016 році склав 19,1% за договорами страхування, номінованими у гривні, 
13,3% за договорами у доларах США та 7,1% – у євро згідно з вимогами Закону 
України «Про страхування».[4] 

Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life надає послуги своїм клієнтам в усіх 
офісах індивідуальної мережі та через акредитованих страхових посередників, 
відділення яких представлені по всій території України. Окрім цього компанія 
пропонує свої продукти через мережу банків-партнерів та пропонує програми 
страхування персоналу міжнародним та вітчизняним компаніям через канал 
корпоративних продажів. 

Фінансова стабільність Aegon Life Ukraine підтверджується великим запасом 
платоспроможності та статутного капіталу, що значно перевищує вимоги 
Нацкомфінпослуг, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг України. Станом на 31.12.16 р. статутний капітал компанії 
складає 47 млн. грн., активи – 394,6 млн. грн., страхові резерви – 299,4 млн. 
грн.[6] 

На відміну від країн Заходу, де страхування життя є розвинутим видом 
страхування, в Україні низький рівень попиту на страхові послуги в сфері 
страхування життя серед населення, який обумовлений рядом причин. 
Насамперед це високий рівень недовіри до страхових компаній громадян через 
невдалий досвід та непроінформованість останніх про можливість заощадження 
коштів та захищеність їх від несприятливих випадків (втрати здоров’я та доходу) 
в майбутньому. Нестійкість національної валюти, інфляції, низький рівень 
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доходів при значних обсягах споживчих витрат населення та постійна політична 
нестабільність є головними проблемами розвитку страхування життя в Україні. 
А недостатній рівень правого забезпечення медичного страхування, 
невідповідність вітчизняного страхового законодавства вимогам міжнародного 
законодавства, у т.ч. країн ЄС, а також принципам та стандартам Міжнародної 
асоціації страхового нагляду та недостатній рівень кадрового та наукового 
забезпечення гальмують розвиток сучасного страхового ринку.[5] 

 На основі проведеного аналізу страхування життя в Україні та на світовому 
ринку страхування на прикладі компанії Aegon Life Ukraine, можна зробити 
висновки про наявності значного потенціалу для зростання обсягів страхування 
життя в Україні у майбутньому та необхідності подальших наукових досліджень 
у цій сфері. Aegon Life Ukraine у складі ТАС Life допомагає своїм клієнтам 
створювати майбутнє, пропонуючи рішення у страхуванні життя, пенсійному 
забезпеченні та управлінні активами. Динамічний розвиток страхового ринку в 
Україні є запорукою стабільності, забезпечення добробуту, соціальних гарантій в 
суспільстві, економічної безпеки. 
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Актуальність теми даного дослідження полягає в тому, що прогнозування 

заробітної плати забезпечить готовність населення до будь яких змін в своїх 
доходах, що в свою чергу, посприяє забезпеченню стабільного добробуту та 
платоспроможності суспільства. В період кризової економіки в Україні за 
останніх досліджених десять років спостерігається рівномірне збільшення 
заробітної плати, саме тому, доцільно розглянути екстраполяцію як різновид 
методів прогнозування предмету дослідження.  

Мета даного дослідження полягає у висвітленні теоретичних аспектів 
екстраполяції як методу прогнозування заробітної плати. 

Заробітна плата дуже важливий елемент суспільного життя. Для 
населення це 70% від всього доходу[2].  

Одним з основних методів прогнозування заробітної плати являється 
екстраполяція. Термін "екстраполяція" має кілька тлумачень. У широкому 
значенні екстраполяція - це метод наукового дослідження, що полягає в 
поширенні висновків, отриманих зі спостережень за однією частиною явища, 
на іншу його частину. У вузькому значенні - це визначення по ряду даних 
функції інших її значень поза цим рядом[3]. 

За допомогою методології екстраполяції висновки про значення 
прогнозних показників у майбутніх періодах робляться на основі вивчення їх 
динаміки у попередніх періодах[5]. 

Мета такого прогнозу - показати, до яких результатів можна дійти в 
майбутньому, якщо рухатися до нього з тією самою швидкістю або 
прискоренням, що й у минулому[3]. Прогноз визначає очікувані варіанти 
економічного розвитку виходячи з гіпотези, що основні фактори і тенденції 
минулого періоду збережуться на період прогнозу або що можна обґрунтувати 
і врахувати напрямок їхніх змін у розглянутій перспективі. Подібна гіпотеза 
висувається виходячи з інертності економічних явищ і процесів. 

У прогнозуванні екстраполяція застосовується при вивченні часових 
рядів[3]. 

Якщо ж досліджені показники у попередніх періодах характеризується 
значною нестабільністю і суттєвим коливанням фінансових показників, то їх 
екстраполяція на майбутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним є 
використання відповідних методів. 
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В даному випадку використання методів екстраполяції буде доцільним, 
змістовним та результативним, так як  при вивченні показників середньої 
заробітної плати за останніх десять років, було виявлено рівномірне 
збільшення середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності, 
тому можемо сказати про те, що спостерігається тренд, що в свою чергу, і є 
основною причиною застосування методології екстраполяції. 

Можна виокремити три основні групи методів прогнозування за 
допомогою екстраполяції: методи визначення середніх величин; 
екстраполяція тренду; експоненціальне згладжування[4]. 

При цьому для підвищення точності екстраполяції, використовують 
трендовий метод, метод найменших квадратів, метод екстраполяційного 
згладжування, метод ковзаючої середньої та інші[4]. 

У загальному вигляді прогноз, розрахований за допомогою методів 
екстраполяції, можна представити як функцію, змінну в часі: 

Y прогн. = Yt = f ( t ) +έt                                          (1) 
де έ t – – помилка прогнозу[4]. 
При прогнозуванні за допомогою методів екстраполяції особливо 

важливим є не стільки передбачення конкретного значення показника, скільки 
своєчасна фіксація зрушень, що об'єктивно намічаються, в розвитку об'єкту.  

До переваг простих методів на основі екстраполяції слід віднести: 
достатньо простий апарат дослідження, що привертає до нього широке коло 
спеціалістів; можливість використання для виконання розрахунків 
портативних і нескладних обчислювальних засобів; швидкість виконання 
розрахунків в оперативному режимі; наявність відносно невеликого масиву 
інформації[4]. 

Висновки. Висвітливши теоретичні аспекти екстраполяції як методу 
прогнозування, можемо сказати, що він доцільний для використання його в 
майбутніх дослідженнях, при застосуванні на практиці та в реальному житті.  
Але варто зауважити, що за допомогою розглянутого методу ми зможемо 
тільки спрогнозувати показник кількісно, без врахування інших факторів 
впливу.  

 
Література 

1.Закон України Про оплату праці: [від 24 березня 1995 року № 108/95-
ВР] [Електронний ресурс] / сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua] (дата звернення: 02.05.2017). 

2.Аналіз підходів щодо моделювання та прогнозування заробітної плати 
[Текст] / О.М. Дупляк, А.О. Єдлічко // Міжнародні економічні відносини та 
світове господарство: Науковий вісник. - 2016. - № 6. Ч1. – С. 117-119. 

3.Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: 
навч. посіб. / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. — 2-ге вид., 
стер. – Київ.: Знання, 2012. – 591 с. 

4.Світлична Т.І., Дріль Н.В. Конспект лекцій з дисципліни 
«Прогнозування» / Світлична Т.І., Дріль Н.В. – Харків: ХНАМГ, 2010. –112 c. 

5.Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 
навч.посіб. / Терещенко О.О. – Київ.: КНЕУ, 2003. – 554 с. 

 

 



ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Механізми регулювання економіки 191 

 

 

 

 

ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ: 
 СТРАТЕГІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ДОМІНАНТИ 

 
Карпінський Б.А. 

кандидат економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки та менеджменту 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
м. Львів, Україна 

 
Аналіз свідчить, що сучасні концепції і механізми щодо активізації 

різнорівневих напрямків господарювання у процесі реформування економічної 
системи та відповідно елементів її фінансової безпеки, оцінювання цього 
трансформування на стан збалансованості фінансової системи як України, так і 
адміністративно-територіальних одиниць, є неоднозначними і потребують 
системних досліджень. Виходячи із цього та маючи на меті виділення основ 
стратегіології розвитку фінансової (податкової) домінанти в системі 
державотворчого патріотизму нації для нарощування бюджетних надходжень 
синтезовано відповідний апарат, зокрема: 

Стратегіологія (strategiology) – сучасна наукова галузь знань про 
принципові наукові закономірності та засади стратегії дії і управління соціально-
економічним розвитком об’єкта з орієнтованістю на системну обмеженість 
вибору чинників або учасників у реалізації визначених пріоритетів в умовах 
накладання багатофакторності динамічно-змінних процесів, яка включає в себе 
окремі науки (наукові погляди, наукові школи).  

Стратегіологія розвитку – це науковий напрям знань із загальної 
стратегіології щодо визначальних принципів, закономірностей законів розвитку 
суспільства та природи, виходячи із сучасних умов обмеженості ресурсів та 
спрямованості на забезпечення загальноприйнятих стандартів європейськості, 
здоров’я та довголіття нації.  

Зростаюча потреба в підвищенні благополуччя населення та загрозливе 
накопичення боргових зобов’язань держави (перевищує 70 млрд. дол США) 
ставить перед дослідниками пріоритетні завдання щодо пошуку ефективних 
підходів наповнюваності державної казни. В цьому контексті, перспективним 
варіантом стає реалізація концепції державотворчого патріотизму нації [1-5]. 

Так, за сформованою автором ідеологічною парадигмою щодо 
державотворчого патріотизму нації – це все, що народ загалом та кожен 
громадянин зокрема роблять в інтересах творення незалежної, суверенної, 
цивілізованої держави. Державотворчий патріотизм нації можливо оцінювати на 
основі використання двох підходів: якісного та кількісного. Якісний підхід 
знайшов широке поширення через простоту свого відображення. Водночас, 
кількісний підхід раніше не розглядався, оскільки не було запропоновано 
обгрунтованих критеріїв такого оцінювання.  

Визначено, що податки є кількісним вимірником фактичного 
державотворчого патріотизму нації щодо конкретизації реальної участі 
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платників податків у забезпеченні фінансової домінанти 
життєзабезпечення й розвитку держави. Підкреслимо, що термін 
кристалізації державотворчого патріотизму нації у формі ідентифікаційних 
характеристик (якісна домінанта) може тривати століття, а то й тисячоліття. 
Водночас, його безпосередня реалізація вже у формі прояву фінансової 
(податкової) домінанти настає в конкретному році, тобто термін віддачі триває 
визначений (бюджетний) рік (рис. 1). 

Дер ж авотв ор чий 

патр іотизм нації 
 

Іден ти ф ік аці йн і 

харак т ерис тик и  

П одатков а 

дом ін ан та 

Б Ю Д Ж Е Т  

 
Рис. 1. Стратегіологія розвитку якісної і кількісної домінант 

державотворчого патріотизму нації зі спрямованістю на формування бюджету 
Джерело: власна розробка. 
Фінансовий механізм прояву державотворчого патріотизму нації обумовлює 

можливість кількісного оцінювання як його рівня, динаміки, впливовості 
внутрішніх та зовнішніх чинників, так і формувати цілеспрямовані управлінські 
заходи. Означене, дозволятиме як фінансовій системі, так і конституційному 
праву України бути в числі держав, які розуміють та отримуватимуть переваги, 
забезпечуючи тим: нарощування темпів економічного зростання і обсягу 
основного капіталу на одного працівника, загального зниження зносу основних 
фондів (який наближається до 85%); зростання фінансових поступлень у 
бюджети різних рівнів (особливо важливе при проведенні структурних реформ 
та оцінюванні ефективності децентралізаційної політики); зниження рівня 
тіньової економіки за рахунок активізації патріотичних настроїв платників (за 
умови, що здійснювати цілеспрямовану політику формування державотворчого 
патріотизму нації та його активізації можливо залучити до бюджету не менше 
1% тіньових коштів, а це – понад 2 мільярди гривень, аналогічно на світовому 
рівні – 80-100 млрд. дол США); зниження витрат на адміністрування податків 
(важливе в умовах зміни структури та функцій фіскальної служби); формування 
законослухняної та патріотично свідомої нації; розширення довіри зовнішніх 
інституцій до консолідованої нації та нарощування інвестиційних потоків тощо.  

Стратегіологічно, окреслене потребує вироблення і проведення 
комплексних управлінських заходів у підвищенні інтегрального рівня 
державотворчого патріотизму нації. Парадигму державотворчого патріотизму 
нації та можливості його формування, розвитку, оцінювання і порівняння на 
основі кількісного підходу доцільно підкреслити та озвучити на всіх рівнях 
(включно до Європейської Комісії «За демократію через право» – Венеціанська 
Комісія та Організації Об'єднаних Націй) і закріпити пріоритет щодо виділення 
та ідеологічної систематизації за Україною, оскільки така проблематика є 
характерною та безумовно важливою для всіх країн світової спільноти щодо 
фінансового механізму життєзабезпечення державотворення. 
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Розвиток України як незалежної держави з європейськими цінностями 
потребує підвищення якості державного управління у різних сферах економічної 
політики, формування ефективного місцевого самоврядування на засадах 
децентралізації влади та бюджетної системи. Податкові надходження повинні 
стати важливим інструментом зміцнення фінансової бази місцевого 
самоврядування. Одним із основних джерел дохідної частини місцевих бюджетів 
є майнове оподаткування.  На сьогодні оподаткування майна в Україні 
представлене податком на нерухоме майно, податком на землю та податком з 
власників транспортних засобів. Майнове оподаткування застосовується в 
Україні дещо невпевнено і об’єктивно розглядається як канал зростання 
надходжень до доходної частини місцевих бюджетів України, тому і потребує 
негайного реформування. 

В Україні специфіка справляння вищезазначених податків і зборів полягала 
у тому, що вони сплачувались платником у сфері послуг (курортний, ринковий 
збори та збір за припаркування автотранспорту тощо) і нематеріального 
виробництва (податок з реклами, збір за проведення кіно- і телезйомок), а тому 
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були малоефективними з фіскального погляду через відсутність належної бази 
оподаткування. Сфери послуг і нематеріального виробництва в Україні досить 
слаборозвинені. До того ж базу оподаткування в них легко приховувати. Це 
також зумовлювало необхідність оптимізації переліку місцевих податків і зборів. 

Погоджуємось з думкою вітчизняних вчених в тому, що існуюча в Україні 
до 2011 року база місцевих податків і зборів була застарілою та потребувала 
докорінного реформування відповідно до вимог і потреб сучасності. 

Після прийняття у 2010 році Податкового кодексу України до місцевих було 
віднесено два види податків і 3 види зборів. Місцеві податки: 

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
2) єдиний податок. 
До місцевих зборів належали: 
1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
2) збір за місця для паркування транспортних засобів; 
3) туристичний збір. 
З 1 січня 2015 року склад місцевих податків і зборів змінився. До місцевих 

податків належать податок на майно і єдиний податок. До місцевих зборів - 
туристичний збір і збір за місця для паркування транспортних засобів. В свою 
чергу, податок на майно складається з: 

1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
2) транспортного податку; 
3) плати за землю. 
Важливе місце в системі майнового оподаткування належить податку на 

нерухоме майно. Податок на нерухоме майно є прямим податком. Він 
накладається безпосередньо на платників і розмір його залежить від розмірів 
об'єкта оподаткування. Цей податок є досить простим і прозорим в 
адмініструванні та таким, ухилитися від якого практично не можливо, оскільки 
об'єкт податку є стаціонарним, а оцінка податкової бази, як правило, 
здійснюється незалежно від волі платника. 

У світовій практиці податок на нерухоме майно в більшості випадків 
розглядається як дохідне джерело місцевих бюджетів, що є природнім з огляду 
на його визначення як ціни суспільних послуг, які надаються органами місцевого 
самоврядування. 

Структура об'єкта податку на нерухоме майно в різних країнах має свої 
особливості, які значною мірою залежать від структури майнового 
оподаткування, тобто від того, які майнові податки, крім податку на нерухомість, 
справляються в тій чи іншій країні. 

Наприклад, у Польщі податок на нерухомість поєднується з 
сільськогосподарським майновим і лісовим майновим податком. У Словаччині 
земля і будівлі оподатковуються окремими податками - податком на землю і 
податком на будівлі. У Франції у структурі нерухомості виділяють житлову, 
комерційну, промислову нерухомість, а також забудовані й незабудовані 
земельні ділянки. В Естонії та Латвії оподаткуванню підлягає лише земля. 

В Україні платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками 
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Визначення платників податку 
в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або 
спільній сумісній власності кількох осіб . 
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База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. 

метрів. 
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у 

разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Ставки податку встановлюються органами місцевого самоврядування за 1 
квадратний метр бази оподаткування для об'єкта житлової або нежитлової 
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в 
залежності від місця розташування та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, 
що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного року.  

Велику стурбованість викликає питання про адміністрування податку на 
нерухомість. Може виникнути ситуація, коли державні витрати на 
адміністрування цього податку будуть перевищувати його надходження до 
бюджету. 

Враховуючи особливості і диспропорції сучасного соціально- економічного 
розвитку України, виважений підхід до застосування науково обґрунтованих 
механізмів розрахунку податків за окремими видами майна є найважливішим 
чинником мінімізації ризиків виникнення соціальної напруженості у суспільстві 
та зміцнення дохідної бази бюджетів муніципалітетів, що дуже актуально 
сьогодні в умовах фінансово-економічної кризи. 
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Важливою умовою удосконалення бюджетної політики в сучасних умовах 
стає розвиток громадянського суспільства, самоорганізація та залучення 
населення до прийняття управлінських рішень, які торкаються їхніх інтересів на 
різних рівнях та в різних сферах життєдіяльності. Забезпечення бюджетної 
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незалежності та фінансової автономії місцевих бюджетів, децентралізація 
видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій за принципом 
субсидіарності, а також запровадження нового механізму бюджетного 
регулювання, неможливо без залучення компетентної громадської думки до 
управління та контролю за фінансами територій. Окрім того, особливої 
актуальності набувають питання підвищення публічності місцевих владних 
інституцій, від рішень яких залежать надання якісних суспільних послуг та 
задоволення інтересів громадян у різних сферах життєдіяльності.  

Останні дослідження свідчать про глибокі дискусії щодо доцільності та 
ефективності залучення громадян до прийняття фінансових рішень на рівні 
територіальних утворень. Так, думки з даного приводу розділились на: палких 
прихильників позитивного впливу прямої демократії на фінансування розвитку 
територій та скептиків учасницької демократії [1-3]. Тим не менше, прийняття 
важливих рішень в публічній сфері без залучення місцевих громад, з кожним 
роком стає все більш проблематичним.  

З огляду на зазначене, метою публікації є обговорення  новітніх інструментів 
бюджетної політики, які здійснюють вплив на формування доходної бази 
бюджетів різних рівнів, обсягу та напряму видатків.  

Бюджет участі або партисипативний (партисипаторний) або спільний 
бюджет (participatory budget) – це фінансовий план спільного управління, що 
здійснюється громадянами та органами місцевого самоврядування. 
Особливостями такого бюджету є надання представникам місцевої громади прав 
щодо формування рекомендацій по структурі витрат, які органи влади мають 
враховувати при прийнятті місцевого бюджету[4]. Вважається, що місцевій 
громаді найкраще відомо про проблеми, вирішення яких для них є 
першочерговим, а тому залучення громад до проектів фінансування місцевого 
розвитку сприятиме підвищенню економічної ефективності їх реалізації та 
цільового спрямування.  

Вперше дана технологія бюджетного забезпечення розвитку територій була 
запроваджена в Бразилії в 1989 році, пізніше дана практика набула поширення 
на населені пункти США, Німеччини, Франції, Канади, Італії, Польщі (хоча 
уряди Угорщини, Румунії, Норвегії, Швеції, Ісландії палко їх критикують). За 
оцінками експертів на кінець 2012 року в світі зафіксовано від 1269 до 2778 
випадків реалізації бюджетів участі.  

У вітчизняній практиці даний інструмент бюджетної політики не набув 
масового застосування, хоча станом на кінець 2016 року за міжнародної 
фінансової підтримки, реалізуються проекти  по запровадженню учасницького 
бюджетування в 38 містах, серед яких не тільки Київ та більшість обласних 
центрів (Чернігів, Полтава, Черкаси, Львів і ін.), а й такі міста як Краматорськ, 
Маріуполь, Прилуки, Обухів і ін.  До слова, у Львові в межах бюджету участі в 
2017 році будуть реалізовані 4 великі проекти та 63 малих, на загальну суму  
фінансування – 16 млн. грн. [5]. В Рівному – 31 проект на загальну суму 10 млн. 
грн.; в Києві – 62 великі проекти на загальну суму 50 млн. грн. [6]. Насправді 
обсяги коштів, передбачені на реалізацію проектів в межах бюджету участі -  
незначні і знаходяться на рівні 1% від бюджету розвитку міста. Для порівняння, 
у Варшаві на учасницьке бюджетування у 2015 році було виділено 26 млн. 
злотих, що еквівалентно 150 млн. грн. Найбільшу суму коштів на бюджет участі 
було виділено в Лодзі – 40 млн. злотих. В невеликих містах Польщі йдеться про 



ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Механізми регулювання економіки 197 

5-10 млн. злотих (що еквівалентно 29-58 млн. грн.) [7].  Зазначене свідчить про 
те, що, з однієї сторони, поширення засобів  демократії на місцевому рівні є 
новою справою, яка ще не набула «широкого розголосу», з іншої – 
демократизація процесів управління місцевими фінансами, підвищення 
прозорості прийняття рішень та пряма участь громадян в розподілі коштів  - це 
поштовх до якісних змін. 

В підсумку слід зазначити, що бюджетна політика місцевих громад та 
регіонів на партисипативних засадах є новим форматом суспільної взаємодії за 
якої учасниками бюджетного процесу є не тільки «класичні» суб’єкти, а й 
мешканці  громади, які повинні отримати можливість висловити власні погляди 
щодо прийняття управлінських рішень, важливих для місцевого розвитку. 
Впровадження даного інструменту реалізації бюджетної політики в практику 
бюджетування в Україні сприятиме посиленню прозорості бюджету, оскільки 
партисипативне бюджетування – це дієвий метод боротьби із корупцією та 
неефективним використанням коштів, а результатом такого бюджетування є 
прозорий розподіл бюджетних коштів та більш повне задоволення в суспільних 
послугах.  
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Параметри економічної безпеки розвитку сільських територій залежать від 

організаційної-функціональної спроможності набору механізмів, інструментів і 
засобів її забезпечення, що визначають загальну ефективність державної 
політики в сфері розвитку сільських територій. Очевидно, що умови 
недосконалості інституційного середовища, переважання ролі особистісних 
інтересів у прийнятті рішень над суспільними, ресурсна обмеженість системи 
державного управління та її розбалансованість на різних ієрархічних рівнях 
ускладнюють формування високого рівня ефективності державної політики 
забезпечення економічної безпеки в сфері розвитку сільських територій. 
Ситуацію загострює те, що в структурі стратегічних пріоритетів державної 
політики забезпечення економічної безпеки вирішення проблем розвитку 
сільських територій є другорядним, що обумовлено, як недостатнім рівнем 
лобіювання та захисту інтересів сільського населення на макрорівні державного 
управління, так і вже усталеною практикою дотримання залишкового принципу 
фінансування розвитку сільських територій.  

Комплексне аналізування ефективності державної політики забезпечення 
економічної безпеки в сфері розвитку сільських територій дозволило визначати 
ключові недоліки цієї політики в розрізі головних функцій управління: аналізу, 
планування, організації, мотивації та контролю (табл. 1).  

Таблиця 1 
Характеристика недоліків державної політики забезпечення 

економічної безпеки в сфері розвитку сільських територій за функціями 
управління* 

 
НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ В СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Ф
У
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Ц
ІЇ
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Л
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Я
 

А
н

ал
із

 Несформованість інформаційної бази аналізування через відсутність системного 
статистичного спостереження індикаторів розвитку сільських територій, що підвищує 
ризики його можливої недостовірності; інституційні суперечності при визначенні 
найбільш істотних факторів забезпечення економічної безпеки розвитку сільських 
територій; низька публічність і прозорість органів державної влади. 

П
л
ан

у
в
ан

н
я
 

Недостатня пріоритетність проблем розвитку сільських територій в структурі 
стратегічного програмування економічної безпеки держави; процес досягнення 
планових стратегічних цілей не підкріплений реальними джерелами його 
фінансування; несформованість проектних механізмів імплементації прикладних 
державної політики забезпечення економічної безпеки. 
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Розбалансованість організаційного інструментарію державної політики забезпечення 
економічної безпеки; відсутність чітких механізмів розподілу сфер повноважень, 
обов’язків і відповідальності між суб’єктами безпекової політики; несформованість 
взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання та представників громадського сектору в сільській місцевості. 

М
о

ти
в
ац

ія
 

Бюджетна обмеженість державної політики економічної безпеки; залишковий 
принцип фінансування проблем розвитку сільських територій; відсутність 
ефективних механізмів активізації соціально-психологічних мотивів і стимулів у 
сільського населення щодо подолання просторово-територіальних і галузевих 
дисбалансів у сільській місцевості; недостатня поширеність практики реалізації 
проектів на засадах фінансування державно-приватного партнерства. 

К
о

н
тр

о
л
ь
 Нерозвиненість механізмів моніторингу соціально-економічної та екологічної сфер 

розвитку сільських територій; відсутність прогресивної системи накладення санкцій, 
штрафів і обмежень за порушення норм чинного законодавства в сфері розвитку 
сільських територій; недостатня оперативність механізмів державного контролю, що 
посилює інертність процесу прийняття управлінських рішень в сфері економічної 
безпеки розвитку сільських територій.  

*Джерело: власна розробка. 

Ідентифікована функціонально-управлінська розбалансованість державної 
політики економічної безпеки не лише ускладнює вирівнювання просторово-
територіальних диспропорцій України, поглиблює дисонанси розвитку 
сільських та урбанізованих територій, загострює проблему соціальної нерівності 
в суспільстві, але й перешкоджає формуванню системного підходу в управлінні 
безпековими процесами. Очевидно, що такі передумови посилюють суб’єктні 
суперечності та ризики неефективного використання ресурсного базису системи 
економічної безпеки держави. 

Недосконалим є механізм надання державної фінансової підтримки 
сільськогосподарським виробникам. Його сформовані засади суттєво 
ускладнюють доступ до ресурсів бюджетного фінансування малих 
сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, що носить 
ризики концентрації виробництва та обмежує параметри соціальної 
ефективності державної підтримки. Очевидно, що малі форми господарювання 
неспроможні на рівні конкурувати з потужними виробниками за доступ до 
джерел державної фінансової підтримки. Зазвичай, її отримання передбачає 
доцільність адекватного лобіювання в органах держаної влади, що є 
розпорядниками цих коштів. Бюрократичний механізм надання державної 
підтримки вимагає виконання цілого ряду додаткових умов. Обтяжливою є 
процедура контролю та звітності отриманих коштів, що в сукупності нівелює 
стимули щодо їх отримання. 

Таким чином, реалізація державної політики забезпечення економічної 
безпеки в сфері розвитку сільських територій характеризується недостатньою 
ефективністю, що обумовлено декларативним характером цільових програмних 
документів, ресурсною обмеженістю організаційно-економічного 
інструментарію, несформованістю механізмів фінансування стратегічних 
безпекових пріоритетів, що вимагає реструктуризації та системного 
перепроектування існуючих підходів до імплементації прикладних засад цієї 
політики на всіх ієрархічних рівнях її забезпечення. 
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Актуальність. Незважаючи на те, що відносини іпотеки в України виникли 

ще у ХVII столітті, а система іпотечного кредитування започаткувала своє 
функціонування з початком створення відповідної законодавчої бази, зокрема, 
прийняттям Закону України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, 
операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про 
заставу», проте досі спостерігається стриманий розвиток ринку іпотечного 
кредитування в Україні. 

Мета дослідження – проаналізувати проблеми та обґрунтувати перспективи 
розвитку іпотечного кредитування в Україні. 

Результати дослідження. Розвиток іпотечного кредитування, або 
кредитування під заставу нерухомості, у даний час є одним з найбільш 
актуальних завдань для України, насамперед тому, що саме іпотека може стати 
ефективним інструментом рішення житлової проблеми в країні. 

У Законі України «Про іпотеку» визначено, що: «іпотека - це вид 
забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у 
володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право 
в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати 
задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника» [1]. 

Згідно Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з 
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» іпотечне 
кредитування – це правовідносини, що виникають з приводу набуття права 
вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами [2]. 

Іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов’язана з виникненням 
економічно-правових відносин між кредитором і позичальником з приводу руху 
позикових коштів, які надаються на довгостроковій основі під забезпечення 
нерухомим майном [3, c.120]. 

Сьогодні основними проблемами іпотечного кредитування в Україні є: 
зниження рівня довгострокової ліквідності банківської системи; зниження рівня 
платоспроможності позичальників;  зростання вартості кредитів у національній 
валюті; недостатній рівень технічного забезпечення процесу іпотечного 
кредитування (відсутність стабільних і довгострокових ресурсів фінансування 
іпотеки; низький рівень капіталізації та розвитку інвестування інвесторів в 
структуровані іпотечні цінні папери; відсутність об'єктивних індексів зміни 
вартості нерухомості);  недостатній рівень розвитку нормативно-законодавчої 
бази (слабка процедура звернення стягнення; недостатня прозорість участі у 
прилюдних торгах);  неврегульованість колекторської сфери; відсутність 
гарантійних фондів іпотечного страхування;  нерозвиненість інфраструктури 
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ринку житла та житлового будівництва;  недовіра населення до українських 
банків та побоювання щодо втрати свого житла у разі банкрутства банка-
кредитора; низька ефективність ринку житлового будівництва;  неспроможність 
банківської системи працювати за міжнародними схемами реінвестування;  
відсутність розуміння населенням процесів іпотечного фінансування;  наявність 
на ринку іпотечного кредитування в Україні універсальних банків, коли в 
багатьох розвинених країнах працюють спеціалізовані іпотечні банки;  досить 
жорсткі умови надання іпотечних кредитів, особливо щодо першого внеску 
близько 30 – 50% вартості житла та високі ставки за цими кредитами [4, c.308]. 

Для розвитку іпотечного кредитування в Україні необхідно: вдосконалити 
нормативно-законодавчу базу щодо кредитування як фізичних, так і юридичних 
осіб; уповільнити інфляційні коливання; запровадити однакові механізми 
оподаткування коштів, що їх вкладають у цінні папери й на банківські депозити; 
максимально спростити процедури видачі кредитів; врегулювати процедури 
кредитування в іноземній валюті; забезпечити формування банками підвищених 
резервів; здійснити заходи, які б відновили довіру населення до ринку житла та 
сформували попит у цій сфері; знизити відсоткові ставки за кредитами; створити 
систему мобілізації вільних фінансових ресурсів та пошуку інвесторів; 
стимулювати житлове кредитування окремим верствам населення шляхом 
рефінансування іпотеки урядом. 

Варто відмітити, що важливим для подальшого удосконалення системи 
іпотечного кредитування є забезпечення макроекономічної стабілізації в країні, 
а саме: зростання ВВП та реальної заробітної плати, забезпечення зайнятості 
населення та сприяння надходженням інвестицій, проведення антиінфляційної 
політики та стабілізації грошово-кредитного ринку. 

Висновок. Отже, на сьогодні існує ряд проблем, які потребують негайного 
вирішення, що в свою чергу призведе до розширення іпотечного ринку та 
повноцінного його функціонування. Перспективи розвитку іпотеки в Україні 
значно залежать від економічного зростання, стабільності цін та обмінного курсу 
національної валюти, удосконалення фінансово-кредитної системи та ринку 
нерухомості.  
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На сучасному етапі Україна неухильно спрямовує свої зусилля на реалізацію 

євроінтеграційного курсу, виконання міжнародно-правових зобов’язань, в тому 
числі з питань розвитку місцевої і регіональної демократії. Подальша 
демократизація суспільства, децентралізація влади на засадах субсидіарності 
були і залишаються пріоритетами України. Важливу роль у цих процесах відіграє 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
відповідно до основних положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування, яка стала невід’ємною складовою національного законодавства 
у цій сфері. 

Першочерговим кроком на шляху реформи місцевого самоврядування стало 
завдання щодо фінансової децентралізації, яка розпочалася шляхом прийняття 
змін до Бюджетного і Податкового кодексів України, зокрема передачі органам 
місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних 
джерел доходів для їх реалізації; стимулювання територіальних громад до 
об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом 
з відповідним ресурсним забезпеченням на рівні міст обласного значення тощо. 

Фінансова децентралізація – це сучасне явище, яке  характеризується 
великим ступенем невизначеності  та відсутністю ефективного механізму його 
практичного застосування. Функціонування органів місцевого самоврядування у 
більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку 
сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку і 
самореалізації людини, захисту її прав, надання мешканцям територіальних 
громад якісних та доступних публічних послуг. Семе тому проблема 
ефективного впровадження фінансової децентралізації набуває нового 
концептуального змісту. Ефективний механізм децентралізації  робить 
прозорими фінансові потоки та збільшує зацікавленість органів місцевого 
самоврядування в реалізації податкового потенціалу своїх адміністративно-
територіальних одиниць. Крім того, вона розширює можливості місцевої влади 
у здійснені зовнішніх запозичень. Розробка дієвого механізму розвитку 
фінансової децентралізації дасть змогу забезпечити соціально-економічне 
зростання регіонів України в умовах євроінтеграції. 

У 2015 році 794 сільських, селищних та міських рад, до складу яких входять 
2015 населених пунктів, добровільно об’єдналися у 159 територіальних громад 
(далі – ОТГ). Найбільша кількість ОТГ створена в Тернопільській області – 26 та 
у Хмельницькій області – 22. Загальна площа всіх ОТГ склала 35807 км2 , що 
займає 6 % від площі України (без урахування м.Києва та Автономної Республіки 
Крим). Найбільша за площею ОТГ – Народицька ОТГ Житомирської області, яка 
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займає 1284 км2 , найменша – Міженецька ОТГ Львівської області – 8,7 км2 . 
Станом на 01 січня 2016 року чисельність населення, яке мешкає на території 
цих ОТГ, становить 1386,5 тис. осіб, що складає 3,8% від загальної чисельності 
населення України (без урахування м.Києва та Автономної Республіки Крим). 
Найменша за чисельністю населення – Макіївська ОТГ Чернігівської області – 
1,6 тис. жителів. Найбільша за чисельністю населення є Лиманська ОТГ 
Донецької області – 44,2 тис. жителів (громада створена на основі міста-району). 

Бюджетна децентралізація і децентралізація функціональних повноважень 
не означають відмову центральних органів влади від відповідальності в 
суспільно значущих сферах надання публічних послуг. Це має забезпечуватися 
створенням належної системи контролю за тим, як місцеві органи влади 
дотримуються встановлених норм якості основних послуг (зокрема, з початкової 
та середньої освіти, охорони здоров’я). Досвід Європейських країн показує, що 
розширення податкової автономії місцевих бюджетів поглиблює міжрегіональні 
відмінності у доходах, а отже – у рівні та якості бюджетних послуг. З одного 
боку, це може призвести до необхідності збільшити трансферти з державного 
бюджету та погіршення стану системи державних фінансів. З іншого боку, для 
багатих регіонів і територіальних громад існує загроза того, що зростання 
податкових надходжень дасть поштовх зростанню видатків, яке потім буде 
складно загальмувати, що, у свою чергу, може ускладнити фінансування 
місцевих видатків у періоди погіршення економічної ситуації. [1] 

У процесі бюджетної децентралізації необхідно усунути основні існуючі 
недоліки формування місцевих бюджетів України – з тим, щоб не тільки 
підвищити самостійність місцевих органів влади, але й, насамперед, створити 
умови для відповідального виконання ОМС функцій публічної влади, 
максимального врахування уподобань та інтересів громадян щодо місцевих 
суспільних благ і послуг, ефективного використання бюджетних ресурсів і 
завдяки цьому – для підвищення суспільного добробуту [1] 
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держави є  раціональне та оперативне здійснення видатків бюджетних коштів. 
Ця функція в сучасних умовах зосереджується в руках окремих державних 
фінансових організацій, однією з яких виступає Державне казначейство України. 
Внаслідок того, що в Україні розвиток казначейської системи виконання 
бюджетів відбувався прискореними темпами, склалася ситуація, коли така 
функція органів казначейства, як функція обслуговування кошторисів 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, вимагає глибокого та 
детального удосконалення, що, в свою чергу, забезпечить спростування 
невідповідності значення інституту казначейства, яке були започатковане з 
перших років його створення, з тією роллю, яку він матиме відігравати в 
сучасних економічних умовах.   

Зі створенням інституту казначейства держава прагне реалізовувати 
найголовніші принципи організації бюджетного процесу в Україні – принцип 
цільового використання бюджетних коштів, прозорості та відповідальності 
учасників бюджетного процесу. 

Як окремий фінансовий інститут казначейство з самого початку було 
створене з метою ефективного управління бюджетними потоками, що 
передбачало, насамперед, якісний та своєчасний контроль за їх рухом. Ця мета в 
досить значній мірі була досягнута шляхом акумуляції державних коштів в 
Національному банку України, створення Єдиного казначейського рахунку, 
переведення на казначейське обслуговування бюджетів органів місцевого 
самоврядування. 

Одним з головних напрямів реформування казначейського обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів може бути вивчення досвіду 
діяльності державних бухгалтерів Франції. Тобто, для успішного реформування 
системи казначейського обслуговування кошторисів є необхідним проведення 
наступних заходів: 

- проведення роботи по законодавчо-нормативному врегулюванні 
наступних питань: 

 чітке визначення та розмежування повноважень розпорядників 
бюджетних коштів та працівників органів державного казначейства щодо 
діяльності місцевих органів самоврядування для досягнення спільної мети 
– забезпечення цільового та прозорого використання бюджетних коштів; 

 визначення конкретних прав та обов’язків працівників органів 
державного казначейства для виконання покладених на них завдань; 
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 визначення нового ступеню відповідальності співробітників органів 
державного казначейства за операції з бюджетними коштами та за 
дотриманням законності їх проведення; 

 створення та матеріально-технічне забезпечення робочих місць 
працівників казначейства у містах розташування органів місцевої влади; 

 створення ефективно функціонуючих телекомунікаційних мереж та 
впровадження інформаційно-програмного забезпечення з метою 
централізації інформації на загальному рівні; 

 проведення роботи по навчанню та підвищенню кваліфікації 
співробітників казначейства з метою виконання покладених на них 
функцій фінансових експертів, аналітиків та консультантів. 

До переваг вищезазначеної стратегії удосконалення системи казначейського 
обслуговування кошторисів слід віднести: 

- цільове спрямування бюджетних коштів, контроль за дотриманням 
якого починається ще на етапі укладання угод, підготовки проектно-
кошторисної документації, оприбутковування товарно-матеріальних 
цінностей на складі, надання послуг розпорядникам бюджетних коштів; 

- оперативність процесу здійснення видатків, уникнення необхідності 
втрати часу на розгляд та вивчення документації в органах державного 
казначейства, рішення проблеми затримки неплатежів в економіці і, як 
наслідок, зниження соціальної напруги в суспільстві; 

- щоденний професійний аналіз фінансового стану клієнта та надання 
своєчасних рекомендацій з метою його покращення; 

- консультування з питань бюджетного законодавства та відсутність 
необхідності витрачання бюджетних коштів з метою отримання цих послуг 
у сторонніх організацій; 

- зосередження найбільш повного об’єму достовірної інформації про 
стан та рух бюджетних коштів по кожному окремому клієнту шляхом  
участі в регулюванні належних їм фінансових ресурсів та у здійсненні 
фінансово-господарській діяльності; 

- навантаження всіх видів контролю на єдиний державний 
контролюючий орган, що надає можливість дублювання функцій, 
покладений на різні фінансові структури, та розрізненості їх дій. Така 
централізація контролю як функції управління створює передумови для 
ефективного управління коштами держави.  

 
 

Література: 
1. Харченко С.І. Державне казначейство України у документах, 

цифрах та особах 1995-2010 / С.І. Харченко, О.С. Даневич, Н.І. Сушко. – 
К.: піраміда, 2010. – 416 с. 

2. Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика : 
[монографія] / [З. В. Герасимчук та ін.] ; за ред. В. К. Присяжнюка, А. Б. 
Кондрашихіна ; Нац. акад. наук України, Нац. банк України, Акад. 
муніцип. упр. - К. ; Севастополь ; Донецьк : АМУ, 2012. - 398 с. : рис., табл. 



ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Механізми регулювання економіки 206 

3. Форкун І. В. Основи казначейської справи : навч. посібник / І. 
В. Форкун [и др.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 516 с.: рис., табл. - (Серія 
"Вища освіта в Україні") 

 
 

ПРАВОВІ НОРМИ ТА РЕАЛЬНІ ЗДОБУТКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ 

 
Котенко Т.М. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та планування 
Центральноукраїнський національний технічний університет 

м.Кропивницький, Україна 
 

На сьогодні здобутки в галузі вищої освіти залишаються під пильним оком 
держави, роботодавця, суспільства і власне студентів з батьками. 

Результатом вступної компанії для абітурієнта є навчання у ВНЗ. Боротьба 
за вступ на місця державного замовлення є актуальною, як для бакалавра, так і 
для магістра. Якщо для вступу до бакалаврату (на загальним умовах) критерієм 
є обраний ВНЗ за пріоритетом і кількість балів ЗНО по предметам, то вступники 
до магістратури не складають ЗНО, при цьому і застосування принципу 
адресного розміщення держзамовлення тут неможливо. Зараз МОН пропонує 
використати формульний підхід, у якому є основна змінна – кількість 
випускників бюджетного бакалаврату в конкретному ВНЗ – і декілька інших, 
використання яких передбачено Законом України [1]. Погоджуємося з думкою, 
що необхідно враховувати наявність відповідних акредитацій та дані, пов’язані 
з науковими досягненнями навчального закладу, зокрема публікаціями та 
індексами цитування. Такі кроки з боку МОН нададуть можливість розподілити 
бюджетні місця між вишами за прозорими і зрозумілими правилами [2]. 

Загальновідомо, що ст.4 Закону України «Про вищу освіту» дає право 
громадянам України безоплатно здобувати вищу освіту в державних і 
комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до 
стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває 
вперше за кошти державного або місцевого бюджету [3]. 

Нажаль, але думаємо, і в університетах, і в МОН про ситуацію зі вступом до 
ВНЗ «вперше» на державне місце знають. Наявність даних бази ЄДЕБО дозволяє 
встановити за якою формою навчання здобувалася вперше вища освіта. Якщо 
освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» визнаний першим рівнем вищої 
освіти [3], тоді чому при вступі до магістратури студент, що навчався за кошти 
фізичної або юридичної особи потрапляє на державне місце навчання? На нашу 
думку, або про цю норму права забули або її вигідно не помічати. 

Всі системи європейської вищої освіти вимагають від вступників наявної 
середньої освіти або успішного складання іспиту на атестат зрілості. У більшості 
випадків це загальні критерії, що надають право навчатися у ВНЗ; інші вимоги 
конкретизовано в національному законодавстві. Розрізняють три моделі 
механізмів вступу: 1) вони можуть визначатися університетом; 2) спільно 
регулюватися зовнішнім повноважним органом й університетом; 3) вступ може 
повністю регулюватися зовнішнім повноважним органом [4; 106]. Україна, як ми 
знаємо, реалізує другу модель механізму вступу до ВНЗ. 
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Саме це, дає підстави запровадити в Україні ЗНО не лише після школи, але 
й на рівень бакалавр після технікуму.  Шаров О. вважає, що ці абітурієнти 
повинні проходити через конкурс, у якому враховувалися б, наприклад, як 
предмети ЗНО, так і фахове випробування, організоване ВНЗ. Звичайно, за 
винятком тих, хто вступав до технікумів і коледжів на основі ЗНО [2]. 

Однією з проблемних питань в освіті залишається вартість навчання. В 
Україні діє, як правило, перша модель встановлення плати за навчання 
притаманна європейським країнам, а саме: 1) вільне встановлення плати за 
навчання самим університетом; 2) прийняття рішення щодо плати за навчання є 
органом державної влади; 3) спільне встановлення плати за навчання державної 
влади і ВНЗ [4; 183]. 

Як правило, до витрат, що впливають на формування вартості підготовки 
фахівця відносять: оплата праці, нарахування на оплату праці, предмети та 
матеріали, продукти харчування, оплата електроенергії, оплата комунальних 
послуг, видатки на відрядження, оплата теплопостачання, оплата 
водопостачання та водовідведення, медикаменти, оплата природного газу та 
інших енергоносіїв, стипендії, інші виплати населення, інші поточні видатки,  
включають витрати направлені на матеріально-технічну базу, капітальний 
ремонт навчальних корпусів та житлового фонду. Крім того, плату за навчання 
дозволено на рівні законодавчої бази щорічно індексувати, тим самим це 
збільшує вартість навчання. Нажаль, плата за навчання не є в регіонах «соціально 
відповідною», тому майбутні студенти, як правило,, обирають ВНЗ за 
прийнятною вартістю навчання. Погоджуємося з авторами, що середню вартість 
навчання одного студента варто обчислювати для кожного напряму підготовки, 
а ВНЗ може встановлювати плату на навчання відповідно до попиту на певну 
спеціальність [4, 149]. Хоча на практиці, бачимо, що керівництво університетів 
іноді встановлює середню вартість навчання за напрямами, тим самим штучно 
зменшуючи конкурентну напругу між спеціальностями. Поки, на превеликий 
жаль, якість освітніх послуг не залежить від вартості навчання.   

Зазначимо, що однією з ключових проблем реформування 
інституціонального управління є успішна реалізація правових реформ, які 
повинні супроводжуватися підтримкою інституційного потенціалу та розвитком 
людських ресурсів [4, 109].  
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Для теперішнього часу є актуальним осмислення досвіду країн світу з 
формування та підтримки такої структури важкої промисловості як – 
суднобудування, та можливість використання їх досвіду на практиці в реаліях 
країни. На це впливають як економічні, так і політичні чинники. 

На початку ми розглянемо ситуації по суднобудуванню в світі та в Україні. 
Майже вся географія світового транспортного суднобудування сфокусувалася 
водному регіоні - в країнах «великої трійки» Східної Азії (Китай, Корея і 
Японія). Ці три країни щорічно забезпечують 92 94% всіх світових поставок 
нового транспортного флоту. Лідерами за обсягом інвестицій в будівництво 
флоту є США, Греція, Норвегія, Китай і Японія. 

На світовому ринку суднобудування панує криза перевиробництва: він 
виник через велику кількість замовлень на будівництво вантажних суден, а це не 
відповідало реальним потребам морського торгового флоту. 

Прогнози - невтішні. Зараз, за даними авторитетної консалтингової компанії 
Clarkson Reserch спостерігається найбільше падіння ринку суднобудування 
починаючи з 2004 року. Найближчі 2 - 3 роки будуть провальними навіть для 
лідерів галузі - Китаю і Південної Кореї. 

Всі країни, які досягли успіхів у розвитку суднобудівних галузей, особливу 
увагу приділяли саме держпідтримку кораблів, розглянемо приклад Китаю та 
Туреччини. 

 В Китаї: 
- суднобудівним підприємствам надаються пільги і фінансова підтримка 

для закупівлі важливих, з точки зору розвитку галузі, технологій. 
- встановлений режим пільгового кредитування в галузі. Умови надання 

кредиту китайським судновласникам на покупку судів на китайських верфях 
передбачають розстрочку платежу 80% вартості судна на 8,5 років під 5,1% 
річних при страхуванні 12% суми кредиту. 

- суднобудівні компанії Китаю звільнені від сплати з процентного 
податку на землю, що направляється в місцеві бюджети. 

Туреччина з початку 2000 років почала проводити комплекс заходів щодо 
роз витку національного суднобудування з залучення іноземних кредитів під 
урядові гарантії. Державою вживаються заходи щодо адаптації турецького 
законодавства до законодавства ЄС для встановлення єдиних стандартів в 
морській галузі:  де вжито низку заходів законодавчого характеру для 
стимулювання попиту на продукцію національних судно верфей і збільшення 
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торгового обороту. Серед них - пільги для власників верфей і ряд обмежень для 
компаній США і Європи на турецькому ринку. 

Турецькі суднобудівні компанії імпортують 65% застосовуваних при 
будівництві судів компонентів (бортове електронне обладнання, системи 
зв'язку, носові і кормові гвинти та ін.) Щоб збільшити частку місцевої сировини 
і комплектуючих, влада країни беруть участь у фінансуванні науково дослідних 
проектів в суднобудуванні і пов'язаних з ним виробництвах. 

А зараз давайте розглянемо ситуацію у нашій державі. Підприємства 
суднобудування розміщені вздовж лінії узбережжя, що обумовлено технологією 
виробництва суден (в плавучих доках). Найбільшим центром суднобудування є 
м.Миколаїв, тут працюють три суднобудівні заводи, що випускають танкери і 
суховантажі. Два суднобудівні заводи Херсона виробляють катери, доки, плавучі 
крани, земснаряди. У Києві випускають морські траулери, річкові судна на 
підводних крилах, буксири, рефрижератори.[1] У Керчі проводяться танкери, 
ліхтеровози, яхти. Великими центрами суднобудування і судноремонту є також 
Одеса, Черноморськ, Маріуполь, Запоріжжя, Ізмаїл, Вилкове. Основними 
проблемами розвитку українського суднобудування є відсутність пільг з імпорту 
інвестицій і невиправданий розмір податкових ставок, що значно знижує цінову 
конкурентоспроможність українських заводів. 

Є ще один важливий глобальний момент, який особливо гостро зараз 
відчувається українськими суднобудівниками - відсутність адекватного по 
вартості кредитного фінансування. Для суднобудування, що є бізнесом тривалих 
виробничих циклів, наявність дешевого фінансового ресурсу є критичним 
елементом. Цей ресурс і раніше був не дешевим, але сьогодні його просто немає. 
Сьогодні українські суднобудівні підприємства, щоб ввести обладнання, повинні 
сплатити мито від 7 до 20% (в середньому це 10%) і ПДВ 20%, який теоретично 
повинен бути відшкодований державою, але на практиці абсолютно не 
відшкодовується[2]. 

Ще одним істотним ударом для українських суднобудівників стало 
приймання 1 січня 2015 року змін до Податкового кодексу України, в частині 
поновлення плати за землю для підприємств морегосподарського комплексу, які 
до цього в 2011-2014 рр. користувалися відповідними пільгами. Варто нагадати, 
що суднобудівні заводи в СРСР будувалися на величезних майданчиках. І це 
була не тільки проста данина радянської гігантоманії, але часом це диктувалося 
прямий виробничою необхідністю. Сьогодні важко собі уявити, що док 
розміщувався б на невеликому клаптику землі як це сьогодні практикують 
невеликі верфі Китаю і Туреччини. Тоді про це ніхто не замислювався, плата за 
оренду була сміховинна і не мала критичної ваги на тлі завантаження 
підприємств військовими замовленнями, як то кажуть «під зав'язку». У 
сформованих ж сьогодні умовах, скасування пільг і збільшення податкового 
навантаження на суднобудівні підприємства без перебільшення призведе до  
катастрофічних наслідків. 

Для державної підтримки українського суднобудування з урахуванням 
зарубіжного досвіду необхідно: 

1. розробка нової військово-морської доктрини з урахуванням 
національної безпеки 

2. відродження торгового флоту і захисту інших видів діяльності в 
морях і океанах, 
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3. надання пільг для закупівлі сучасних технологій, 
4. створення Національного інвестиційного фонду для забезпечення 

стратегічних проектів відносно дешевими фінансовими ресурсами, 
5. зниження або скасування мита на імпорт промислового обладнання 

та комплектуючих, встановлення режиму пільгового кредитування 
українським судновласникам на покупку судів на українських верфях з 
розстрочкою платежу, 

6. активна державна підтримка реструктуризації боргів суднобудівних 
заводів, звільнення суднобудівних компаній на законодавчому рівні від 
сплати податку на землю[3]. 

Для відновлення українського суднобудування актуальним завданням є 
створення міжнародних транзитних транспортних коридорів і великих 
портових логістичних центрів. Та також звісно державі потрібно проводити 
обережну та обдуману політику держави по відношенню вступу у різні 
торгівельні та військово-економічні блоки. Наприклад вступ до ЄС може 
негативно сказатися на вітчизняного виробника, через неспроможність 
конкурувати з іноземними виробниками. 
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Державний бюджет - це важливий iнструмент реалiзацiї економiчної та 

соцiальної полiтики держави. На сьогоднішній день особливо важливою є 
проблема побудови дієвої та ефективної системи формування дохiдної та 
видаткової частин державного бюджету, беручи до уваги їх структуру, для 
ефективного розвитку економіки держави. Аналiз контрольно-аналiтичних 
заходiв Рахункової палати України за останні роки свiдчить, що велика кількість 
проблем iз використанням бюджетних коштiв є наслiдком правопорушень, що 
повторюються кожного року.  
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Найбiльш характерними за кiлькiстю виявлених випадкiв та обсягiв 
порушень є наступнi [2]: 

- використання коштiв Державного бюджету України з порушенням 
бюджетного законодавства; 

- втрати Державного бюджету України внаслiдок прийняття незаконних 
управлiнських рiшень; 

- незаконне видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету; 
- порушення нормативно - правових актiв, якi регламентують порядок 

закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти; 
- планування видаткiв державного бюджету з порушенням чинного 

законодавства та за вiдсутностi правових пiдстав; 
- здiйснення видаткiв на фiнансування бюджетних установ одночасно з 

рiзних бюджетiв; 
- бюджетнi правопорушення, пов’язанi з розмiщенням та виконанням 

державного замовлення тощо. 
На жаль,  неефективне використання бюджетних коштiв є досить 

поширеним явищем у бюджетному процесi,що негативно позначається на 
розвитку галузей економіки і соцiальної сфери[3]. 

Аналiз бюджетних правопорушень показав, що однiєю з основних причин 
такого явища в бюджетному процесi, як неефективне використання бюджетних 
коштiв, є необмірковані, безвiдповiдальнi рiшення розпорядників. Саме 
непрофесiйнi дiї посадовцiв, а також неналежне прогнозування i планування 
призводять до неефективного використання коштiв i вiдповiдних наслідків,як  
прямих втрат бюджету. Вiдсутнiсть ефективних методiв регулювання та 
управління при прийнятті бюджетних рiшень має негативні наслідки при 
досягненні фiнансової стабiльностi i управлiння потоками державних коштів. У 
фiнансовой політиці України апріорі вiдсутнє дiєве бюджетне управління на 
різних етапах органiзацiї бюджетного процесу, тому i невипадковим є те, що за 
останнi роки при пiдготовцi проекту державного бюджету та прийняття ЗУ «Про 
Державний бюджету України на певний рiк» бюджетнi рiшення пiдлягали 
постійним змiнам. Вони мали суто полiтичний характер, що сприяло пониженню 
ефективностi в управлiннi потоками бюджетних коштiв. Бюджетний процес 
знаходився пiд впливом рiзних полiтичних сил, а Державний бюджет України 
став вiддзеркаленням вiдповiдних iнтересiв, недосконалого управління та 
вiдсутностi ефективних технологiй у прийняттi рішень [1]. Для України потреба 
збільшення ролi науково обґрунтованого перспективного бюджетного 
планування та прогнозування показникiв бюджету iз запровадженням 
стратегiчного бюджетного планування стає дедалі важливішою. Згiдно з 
законодавством, в Українi застосовується середньострокове планування 
бюджетiв, що повинно вдосконалити управлiння бюджетною системою та 
стабiлiзувати бюджетний процес. На практицi достовірне бюджетне планування 
не вiдбувається. Через це з’являється потреба в закрiпленнi методологiї 
бюджетного прогнозування в законодавстві. Кожного року змiнюються 
стратегiчнi орiєнтири України, тому актуальним питанням є узгодження програм 
соцiально-економiчного розвитку країни із формуванням бюджету держави. 

Отже, доцiльно видiлити три групи таких проблем [1]: проблеми 
формування бюджету на стадiї планування, проблеми виконання бюджету та 
недолiки у контролi за рухом державних коштiв.  
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На першiй стадiї бюджетного процесу виникають проблеми з 
несвоєчаснiстю прийняття бюджету, що затягує бюджетний процес на всiх 
рiвнях; непрозорiсть бюджетного процесу; низька якiсть планування бюджету; 
вiдсутнiсть чiткої стратегiї щодо складання бюджету.  

На етапi виконання бюджету доцiльно видiлити такi проблеми: дефiцитнiсть 
бюджетiв, складнiсть обслуговування Державного боргу, його рiвень, 
невизначенiсть програмно-цiльового методу формування бюджету.  

На етапi виконання бюджету виникає ще ряд проблем з контролем за рухом 
грошових коштів, саме: неефективне використання коштiв; вiдсутнiсть 
ефективного контролю за реалiзацiєю бюджетних програм. Постає питання i з 
визначенням ефективностi вкладених бюджетних коштiв. Це вимагає посилення 
контролю за цiльовим використанням бюджетних коштiв, і  посилення 
вiдповiдальностi за порушення за їх використання[1]. 

Проаналiзувавши  державнi бюджети України за останнi кiлька рокiв,можна 
побачити, що бездефiцитного бюджету в Українi не було давно. Збільшити 
дохідну частину бюджету України є тяжким завданням через ряд проблем: 
iснування тіньової економіки, надання податкових пiльг, невідповідність потреб 
у податкових надходженнях з можливостями їх отримання; недосконалiсть 
контролю в процесi керування потоками ресурсів зі сторони держави, низький 
відсоток власних доходiв мiсцевих бюджетів. Аналiз бюджетної полiтики у 
видатковій частині бюджету України ілюструє, що здiйсненi заходи 
є  непослiдовними i не забезпечують формування постійного посилення 
економiчної та стимулюючої функцiй бюджету. З огляду впливу на економiчне 
зростання, важливим мінусом бюджетної полiтики є коливання обсягiв 
державних iнвестицiй та соцiальних виплат населенню. Тобто, неефективне та 
необмірковане використання коштів державного бюджету є важливою 
проблемою України. Обсяги виявлених фактiв i масштаби негативних наслiдкiв 
потребують негайного втручання державних, мiсцевих органiв влади з метою її 
негайного розв’язання. Підвищення ефективності  видатків бюджету сприятиме 
стабiльностi фiнансової системи держави,  позитивного впливу на економічну 
ситуацію в країні. 

Тенденцiї суспiльного розвитку засвідчують, що сучасна економіка вимагає 
вiд усiх учасникiв бюджетного процесу нових пiдходiв до форм i методiв роботи. 
Передусiм треба навчитись ефективно управляти фiнансовими ресурсами 
держави з метою досягнення цiлей у найбiльш економний, ефективний i 
результативний спосiб, аби повною мiрою забезпечити соцiально - економiчнi 
потреби i прагнення громадян України. 
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На сьогодні децентралізація бюджетної системи України виходить на 
перший план тому, що вона є однією з фундаментальних умов незалежності та 
життєздатності органів місцевої влади, збільшуючи можливість участі місцевої 
влади у розвитку підконтрольної їй території. 

Над цією проблемою працювали такі вчені, як О.Д. Василик, К.В. Павлюк, 
Л.М. Бабич, І.О. Лютий, В.М. Опарін, В.М. Федосов. 

Бюджетна децентралізація – це, процес передачі повноважень від 
центральних органів влади до місцевих. Інакше кажучи, це є перерозподіл 
повноважень і функцій єдиної державної влади між відповідними органами 
державної влади, а також органами регіонального (місцевого) 
самоврядування[2]. Цей процес передбачає нові джерела надходжень до 
місцевих бюджетів, а також нові інструменти впливу місцевих громад на 
економічне зростання адміністративно-регіональної одиниці та збільшення 
дохідної частини місцевого бюджету. 

Бюджетна децентралізація передбачає наступні шляхи надходжень до 
місцевих бюджетів [4]: 

1) збільшення відрахування до держбюджету з рентної плати за 
користування надрами (крім нафти і природного газу) з 50% до 75%; 

2) передача до місцевих бюджетів акцизного податку; 
3) збільшення відсотку зарахування екологічного податку з 35 до 

80%, при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% – до 
районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення; 

4) розширення з 2016 року бази оподаткування податку на 
нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного майна. 

Але такі шляхи надходжень до місцевих бюджетів мають ряд недоліків. Так 
платниками рентної плати є лише активні легальні та офіційно зареєстровані 
користувачі надр, в той час як користувачі найбільш прибуткових природних 
ресурсів не платять нічого не лише до державного, але і до місцевих бюджетів 
[1]. 

Екологічний податок отримують ті регіони, де розташовані великі 
промислові підприємства, але, в основному, адміністративно-територіальні 
одиниці в Україні не отримають доходів від зростання податку через відсутність 
таких на своїй території. Витрати на  адміністрування податку на нерухомість 
будуть надзвичайно великими. Так необхідно сформувати реєстр майбутніх 
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платників об’єктів власності. Також потрібно звернути увагу на те, що люди у 
сільській місцевості мають велику кількість приміщень, які відносяться до 
нежитлового майна. Крім цього, несприятливим фактором у сплаті даного 
податку може бути зниження рівня доходів населення, які майже в повному 
обсязі використовуються на споживання і сплату комунальних платежів. Для 
сплати такого податку коштів може не знайтись[1]. 

Основними пріоритетами покращення бюджетної децентралізації є [3]: 
1) чіткий вплив місцевих органів влади на ставки як податкових, 

так і неподаткових надходжень; 
2) надання місцевим органам влади права виходу на 

національний фінансовий ринок з метою залучення додаткових 
фінансових ресурсів; 

3) мінімальні витрати на адміністрування місцевих податків і 
зборів; 

4) посилення ролі територіальної громади у процесі здійснення 
бюджетних видатків [3]. 
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Історичний досвід та практика підтверджують, що поряд з капіталом, 

працею і менеджментом земельні ресурси були і залишаються одними із 
визначальних ресурсів при створенні та веденні аграрного бізнесу. В той час 
поки діє припис закону щодо мораторію на землю та вирішуються питання з 
запровадженням ринку сільськогосподарських земель набирають обертів 
процеси створення агрохолдингів та формування ними «земельних банків».  

В умовах сьогодення розвитку аграрного сектора України питання впливу 
агрохолдингів на консолідацію земель займає лідируюче місце в дослідженнях 
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науковців та публікаціях експертів-аграріїв. В процесі систематизації їх думок 
нами виділено п’ять етапів розвитку агрохолдингів в Україні. Якщо 
характеризувати ці етапи, то можна виокремити характерні риси державного 
регулювання діяльності агрохолдингових структур. 

Перший етап – встановлення агрохолдингів в Україні розпочався з 2000 р., 
внаслідок притоку капіталу з офшорних зон та формування земельних ресурсів 
майбутніх агрохолдингових структур напівлегальним способом. На цьому етапі 
державне регулювання діяльності агрохолдингів обмежилося заборонними 
методами, а саме запровадження мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, який діє і на сьогодні. Найбільш 
поширеними способами обходу мораторію були: укладання попереднього 
договору купівлі-продажу з умовою, що він повністю вступить в силу після 
закінчення мораторію; оформлення довіреності з правом розпорядження землею; 
укладання договору оренди з першочерговим правом викупу [1, с. 10]. 

Другий етап – 2005–2007 рр. – проявляються прагнення до укрупнення 
земельного банку. Ці тенденції входять в контекст типових причин створення 
великого аграрного бізнесу того часу, метою якого в основному було швидке 
накопичення ресурсів і виведення із бізнесу менших за розмірами підприємств. 
Кінцевим результатом цих дій був вихід з бізнесу власників агрохолдингів 
шляхом вигідного продажу цих активів. Перші компанії були продані досить 
успішно, однак криза 2008 року змінила плани інвесторів [2].  

На користь агрохолдингів діє і орендна плата за сільськогосподарську землю 
в Україні. Вона є досить низькою (приблизно у 10 разів нижче, ніж у 
Європейському Союзі). Звичайно ж, така низька орендна плата за землю в 
Україні дає можливість підприємствам, що її орендують, мати порівняно низьку 
собівартість аграрної продукції. На цьому етапі державі не має потреби 
підтримувати агрохолдинові структури. Державне регулювання аграрної сфери 
мало б бути направлене на стимулювання розвитку інших форм господарювання, 
зокрема приватно-сімейного та кооперативного типу. На жаль все це було 
задекларовано державою, але не мало відображення у статистичних реаліях. 

Третій етап – 2008–2013 рр. – продаж компаній призупинився, а темпи 
нарощування агрохолдингами свого земельного банку досягли максимуму. 
Середньорічний приріст землі під контролем агрохолдингів досягав більше 30 % 
у рік. Характерною рисою цього періоду є те, що найбільші компанії почали 
розміщувати акції на світових фондових біржах [3, с. 36].  

Збільшення кількості агрохолдингів в цей період обумовлено тим, що 
сільськогосподарські підприємства є основними споживачами державної 
підтримки у вигляді дотацій і субсидій. За 2008 рік коштів державної підтримки 
за рахунок бюджетних дотацій і податку на додану вартість виплачено в сумі 5, 
75 млрд грн. За 2009 р. фінансової кризи – 3,28 млрд грн. При цьому, як 
зазначають деякі дослідники, приблизно 10 % аграрних підприємств отримує 
80 % цих платежів [4, с. 209]. 

Четвертий етап – 2014–2016 рр. – характеризується в цілому уповільненням 
темпів накопичення землі, а в великих аграрних структур навіть спостерігається 
скорочення земельного банку. Крім того в цей період зменшуються обсяг 
залучених інвестицій зовні та консолідуються ринки. На цьому етапі держава 
реалізувала заходи спрямовані на врегулювання розміру орендної плати за 
земельні ділянки до економічно обґрунтованих норм.  
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Згідно внесених змін в грудні 2014 р. до Податкового кодексу України річна 
сума платежу орендної плати за земельні ділянки не може бути меншою ніж 3 % 
та не може перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки землі. Єдиним 
законодавчо встановленим винятком (зміни до ПКУ від червня 2015 р.) є випадок 
продажу права оренди на конкурсі, коли розмір орендної плати може 
перевищувати законодавчо встановлене обмеження у розмірі 12 %. На жаль, 
цією нормою агрохолдинги не користуються, так як договори оренди земельних 
паїв у населення заключаються без конкурсних засад. Крім того, проведено 
індексацію вартості землі, що привело до збільшення нормативної грошової 
оцінки земель. Весь комплекс вищенаведених регуляторних дій держави означає 
значне збільшення розміру орендної плати за землю, що частково й стало одним 
з бар’єрів до концентрації земельних ресурсів в одних руках. 

П’ятий етап – з 2017 р. – формування нових методів управління для 
підвищення ефективності використання земель. З метою реалізації потенційних 
конкурентних переваг агрохолдингів засади державного регулювання їх 
діяльності мають реалізуватися через діалового-інформаційне узгодження 
функціонування агрохолдингів із стратегією розвитку сільських територій на 
засадах зрівноваженості. На цьому етапі агрохолдинги мають сконцентровують 
свої бізнесові проекти не на ринку с.-г. землі, а в соціальній сфері, сфері охорони 
навколишнього середовища, співпраці з регіонами та благодійності, підвищуючи 
цим свій рейтинг на аграрному ринку. 

Отже, процес створення вертикально-інтегрованих структур в аграрному 
секторі України нерозривно пов'язаний із перерозподілом земельних угідь через 
систему приватизаційних операцій та реалізацію орендних відносин. Останні ж 
в свою чергу напряму залежать від державної політики щодо створення 
відповідних інституційних та правових умов для їх ефективного 
функціонування.  
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Необхідність дослідження регулювання ринку праці зумовлена тим, що 
ефективність його функціонування впливає на рівень і якість життя населення та 
соціально-економічний розвиток країни в цілому, а також, на місце країни на 
світовому ринку. Недооцінка ринку праці та сфери зайнятості в останні роки 
щодо їх впливу на розвиток економіки призвела до того, що ці механізми стали 
гальмом економічних реформ. Обрана тема дослідження є актуальною, адже в 
сучасних умовах розвитку економіки України особливої уваги набувають 
проблеми ефективної зайнятості населення, створення ринку робочої сили і 
запобігання масового безробіття.  

Варто погодитися з думкою про те, що державне регулювання ринку праці – 
це система правових та організаційно-економічних заходів держави, 
спрямованих на створення відповідних умов для забезпечення максимально 
можливої рівноваги між попитом і пропозицією робочої сили; забезпечення 
соціального захисту працівників і прав людини; сприятливих умов для 
відтворення конкурентоспроможного людського капіталу [4]. 

 Економічні системи різних країн значною мірою адаптуються до 
глобалізації економічних і соціальних процесів. У цьому сенсі проблематичними 
постають питання пристосування, адаптації економіки України до умов світової 
глобалізації [1].  

Процеси інтеграції України у світову економіку, особливо з її вступом до 
Світової організації торгівлі, суттєво впливають на структуру національного 
виробництва, висувають нові вимоги до формування структури зайнятості, 
конкурентоспроможності. Подолання негативних наслідків глобалізації і 
світової фінансової кризи на ринок праці не можливе без наукового 
обґрунтування шляхів удосконалення механізмів державного регулювання цих 
процесів як на державному, так і на регіональному рівнях управління [5].  

Передумовою вдосконалення ринку праці в Україні є його орієнтація на 
загальнодержавні, національні інтереси, які полягають у зростанні 
конкурентоспроможності економіки України на основі формування 
конкурентного ринку праці, як це відбувається в розвинених країнах світу. Отже, 
у зв’язку зі вступом України до СОТ спеціалізація господарства країни та 
виокремлення пріоритетних конкурентоспроможних галузей, що забезпечують 
соціально-економічний розвиток країни, необхідність концентрації зусиль 
держави на їх першочерговому розвитку потребують реформування ринку праці 
[3].  

Важливим є розвиток ринку праці на регіональному рівні. На регіональному 
рівні в залежності від специфіки галузевої структури і рівня розвиненості 
господарства, показників зайнятості та безробіття, участі регіону в 
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міжнародному розподілі праці потрібно диференційовано підходити до 
вдосконалення механізмів регулювання ринку праці, яке варто розглядати  на 
державному (нормативно-правове забезпечення) та регіональному рівні 
(організаційно-методичне забезпечення) [3].  

Потрібно звернути увагу на думку вчених про те, що державне втручання в 
регулювання ринку праці повинно бути мінімальним. На мою думку, має бути 
досягнуто балансу взаємодії механізмів державного регулювання і 
саморегулювання на регіональному рівні, щоб звичні регуляторні механізми 
ринкової економіки на ринку праці  не гальмували його саморегулювання, адже 
державне регулювання повинно допомагати саморегулюванню у підвищенні 
зайнятості населення, мобільності і конкурентоспроможності робочої сили, 
добробуту і якості життя. 

Таким чином, для вдосконалення механізмів регулювання ринку праці на 
державному і регіональному рівнях важливим є формування такої системи 
соціально-трудових відносин і соціального забезпечення населення, яка б 
законодавчо гарантувала продуктивну зайнятість людей на зразок того, як це 
робиться в країнах ЄС, у тому числі впровадження високих стандартів життя. 

Оскільки основною метою діяльності держави на ринку праці є забезпечення 
теоретично можливої максимальної зайнятості населення з одночасним 
підвищенням рівня і якості життя всього суспільства,  особливо в умовах 
інтеграції України у світову економіку, необхідно вирішити наступні завдання 
для удосконалення механізмів регулювання ринку праці: 

- впровадження концепції глобальної зайнятості населення, перевагою якої 
є запобігання проблем безробіття, стимулювання економічно активного 
населення до праці та соціальна підтримка і захист неконкурентоспроможних 
верств населення (наприклад, підвищення рівня самозайнятості населення, якою 
в сучасних умовах охоплено в основному сільське населення, залучення до 
суспільно корисної праці осіб з обмеженими можливостями); 

- формування професійно-освітнього потенціалу населення, переорієнтація 
ринку освітніх послуг на потреби ринку праці; 

- перехід від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем 
оплати та ефективною працею, яка побудована на якості продукції та 
продуктивності праці. 

-  
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На сучасному шляху розвитку України в напрямках європейської інтеграції 
та децентралізації політика держави потребує змін та покращення в усіх сферах 
економіки. Особливої уваги потрібно надати джерелам формування доходів 
місцевих бюджетів. Податкові надходження повинні стати важливим 
інструментом зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування. В Україні 
усі місцеві податки та збори сплачувались платником у сфері послуг (курортний, 
ринковий збори та збір за припаркування автотранспорту тощо) і 
нематеріального виробництва (податок з реклами, збір за проведення кінозйомок 
і телезйомок). Тому вони малоефективні з фіскального погляду через відсутність 
належної бази оподаткування. Сфери послуг і нематеріального виробництва в 
Україні досить слаборозвинені. Причому  базу оподаткування в них легко 
приховувати. Це також зумовлювало необхідність оптимізації переліку місцевих 
податків і зборів. 

На думку вітчизняних вчених база місцевих податків та зборів до 2011 року 
була застарілою та потребувала змін та реформ згідно до сучасних умов. 

Після прийняття у 2010 році Податкового кодексу України до місцевих було 
віднесено два види податків і 3 види зборів. Місцеві податки: 

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
2) єдиний податок. 

До місцевих зборів належали: 
1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
2) збір за місця для паркування транспортних засобів; 
3) туристичний збір. 

З 1 січня 2015 року склад місцевих податків і зборів змінився. До місцевих 
податків належать:  

1) податок на майно; 
2) єдиний податок.  

До місцевих зборів у 2015 році відносять: 
1) туристичний збір; 
2) збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Хоча кількість та ставки податків і зборів за останньою редакцією 
Податкового Кодексу України фактично не змінились, надходження до місцевих 
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бюджетів збільшились. Проте цих надходжень не вистачає на покриття усіх 
видатків місцевих бюджетів,тому було надано із Державного бюджету місцевим 
дотацій та субвенції.  

Міжбюджетні трансферти виступають ще одним вагомим джерелом 
доходів місцевих бюджетів, яке підтримує збалансованість місцевих бюджетів. 
Так, загальний обсяг трансфертів з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
2017 р. становить 224,4 млрд. грн.. Так до основних міжбюджетних трансфертів 
відносять:  

 дотацію вирівнювання – міжбюджетний трансферт на 
вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує; 

 субвенції – міжбюджетні трансферти для використання на 
певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення 
про надання субвенції; 

 кошти, що передаються до державного бюджету та місцевих 
бюджетів з інших місцевих бюджетів; 

 додаткові дотації – міжбюджетні трансферти на вирівнювання 
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів; на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів, унаслідок надання пільг, 
встановлених державою; інші додаткові дотації. 

Бюджетний кодекс окремо не визначає поняття «дотація». З досвіду 
практики дотація є ефективним методом бюджетного регулювання, який 
визначає річну фіксовану суму коштів, що виділена з бюджету вищого рівня на 
безповоротній основі для збалансування бюджету нижчого рівня у випадках 
перевищення його видатків над доходами і терміном на 1 рік. 

Провідним чинником успішної реалізації завдань місцевого самоврядування 
є чітке визначення необхідного обсягу фінансових ресурсів будь якого 
територіального утворення. Також важливою умовою ефективного розвитку 
бюджетної системи країни є реальна децентралізація державних фінансів, 
відмова від без цільових трансфертів, перехід до системи цільових трансфертів 
спрямованих на компенсацію видатків органів місцевого самоврядування в 
результаті реалізації ними делегованих функцій. 
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Однією з найважливіших функцій будь-якій системі управління є контроль. 

Сучасні пріоритети державної політики у сфері формування і використання 
бюджетних коштів є недосяжними через постійну нестачу фінансових ресурсів 
[3, с. 115]. Нестача ресурсів для виконання державою своїх функцій та 
забезпечення гарантованих Конституцією прав громадян зобов’язує всі державні 
структури, які є учасниками бюджетного процесу, забезпечувати цільове, 
раціональне та ефективне витрачання бюджетних коштів. Зважаючи на це, 
важливого значення набуває бюджетний контроль, завданнями якого є 
виявлення бюджетних правопорушень, застосування заходів впливу на 
порушників бюджетного законодавства, запобігання вчиненню бюджетних 
правопорушень на всіх стадіях бюджетного процесу. 

Бюджетний контроль є особливим видом управлінської діяльності, 
спрямованим на виявлення відхилень у формуванні та використанні 
централізованого фонду грошових коштів, а також своєчасне прийняття 
коригувальних та превентивних заходів. Основною метою бюджетного 
контролю є перевірка своєчасності та повноти надходження коштів до бюджету, 
а також їх цільового та ефективного використання. Завданнями бюджетного 
контролю є: дотримання процедури складання, розгляду і затвердження 
бюджету, а також його виконання; дотримання бюджетного законодавства; 
контроль за правильністю формування дохідної частини бюджету; перевірка 
ефективності і цільового використання бюджетних коштів і коштів 
позабюджетних фондів; контроль за правильністю ведення бухгалтерського 
обліку і звітності; контроль за реалізацією механізму міжбюджетних відносин. 
Бюджетний контроль ґрунтується на принципах: об’єктивності та 
обґрунтованості; неупередженості; повноти; єдності; гласності; відповідальності 
[2, с. 150-151]. Важливим кроком до реформування системи контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства є прийняття нової редакції Бюджетного 
кодексу України, у положеннях якого знайшла відображення нова парадигма 
бюджетного контролю, побудована на передовому світовому та європейському 
досвіді його здійснення [4, с. 107]. У ст. 19 Бюджетного кодексу України 
визначено, що на всіх стадіях бюджетного процесу в Україні здійснюються 
контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка 
ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства. 
Об’єкт бюджетного контролю – це грошові, розподільчі процеси при формуванні 
і використанні грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування. 
Об’єктами бюджетного контролю є: доходи бюджетів; видатки бюджетів; 
розрахунки за борговими зобов’язаннями; результати виконання бюджету; 
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доходи та видатки бюджетних установ; бюджетні трансферти та ін. Бюджетний 
контроль передбачає контроль як за дохідною, так і за видатковою частинами 
бюджету [3, с. 115]. Контроль за виконанням бюджету є пріоритетною і 
важливою складовою бюджетного менеджменту і одним з основних напрямів 
фінансового контролю. Суб’єкт бюджетного контролю – це орган чи особа, які 
відповідно до визначених законодавством повноважень мають право 
здійснювати бюджетний контроль. Оскільки бюджет держави охоплює все 
суспільство, то й суб’єктами бюджетного контролю є, з одного боку, органи 
державної влади та управління, а з іншого – юридичні й фізичні особи. 

Бюджетний контроль обслуговує всі етапи бюджетного процесу, що надає 
йому універсального характеру управлінської діяльності. Відповідно до ст. 26 
Бюджетного кодексу України, контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства направлений на забезпечення ефективного і результативного 
управління бюджетними коштами, здійснюється на всіх стадіях бюджетного 
процесу його учасниками та забезпечує: – оцінку управління бюджетними 
коштами; – правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність 
фінансової і бюджетної звітності; – досягнення економії бюджетних коштів, їх 
цільового використання, ефективності і результативності в діяльності 
розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень; – проведення аналізу та оцінки стану фінансової і 
господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів; – запобігання 
порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у 
процесі управління об’єктами державної власності; – обґрунтованість 
планування надходжень і витрат бюджету [1, с. 27-28].  

Особлива специфіка цього виду управлінської діяльності дозволяє активно 
запобігати порушенням бюджетної дисципліни, нераціональному та 
нецільовому використанню бюджетних коштів. Таким чином, бюджетний 
контроль є важливою складовою бюджетного менеджменту, одним із 
найнеобхідніших атрибутів держави, найважливішою умовою належного 
функціонування громадянського суспільства. 
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Українські корпорації на сучасному етапі функціонують в надзвичайно 

складних умовах трансформаційної економіки. За роки впровадження 
економічних реформ діяльність корпорацій на ринку пов'язана з цілою низкою 
чималих проблем, які виникають внаслідок необхідності господарювання в 
нових умовах, що виникають зі зміною форми власності. Одним з таких 
проблемних питань є відсутність належного рівня спеціальних економічних 
знань з корпоративного управління. Саме тому дана тема є актуальною. 

До науковців, які займалися розробкою та оновленням механізму рейтингу 
корпоративного управління, слід віднести таких, як Я. Головина, Л. Долинський, 
О. Ковальчук, І. Лебідь, Л. Мозгова, Т. Момот, О. Нусінова, І. Шульга. Однак, 
зважаючи на сучасні реалії в сфері корпоративного управління, можна зробити 
висновок про те, що даний напрям дослідження потребує подальшого 
доопрацювання і удосконалення. 

Метою наукової роботи є дослідження механізму формування рейтингу 
корпоративного управління та на основі проведеного аналізу надання 
рекомендацій щодо його вдосконалення. 

Такі органи державного регулювання, як Національний банк України та 
Державна комісія з цінних паперів та фондових ринків, надали офіційне 
визначення щодо сутності корпоративного управління. Так, в методичних 
вказівках з інспектування банків "Система оцінки ризиків" НБУ визначає 
корпоративне управління як "систему організації діяльності та контролю банку". 
Корпоративне управління визначає розподіл прав і обов’язків між різними 
учасниками корпорації, а саме: спостережною радою банку (радою директорів), 
керівництвом (правлінням) банку, акціонерами та іншими зацікавленими 
сторонами (для банків – насамперед вкладниками та іншими кредиторами), а 
також правила та процедури прийняття рішень щодо справ банку. У такий спосіб 
забезпечується визначення та виконання завдань організації та моніторинг її 
діяльності. Основна мета корпоративного управління – забезпечити чесний та 
прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін 
[1]. Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні" (зі змінами і доповненнями), корпоративне управління – це 
"система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо 
діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл 
прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно 
управління товариством" [2]. 
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Практична реалізація функцій корпоративного управління зумовила 
необхідність оцінки його рівня, яку здійснюютьвітчизняні рейтингові агентства 
на комерційних засадах. 

Оцінка рівня корпоративного управління суб'єкта господарської діяльності 
здійснюється з метою визначення відповідності принципів управління, які 
уведені й використовуються в тій або іншій компанії, загальноприйнятим 
принципам, що лежать в основі ефективного корпоративного управління й 
можуть застосовуватися в широкому діапазоні правових, економічних і 
політичних умов. Кінцевим результатом оцінки є рейтинг корпоративного 
управління, який визначається об'єктом дослідження за Національною 
рейтинговою шкалою корпоративного управління рейтинговим комітетом 
агентства в результаті голосування. 

Рейтинг корпоративного управління є незалежною оцінкою рейтингового 
агентства щодо існуючої системи корпоративного управління компанії, її 
відповідності інтересам фінансово-зацікавлених осіб, передусім, її власників. 
Рейтинг корпоративного управління дозволяє, з урахуванням національних 
особливостей, диференціювати компанії залежно від якості корпоративного 
управління. 

Методологія визначення рейтингу ґрунтується на таких основних 
принципах: якість і чесність рейтингового процесу; незалежність рейтингового 
агентства й запобігання виникнення конфліктів інтересів; відповідальність 
рейтингового агентства перед інвесторами й емітентами. 

Оцінка рівня корпоративного управління здійснюється шляхом дослідження 
окремих складових системи корпоративного управління, які розглядаються 
рейтинговим агентством під час рейтингового процесу. До них віднесено: 
структуру власності компанії, права власників та інших зацікавлених осіб, 
механізми управління й контролю, рівень розкриття інформації, аудит. 

Оцінка корпоративного управління ґрунтується на інформації, надаваної 
компанією, що проходить процедуру рейтингування, а також на іншій 
інформації, що є в розпорядженні рейтингового агентства й вважається 
надійною. Рейтингове агентство не проводить аудит або незалежну оцінку 
інформації у зв'язку з визначенням рейтингу. 

Рейтинг корпоративного управління може перебувати в межах відрівня А 
(найвищий рівень рейтингу) до рівня Е (найнижчий рівень рейтингу). Рейтинги 
рівнів В, С і D можуть мати проміжні значення рівня (+, без знака, -). 

Прогноз рівня рейтингу корпоративного управління (позитивний, 
стабільний, негативний або в розвитку) є коментарем щодо тенденції його 
подальшої зміни (можливої, але не обов'язкової). 

Рівень рейтингу корпоративного управління має обов'язкові позначки "ua" 
(ознака української національної шкали) і "RCG" (ознака рейтингу 
корпоративного управління). 

Підсумовуючи викладене, зазначимо. Досконалий механізм оцінки рейтингу 
корпоративного управління, затверджений державою, сприятиме наданню всім 
учасникам фінансового ринку достовірної інформації щодо впровадження й 
застосування корпоративного управління окремими суб'єктами господарської 
діяльності, а також для здійснення об'єктивної оцінки його якості. 
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Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні передбачає створення законодавчої бази діяльності 
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій 
територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення, 
тому метою наукового дослідження є вивчення особливостей бюджетного 
процесу об’єднаних територіальних громад. 

В рамках її реалізації прийнято Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» і у 2015 році стартував процес створення спроможних 
об’єднаних громад. У 2015-2016 роках сформовано 366 об’єднаних 
територіальних громад (далі - ОТГ). Для стимулювання громад до об’єднання, а 
також з метою забезпечення ресурсної бази бюджетів ОТГ для фінансування 
видаткових повноважень Бюджетним кодексом України визначено особливості 
формування бюджетів цих громад. 

По-перше, бюджети ОТГ мають міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом. Тобто, законом про державний бюджет на плановий рік цим 
бюджетам затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів. Це - базова 
дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та дотації, якщо є 
підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. 

Наприклад, на 2017 рік місцевим бюджетам, які мають взаємовідносини з 
державним бюджетом, в тому числі бюджетам ОТГ, крім базової дотації, 
освітньої та медичної субвенцій, передбачено додаткову дотацію на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я та субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад. Слід зауважити, що бюджети громад, які не об’єдналися, 
не отримують міжбюджетні трансферти із державного бюджету. 
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По-друге, до бюджетів ОТГ, крім доходів, що отримували бюджети до їх 
об’єднання, зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше цей 
податок зараховувався до районного бюджету. За даними звітності, доходи 
бюджетів, що об’єдналися, зросли за 11 місяців 2016 року проти відповідного 
періоду 2015 року більше, ніж в три рази – з 0,9 млрд. грн. до 2,9 млрд. гривень. 

По-третє. За рахунок бюджетів ОТГ, крім видатків на здійснення 
самоврядних повноважень, фінансуватимуться видатки, які делегуються 
державою їм на виконання, а саме: видатки на утримання закладів бюджетної 
сфери − освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, 
соціального захисту та соціального забезпечення. 

Також бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному вирівнюванні 
податкоспроможності. Дана система вирівнювання передбачає, що місцевим 
бюджетам з рівнем податкоспроможності (середні надходження на 1 мешканця) 
нижче 0,9 середнього показника по Україні для підвищення рівня їх 
забезпеченості надається базова дотація (80 відсотків суми, необхідної для 
досягнення показника 0,9). У 2016 році базову дотацію отримували 125 бюджетів 
ОТГ, у 2017 році – 293 бюджети. У разі, якщо рівень податкоспроможності 
бюджету ОТГ знаходиться в межах від 0,9 до 1,1 середнього показника по 
Україні горизонтальне вирівнювання податкоспроможності не здійснюється. 

Водночас, бюджети ОТГ (як і інші місцеві бюджети, що мають 
взаємовідносини з державним бюджетом), у яких рівень податкоспроможності 
вище 1,1 середнього показника по Україні частину надходжень передають до 
державного бюджету (реверсна дотація). При цьому, кошти вилучаюся не в 
повному обсязі, як це було при системі балансування місцевих бюджетів, а лише 
50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього 
значення по Україні. У 2016 році реверсна дотація була визначена по 23 
бюджетах ОТГ, на 2017 рік – 48 бюджетах. Слід зазначити, що реверсна дотація 
є джерелом фінансування базової дотації. При цьому, як і по інших бюджетах 
(обласних, районних та міських міст обласного значення), вирівнювання 
здійснюється лише за одним податком – податком на доходи фізичних осіб, а 
решта платежів залишаються в повному обсязі у розпорядженні місцевих органів 
влади. 

Також ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запозичення до бюджетів 
ОТГ – як місцеві, так і внутрішні, в тому числі шляхом отримання кредитів 
(позик) від міжнародних фінансових організацій. Запозичення здійснюються до 
бюджету розвитку і кошти спрямовуються на реалізацію інвестиційних програм 
(проектів), метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, впровадження 
ресурсозберігаючих технологій, створення, приріст чи оновлення стратегічних 
об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання 
завдань міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення їх громад. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що принципово новий механізм 
здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні є досить складним явищем, 
що характеризується великим ступенем невизначеності та потребує масштабних 
наукових досліджень. 
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м. Львів, Україна 
 
Актуальність теми. Бюджетна безпека входить до системи фінансової 

безпеки та є її важливою складовою, адже від грамотно складеного бюджету та 
його детального виконання залежить життя всієї країни. Актуальність даної 
проблематики обумовлена також загостренням ситуації в країні, дефіцитом 
державного бюджету, необхідністю сплати відсотків за міжнародні кредити 
тощо. Гарантування бюджетної безпеки є однією з передумов досягнення 
стратегічних соціально-економічних пріоритетів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зміцнення бюджетної та 
національної безпеки держави свого часу вивчали такі науковці як: І. Бабець, 
О. Барановський, В. Геєць, В. Горбулін, А. Громова, О. Деменюк, 
М. Єрмошенко, Я. Жаліло, О. Кириченко, Л. Кістерський, Г. Козаченко, 
М. Ливдар, О. Лісовська, В. Мартинюк, В. Мунтіян, В. Оспіщева, 
Ю. Постоленко, В. Предборський, О. Проказюк, Ю. Соколов та ін.  

Формулювання цілей статті. Проте зважаючи на великий об’єм 
напрацювань, потребують вдосконалення формулювання визначення бюджетної 
безпеки та виокремлення її загроз.   

Виклад основного матеріалу. Нормативне визначення бюджетної безпеки 
згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України» від 29.10.2013 № 1277 трактується наступним чином: 
бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності та фінансової 
стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади 
максимально ефективно виконувати покладені на них функції [1]. 

О. Деменюк при визначенні бюджетної безпеки наголошує на необхідності 
забезпечення фінансової самостійності держави для виконання нею основних 
функцій [2]. У свою чергу В. Оспіщева трактує бюджетну безпеку, у першу чергу, 
як спроможність бюджетної системи забезпечити платоспроможність держави 
під час збалансування доходів і видатків [3]. А. Городецький та А. Морукова у 
визначенні бюджетної безпеки виділяють її основні структурні ланки: 
регіональний бюджет, бюджети регіонів, консолідований бюджет, фінансовий 
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ринок, державний борг (зовнішній і внутрішній), платіжний баланс, фінанси 
корпорацій і фінанси домашніх господарств» [4]. 

Виходячи із вище викладеного, сформулюємо власне трактування категорії 
«бюджетна безпека», тобто це стан забезпечення платоспроможності та 
фінансової стійкості державних фінансів, фундаментальна основа забезпечення 
соціально-економічного розвитку держави, спроможність для функціонування та 
реалізації основних завдань всіх елементів системи забезпечення державного 
суверенітету країни, яке ґрунтується на моніторингу та аналізі показників і 
критеріїв економічного стану держави. 

Основними негативними тенденціями, що становлять суттєві загрози 
бюджетній безпеці України, є: невиконання запланованих показників доходів і 
видатків бюджету; різке збільшення державного та гарантованого боргу 
України; зменшення позитивного фінансового результату суб’єктів 
господарювання від звичайної діяльності до оподаткування; зменшення 
загального обсягу зовнішньої торгівлі; збільшення від’ємного показника 
зовнішньоторговельного сальдо. Невиконання запланованих показників доходів 
і видатків бюджету спричинене, насамперед, неякісним плануванням, що 
характеризується закладенням у бюджет нереалістичних параметрів, а також 
недотриманням установлених законодавством термінів проходження стадій 
бюджетного процесу. Вони формують загрози довготермінового характеру і 
визначають сучасний стан бюджетної безпеки держави [5].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене 
дослідження дозволяє виділити основні напрямки забезпечення бюджетної 
безпеки України: впровадити і розробити Концепцію фінансової безпеки 
України, яка б враховувала специфіку національної фінансової системи та 
включала в себе орієнтацію України на інтеграцію до Європейського Союзу; 
забезпечити вчасне та бездефіцитне прийняття Державного бюджету; створити 
ефективну систему контролю за використанням бюджетних коштів; посилити 
платіжну дисципліну всіх суб’єктів господарської діяльності. 
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Актуальність теми дослідження. Гальмування інноваційного розвитку в 
Україні відбувається за причин дефіциту фінансових ресурсів, падіння 
платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію з боку держави і 
підприємницького сектора, погіршення матеріально-технічної бази досліджень 
та інших. Основною ж умовою досягнення довготривалих позитивних темпів 
зростання, як економіки, так і окремих підприємств, є активна інноваційна та 
інвестиційна діяльність.  

Мета дослідження. Обґрунтувати необхідність створення та дослідити 
процес розвитку венчурних компаній, розглянути їх організаційну структуру.  

Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших складових 
інноваційного процесу є венчурний бізнес. Венчурне інвестування – це особлива 
система вкладення коштів у нові проекти. Його головна і принципова відмінність 
від традиційного полягає в тому, що необхідні кошти можуть надаватися під 
перспективну ідею без гарантованого забезпечення наявним майном, 
заощадженням; або іншими активами підприємця. Проте за свідченням 
українських дослідників більшість з вітчизняних венчурних фондів не виконує 
своїх економічних функцій, а виступає інструментом фінансово-промислових 
груп з перерозподілу грошових потоків та оптимізації 
оподаткування. Незважаючи на це, існують перспективи розвитку традиційних 
венчурних фондів в Україні за умов пом’якшення стримуючих чинників з боку 
держави, вивчення та аналізу організаційної структури венчурних інститутів. 

Процес становлення і розвитку венчурного бізнесу на певному етапі вимагав 
створення професійних організацій. Вони стали виникати як некомерційні 
асоціації. Спочатку створювалися національні асоціації, серед яких найстарішою 
є Британська асоціація венчурного капіталу (BVCA), що заснована у 1973 році. 

Європейська асоціація венчурного капіталу (EVCA), що заснована у 1983 
році 43 членами, зараз нараховує 320 членів. За останні 15 років EVCA розробила 
різноманітні професійні стандарти, провела навчання більше 500 венчурних 
капіталістів, опублікувала глибокі маркетингові дослідження і організувала 
низку великих конференцій.  

У травні 1998 року в Україні за пропозицією Європейської асоціації 
венчурного капіталу (EVCA) при Українській асоціації інвестиційного бізнесу 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/2010_18/Lyvdar.pdf
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(УАІБ) відкрито секцію венчурного капіталу, основне завдання якої – сприяти 
розвитку венчурного інвестування в Україні [1]. 

У процес венчурного фінансування зазвичай залучені:  
 інвестори; 
 венчурний фонд; 
 компанія фонду, що управляє; 
 компанія-об'єкт фінансування. 
Венчурний фонд може бути утворений або як самостійна компанія, або 

існувати як незареєстрованне утворення як обмежене партнерство. У деяких 
країнах під терміном «фонд» (fund) розуміють скоріше асоціацію партнерів, а не 
компанію, як таку. Директори й управлінський персонал фонду можуть бути 
найняті як самим фондом, так і окремою «керуючою компанією» (management 
company) або керуючої (fund manager), що робить свої послуги фонду. Керуюча 
компанія, як правило, має право на щорічну компенсацію (management charge), 
звичайно складову до 2,5% від первісних зобов'язань інвесторів (іnvestor's іnіtіal 
commіtments). Крім того, що управляє компанія або приватні особи, 
співробітники управлінського штату, так само як і генеральному партнері 
(general partner) можуть розраховувати на так званий «carrіed іnterest» – відсоток 
від прибутку фонду, що звичайно досягає 20%. Найчастіше цей відсоток не 
виплачується доти, поки інвесторам не будуть повністю відшкодовані суми їхніх 
інвестицій у фонд, і, крім того, заздалегідь обговорений повернення на їхній 
інвестиції (hurdle). 

У випадку створення обмеженого партнерства (lіmіted partnershіp) 
засновники фонду й інвестори є партнерами з обмеженою відповідальністю 
(lіmіted partners). Генеральний партнер у цьому випадку відповідає за керування 
фондом або здійснює функції контролю за роботою керуючого. Обмежене 
партнерство вільно від оподатковування (tax transparent). Це означає, що воно не 
є об'єктом оподатковування, а його учасники повинні платити всі ті ж податки, 
які вони заплатили б, якби належний їм доход або прибуток надходили 
безпосередньо від тих компаній, куди вони самостійно вкладали свої засоби [2, 
c. 12-15]. 

Висновки. Венчурне інвестування (або інвестування ризикового капіталу) у 
світі залишається одним із найважливіших джерел капіталу для компаній, 
швидкий ріст та розвиток яких постійно потребує додаткових зовнішніх 
інвестицій (як правило, це підприємства малого та середнього бізнесу).  
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В сучасних умовах фінансово - економічної кризи ефективне прийняття 

управлінських рішень особливою мірою залежить від оперативності та 
раціональності обробки даних. Окрім того, в умовах необхідності скорочення 
державних видатків на утримання органів управління всіх рівнів, набуває значної 
актуальності питання підвищення рівня продуктивності праці фахівців, що 
виконують функції держави. 

 Саме сучасні інформаційні технології і є тим інструментом, який дозволяє 
забезпечити формування високотехнологічного суспільства, в якому кожен 
працівник органу Державної казначейської служби України має можливість 
повною мірою реалізувати свій інтелектуальний потенціал для забезпечення 
максимально ефективного виконання посадових обов’язків.  

Питання структури Казначейства, його функціонування та вдосконалення 
біли висвітлені у працях багатьох авторів, таких як Булгакова С.О., Юрій С.І., 
Стоян С.І., Іванський А.Й., Петрашко П.Г. Дослідник Марченко О. дотримується 
точки зору, що казначейство є найбільшим учасником системи електронних 
платежів Національного банку України, стабільність функціонування якого 
значною мірою визначає стабільність роботи системи електронних платежів в 
цілому [1].  

Тому, вкрай важливим э продовження обговорень цього питання та 
удосконалення знань щодо такої системи на державному рівні, що і є ціллю 
роботи. 

В сучасних умовах розвитку української держави стає вкрай необхідним 
підвищення дієвості і ефективності функціонування системи казначейського 
обслуговування бюджетів всіх рівнів за рахунок використання сучасних методів 
обробки інформації, безперервної модернізації та удосконалення багаторівневої 
інформаційно-обчислювальної системи казначейства. Саме задля реалізації 
зазначених цілей було затверджено Концепцію розвитку інформаційних 
технологій Державної казначейської служби України на 2015-2017 роки 
(створення електронного казначейства «e-treasury»). [2]. 

Відповідно до Концепції розвитку інформаційних технологій Державної 
казначейської служби України на 2015 – 2017 роки основними завданнями під 
час впровадження новітніх інформаційних технологій є: еволюційно розвинути 
діючу систему до системи електронного казначейства (e-treasury), з 
централізованою системою обробки інформації та юридично значимим 
внутрішнім і зовнішнім електронним документообігом; оптимізувати процес 
обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом 
запровадження електронної форми обслуговування клієнтів з використанням 
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надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет- 
технологій; посилити інформаційну безпеку; інтегрувати систему «Електронне 
казначейство» (e-treasury) з системою «Електронний уряд» (e-government); 
спростити та вдосконалити адміністрування інформаційних ресурсів [3].  

Але існують і проблеми, пов’язані із впровадженням електронного 
казначейства: відсутність інтегрованої системи національних інформаційних 
ресурсів та інформаційної взаємодії органів державної влади; децентралізація 
окремих показників нормативно-довідкової інформації та відсутність їх 
синхронізації; гетерогенне середовище розробки спеціалізованого програмного 
забезпечення; відсутність єдиних форматів та протоколів електронного 
цифрового підпису; недостатня кількість висококваліфікованих фахівців 
інформаційних технологій та захисту інформації; недостатність необхідних 
фінансових та матеріально-технічних ресурсів, але вони мають 
загальновідомчий характер і не можуть бути розв'язані окремими органами 
казначейства [1]. 

Упровадження електронного казначейства потребує застосування нових 
принципів використання передових інформаційних технологій. Це принципи: 
достовірності інформації та застосування електронного цифрового підпису; 
єдині технічні стандарти та сумісність; простота та впорядкованість; 
конфіденційність та інформаційна безпека; максимальна інтеграція з 
інформаційними ресурсами органів державної влади; доступність та прозорість 
інформації; відмовостійкість та гарантована схоронність даних. 

Доступ зовнішніх клієнтів до ресурсів інформаційного середовища 
казначейства має відбуватися через стандартні web-браузери, використання яких 
не збільшить вартість ні інформаційних ресурсів, ні програмного забезпечення 
для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Зокрема, до переліку 
функцій, доступ до яких отримають розпорядники та одержувачі бюджетних 
коштів, належать: функції ведення Єдиного реєстру розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів; функції ведення мережі; функції обміну 
плановими бюджетними документами (річний розпис призначень державного 
бюджету, розписи місцевих бюджетів, планові показники, розподіли, кошториси 
тощо); функції створення та підписання меморіальних документів; функції 
завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних 
фінансових зобов’язань; функції отримання даних щодо руху коштів. 

Виключення потоку паперових документів, окрім прямої економії коштів та 
часу, надає ще одну перевагу. Підтверджуючі документи (бюджетні 
зобов’язання та бюджетні фінансові зобов’язання тощо), якими 
супроводжуються платіжні документи, достатньо буде передати до органу 
казначейства лише один раз.  

Таким чином, електронна копія такого документа буде збережена у базі 
даних, тому подальше використання цього документа для підтвердження 
наступного платежу (що буває, наприклад, при виконанні окремих етапів по 
довгостроковим договорам) буде виконуватись завдяки лише посиланню на 
збережену копію. Оскільки усі електронні документи (електронні копії 
паперових документів) підписуються електронним цифровим підписом, 
інформація, що знаходяться у базі даних є повним, достовірним та цілком 
легітимним відбитком оригінального документа. Завдяки такому рішенню, 
зменшиться навантаження на канали передачі даних між органами казначейства 
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та розпорядниками державних коштів, спроститься процес обслуговування 
видаткової частини бюджетів усіх рівнів, та зменшиться ризик внесення 
помилок. 

Література 
1. Концепція розвитку інформаційних технологій Державної 

казначейської служби України на 2015 – 2017 роки : лист ДКСУ від 18.02.2015 
p. №17-10/202- 2929. 

 
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Бондарук  О. С. 
аспірант кафедри фінансів 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 
м. Київ, Україна 

 
Актуальність теми. Проблема забезпечення економічної безпеки для 

України має особливо важливе значення, що зумовлюється  сучасним  станом  
розвитку  вітчизняної економіки, нарощування виробництва у якій відбувається 
переважно екстенсивним шляхом. Основним елементом загальної системи 
забезпечення економічної безпеки держави має бути механізм, який сприяє 
зміцненню системи управління економікою у вирішенні стратегічних завдань 
соціально-економічного розвитку країни.  

Метою є дослідження основних підходів щодо характеристики механізму 
забезпечення економічної безпеки держави. Нерідко термін «механізм», 
характеризується з технічної точки зору, як «внутрішній устрій машини, 
пристрою, апарата, що приводить їх у дію» [1, с. 309]. В економічній 
енциклопедії під редакцією С. В. Мочерного, механізм – це система, спосіб, що 
визначає порядок певного виду діяльності [2, с. 355]. Інше енциклопедичне 
видання визначає механізм як сукупність методів і засобів впливу на економічні 
процеси, їх регулювання [3, с. 223]. Таке визначення висвітлює концептуальну 
сутність механізму управління соціально-економічними процесами. А. Кульман 
розглядає економічний механізм як систему взаємозв’язків економічних явищ, 
що виникають за певних умов під впливом початкового імпульсу [4]. 
Досліджуючи теорію економічних механізмів, Е. Маскін запропонував задачу 
імплементації, суть якої зводиться до того, щоб усі рівноваги отриманих 
механізмів приводили до бажаної економічної функції, визначив умови й 
універсальний механізм імплементації [5]. Особливої уваги заслуговує думка 
авторів про те, що економічний механізм є інструментом управління системою з 
метою досягнення цілей створення та функціонування системи [6], в першу чергу 
– системи економічної безпеки держави.  

Традиційно вважається, що економічна безпека досягається шляхом 
проведення виваженої фінансової політики відповідно до прийнятих в 
установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, 
економічній, соціальній, інформаційній фінансовій і власне бюджетній сферах.  

В економічній літературі відсутня єдина думка щодо визначення поняття 
“механізм забезпечення економічної безпеки” та його складових. Серед 
визначень і підходів вчених та практиків до поняття “механізм забезпечення 
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економічної безпеки” найбільшої уваги заслуговують наступні підходи до 
розуміння його суті.  

Згідно першого підходу, суть якого полягає в тому, що під механізмом 
забезпечення економічної безпеки розуміють сукупність організаційних форм і 
методів. В економічній енциклопедії під редакцією С. В. Мочерного досить 
ґрунтовно розкрито сутність механізму забезпечення економічної безпеки, як 
сукупності інституційних та організаційних структур і комплекс 
використовуваних ними форм і методів з метою послаблення і усунення 
внутрішніх та зовнішніх загроз існуванню країни в економічній сфері [2, с. 362].  

Наступний підхід ґрунтується на визначені механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Слід зазначити, що серед українських 
дослідників існує чітка позиція щодо визначення механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства та його складових. Вважається, що 
організаційно-економічний механізм забезпечення економічної безпеки 
підприємства – це сукупність методів і засобів, здатних впливати на 
збалансованість інтересів суб'єктів господарювання. За твердженням автора, він 
складається з шести етапів: збір інформації, обробка одержаної інформації за 
напрямами, визначення рівня економічної безпеки, розрахунок прогнозних 
значень показників та індикаторів, розробка заходів щодо системного 
збалансування інтересів підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища, 
аналіз результатів реалізації заходів щодо забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

Висновки. Обґрунтовано, що, для забезпечення економічної безпеки 
потрібна розробка відповідного механізму їх реалізації. Механізм забезпечення 
економічної безпеки країни в сучасних умовах – це система організаційно-
економічних і правових заходів по запобіганню економічним загрозам. Він 
включає наступні елементи: об'єктивний моніторинг економіки і суспільства з 
метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз економічній 
безпеці; вироблення порогових, гранично допустимих значень соціально-
економічних показників, недотримання яких призводить до нестабільності і 
соціальних конфліктів; діяльність держави по виявленню і попередженню 
внутрішніх і зовнішніх загроз безпеки. 
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Актуальність дослідження. В умовах розвитку економічних відносин в 
Україні важливого значення набуває роль грошово-кредитної політики 
Національного банку України, а саме в стимулюванні відповідних соціально-
економічних процесів шляхом використання ринкових методів регулювання 
економіки та грошово-кредитного ринку. 

Мета. Реалізація системи заходів у сферах грошового обігу та кредиту, 
спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції, 
забезпечення зайнятості та вирівнювання платіжного балансу. 

Грошово-кредитна політика – це сукупність заходів, що реалізуються 
державою для врегулювання грошово-кредитних відносин. Встановлюючи ці 
умови держава формує законодавчу базу, визначаючи загальну організацію 
функціонування кредитних структур і законодавчі основи здійснення грошової 
емісії та емісії цінних паперів [2]. 

Цілі грошово-кредитної політики: стратегічні, проміжні, тактичні.  
Стратегічні цілі — це ключові цілі в загальнодержавній економічній 

політиці: зростання зайнятості, збалансування платіжного балансу, зростання 
виробництва і забезпечення стабільності цін. Проміжні цілі — це зміни в 
економічних процесах, які мають сприяти досягненню стратегічних цілей. 
Проміжні цілі є доповненням стратегічних. Тактичні цілі — це регулювання 
ключових економічних змінних через банківську систему на основі управління 
грошовою масою, відсотковою ставкою і валютним курсом [1]. 

Інструменти грошово-кредитної політики — це заходи, що перебувають у 
розпорядженні центрального банку, ним контролюються і при використанні 
впливають на цільові орієнтири грошово-кредитної політики. Особливістю 
інструментів є те, що, застосовуючи їх, центральний банк впливати не тільки на 
процеси в грошовому секторі економіки, а й у реальному та зовнішньому 
секторах [1]. 

Інструменти грошово-кредитної політики НБУ: 
- встановлення кількісного контролю за збільшенням грошової маси шляхом 

визначення її приросту на основі обліку реальних змін ВВП та цільових 
показників інфляції; 

- забезпечення потреб економіки в готівці, а також децентралізація випуску 
готівкових грошей в обіг; 

- підвищення надійності системи електронних розрахунків; 
- підтримка ліквідності активів комерційних банків на основі їх 

рефінансування; 
- досягнення кредитування урядових програм комерційними; 
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- посилення рівня капіталізації комерційних банків шляхом збільшення 
вимог до їх мінімального статутного капіталу; 

- розширення кредитної бази через подальше вдосконалення кредитних 
аукціонів НБУ, викуп акумульованих вкладів населення для подальшого 
продажу цього кредитного ресурсу комерційним банкам; 

- посилення контролю НБУ над діяльністю небанківських кредитних установ 
для підвищення ефективності дій НБУ з регулювання грошової маси [2]. 

Висновки. 
Отже, при регулюванні та управлінні банківською системою, Національний 

банк України використовує різні механізми та інструменти. Кожен з 
інструментів має свої переваги і недоліки. Їхнє використання потребує 
продуманих дій тому, що неефективне застосування може призвести до 
погіршення ліквідності банківської системи і погіршення економічного розвитку 
України. 
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Сьогодні на ринку освітніх послуг України функціонують 287 вищих 

навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації (табл. 1), що на 62 установи (-17,8%) 
менше відносно рівня 2010 року. При цьому, чисельність студентів скоротилася 
з 2129,8 тис. осіб до 1369,4 тис. осіб у 2017 році (-35,7%), а кількість вступників 
зменшилась з 543,7 тис. осіб у 2010 році до 318,7 тис. осіб у 2016 (-35,4%) [1]. 

 
Таблиця 1 – Діяльність вищих навчальних закладів України 

Показники 
Роки 2016/2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 прогноз % 
Кількість 
студентів у ВНЗ, 
тис. Осіб 

2129,8 1954,8 1824,9 1723,7 1438,0 1375,2 1369,4 1141,21 
-35,7 

Кількість ВНЗ, 
од. 349 345 334 325 277 288 287 264 -17,8 

Прийнято 
студентів, тис. 
Осіб 

392,0 314,5 341,3 348,0 291,6* 259,9* 253,2* 232,171 
-35,4 

* - Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: складено автором за [1] 
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Кількість студентів, зарахованих на державне замовлення денної форми 
навчання впродовж 2012-2015 років знизилась на 38% (з 107 до 66 тис. осіб), а 
на контрактну форму навчання – на 59% (з 98,5 до 40,5 тис. осіб) [2]. При цьому, 
частка контрактного фінансування становить 35-50%, що залежить від 
спеціалізації закладу та попиту. Сьогодні частка контрактної форми навчання 
суттєво скоротилася через появу на внутрішньому ринку грандових пропозицій 
на навчання у закордонних закладах від урядових, міжурядових організацій, 
ініціатив та програм. 

Об’єктивними зовнішніми чинниками, які зумовили такі тенденції, стали: 
1) негативна економічна ситуація в країні, яка призвела до скорочення вакантних 
робочих місць, зростання рівня безробіття, зниження рівня реальних доходів 
населення; 2) антитерористична операція та низький рівень оплати праці, що 
зумовили зростання трудової міграції населення та виїзд випускників на 
навчання до інших країн; 3) демографічний спад у 1996 – 2000 роках; 4) зміна 
систем розподілу бюджетного замовлення на підготовку фахівців та його 
фінансування тощо. Все вище зазначене загострило конкуренцію на ринку 
освітніх послуг та вимагає реформування діяльності вищих навчальних закладів 
щодо розшерення сфери функціонування та пошуку шляхів самофінансування 
освітньої діяльності. 

Високий рівень невизначеності зовнішнього середовища вимагає від вищих 
навчальних заходів здатності перебудовуватися, трансформуватися, 
пристосовуватися і формувати передумови конкурентоспроможного 
функціонування у довгостроковій переспективі. У ринковому середовищі при 
посиленні конкуренції суб’єкт господарювання змушений визначати стратегію 
подальшої діяльності для забезпечення розвитку економічного потенціалу та 
зміцнення позицій на ринку. Розвиток вищих навчальних закладів можливий за 
шляхом реалізації стратегії вертикальної та горизонтальної диференціації або 
захисним шляхом, мінімізуючи постійні витрати. Формування економічного 
потенціалу вищих навчальних закладів за умови обмеженого фінансування та 
несприятливої коньюнктури потребуватиме пошуку внутрішніх джерел для 
розвитку, що вимагає застосування ресурсозбереження за рахунок виявлення 
прихованих резервів та мінімізації непродуктивних витрат.  

 Згідно аналізу розподілу видатків державного замовлення в системі 
Міністерства освіти і науки України частка оплати комунальних послуг у 2014 
році складала 5,7% (565 млн. грн.), а в 2015 – 6,0% (665 млн. грн.) [2], з яких 
близько 84-88% становили витрати на послуги з енергопостачання.  

Дослідження науковців та практиків засвідчили, що вартість 
енергозбереження значно поступається вартості виробництва та постачання 
енергоресурсу. Отже, будучи складовою процесу ресурсозаощадження, 
енергозаощадження слід розглядати як частину проблеми ефективного 
управління діяльністю вищих навчальних закладів. Вирішення останньої 
вимагає узгодження інтересів вищих навчальних закладів, їх менеджменту та 
державних інтересів щодо ефективного та ощадного використання 
енергоресурсів в процесі формування і реалізації ефективного механізму 
енергозаощадження у вищих навчальних закладах. 

Діяльність з енергозаощадження слід розглядати як частину фінансово-
господарської діяльності, яка забезпечує формування доходу (мінімізацію 
витрат)  за рахунок побудови ефективного механізму управління. Фінансово-
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господарська діяльність щодо енергозаощадження передбачає звичайну і 
надзвичайну складові. Остання передбачає можливість синергетичного ефекту 
від реалізації управлінських рішень шляхом виконання операцій та 
впровадження заходів не пов’язаних з енергозбереженням та підвищенням 
ефективності використання енергетичних ресурсів. В розрізі операційної 
діяльності енергозаощадження передбачає реструктуризацію освітнього 
процесу, що забезпечує скорочення споживання енергоресурсів; розробку, 
продаж та впровадження енергоощадних та енергоефективних технологій, 
матеріалів; модернізацію, ремонт, реконструкцію та переоснащення основних 
засобів, надання аудиторських, інформаційних і консультаційних послуг, 
проведення навчання з питань енергозаощадження та енергоефективності тощо. 
Інша діяльність поєднує фінансову та інвестиційну складові, які визначають 
механізми фінансування діяльності з енергозаощадження. 
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Під глобалізацією розуміють категорію, що «відображає процес обміну 

товарами, послугами, капіталом та робочою чилою, що виходить за межі 
державних економік» [1, с.264]. Проявом глобалізації організації є здійснення 
експорту продукції, робіт послуг, вкладення та залучення іноземних інвестицій, 
диверсифікація за рахунок створення закордонних структурних підрозділів, 
отримання та передача дозволів і ліцензій на здійснення окремих видів 
діяльності (фінансової, страхування, будівництва, транспорту, інформаційних 
послуг, роздрібної торгівлі), що є також ознаками багатонаціональності 
нефінансових компаній (мультинаціональних нефінансових корпорацій). Проте, 
міжнародна торгівля технологіями, торговими марками, патентами або 
франшизами, будучи частиною міжнародного бізнесу може здійснюватися також 
національними корпораціями [2, c.7]. 

Згідно іншого класичного підходу, що застосовується в зарубіжній теорії та 
практиці міжнародного бізнесу і торгівлі, мультинаціональні компанії 

http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
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ідентифікували за залученням до створення кінцевого продукту хоча б одного 
нерезидента [3,4]. 

Науковці Гарвардської школи бізнесу визнають мультинаціональними 
корпорації, які ввійшли до 500 найбільших корпорацій США та здійснюють 
інтегровану діяльність у 6 і більше країнах [5].  

Тривалий час мультинаціональні компанії визначали за співвідношенням 
обсягу зарубіжних операцій до загального обсягу діяльності (F/Т) за даними 
регулярних звітів, оглядів, повідомлень мультинаціональних корпорацій щодо 
доходу від реалізації, величини необоротних активів. При цьому, порогове 
значення для визнання корпорації багатонаціональною становило 25-30%. 
Проте, через відсутність відкритих даних для врахування в обсязі зарубіжних 
операцій обсягів реалізації через закордонні філії та експорту не можна говорити 
про об’єктивність і порівнюваність результатів оцінювання [6,7]. Ця ситуація 
зумовила необхідність застосування методу ідентифікації багатонаціональних 
корпорацій за кількістю країн їх діяльності разом з F/Т-методом. 

Інший підхід передбачає розпізнавання мультинаціональних компаній за 
приналежністю управління компанією до одного з базових типів: 
національноцентричний, поліцентричний і геоцентричний. При першому типі 
управління менеджмент сконцентровано в країні материнської компанії, тому ці 
компанії, на думку окремих авторів [8], не перетворюються в мультинаціональні. 
Поліцентричні корпорації здійснюють міжнародну діяльність, але вона не є 
системною, що не приводить до виникнення, виокремлення й інтеграції в 
систему менеджменту нових структурних підрозділів і функцій та характеризує 
їх національну зоорієнтованість. Тільки геоцентричні за управлінням міжнародні 
корпорації є мультинаціональними, оскільки функціонують у світовому 
масштабі, мають глобально орієнтовану стратегію та планування діяльності, а 
метою виступає захист національних інтересів власників – резидентів країн, в 
яких вони провадять господарську діяльність. 

До мультинаціональних корпорацій у США відносять компанії обсяг прямих 
зовнішніх інвестицій яких досягає рівня 10% і більше відсотків, що дозволяє 
здійснювати ефективний контроль власником за активами. Вважалося, що 
материнська компанія повинна володіти не менше 25% акціонерного капіталу 
зарубіжних підприємств чи підрозділів [4]. 

У наукових працях вітчизняних вчених сформувався підхід, за яким 
виділяють: 1) транснаціональні корпорації (ТНК), в яких капітал є національним 
щодо джерел, однонаціональний управлінський контроль, а діяльність 
провадиться в інтернаціональному масштабі. При цьому, материнська компанія 
розміщена в одній країні, а в інших – базуються дочірні компанії та філії; 2) 
багатонаціональні корпорації (МНК), які утворюються злиттям кількох 
національних компаній, що передбачає формування  інтернаціонального 
капіталу, контролю і функціонування у світовому масштабі; 3) міжнародні 
корпоративні союзи, що являють собою спеціальні об’єднання промислових, 
банківських і інших концернів з метою рішення спільних глобальних завдань; 4) 
глобальні корпорації – здійснюють діяльність через філії та представництва у 
більшості країн світу [9]. 

Директивою Комісії ООН передбачено наступні ознаки 
мультинаціональності корпорацій: а) річний оборот (обсяг продажів) повинен 
перевищувати 1 млрд. дол.; б) існування представництв та філій в 6 і більше 
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країнах; в) частка зарубіжних активів повинна сягати 25-30% у загальній їх 
вартості; г) 1/5-1/3 обсягу обороту компанії повинні становити зовнішні операції 
за межами країни резиденції.  

Сьогодні UNCTAD мультинаціональними корпораціями називає акціонерні 
та некорпоративні (приватні, неприбуткові) компанії, до складу яких входять 
материнські компанії та їхні зарубіжні філії (підрозділи, дочірні компанії, 
філіали тощо). Під материнською розуміють підприємство, яке контролює 10% і 
більше відсотків власного капіталу з правом голосу в зарубіжних акціонерних 
підприємствах або еквівалент в некорпоративних, а зарубіжною філією є 
акціонерна або некорпоративна організація, у власності на яку частка інвестора-
нерезидента становить 10% і більше відсотків, що дозволяє впливати на 
управління, захищаючи власні інтереси. Дочірні, асоційовані підприємства та 
філіали називають закордонними філіями або філіями мультинаціональних 
компаній [10]. 

Сучасна теорія і практика розрізняє мультинаціональні фінансові і 
нефінансові корпорації в залежності від сфери діяльності, але чіткого поділу між 
ними не існує.  

Останні дослідження функціонування мультинаціональних корпорацій, 
проведені вченими Вищої технічної школи Цюріха, за результатами побудови і 
вивчення моделі глобальної економіки, встановили 147 багатонаціональних 
корпорацій, які контролювали більше 40% загального світового доходу. 

За результатами аналізу виявлено взаємозв'язки 43 тисяч транснаціональних 
і мультинаціональних корпорацій, які включають незначну кількість компаній, в 
фінансових, які мають надмірний вплив на світову економіку [11]. Оскільки 
досліджувалася порівняно незначна вибірка компаній і не враховувалася 
інформація про фактичних власників цих бізнесів, а до більшості реєстрів 
майнових прав обмежено доступ у багатьох країнах, то використання бази даних 
Orbis від 2007 року, яка містить інформацію про 37 млн компаній, дозволило 
побудувати модель розподілу власності та доходів. На основі її аналізу виявлено 
ядро з 1318 компаній з найбільшим впливом через непрямі зв'язки на інші 
бізнеси, власні доходи яких становлять 20%, а через частки в інших компаніях 
вони володіють більшістю бізнесструктур реальної сфери виробництва, на які 
припадає ще близько 60% світових доходів. Загалом виділена група компаній 
контролюється 147 глобальними корпораціями, які контролюють 40% багатства 
світової системи і мають фінансову природу.  

Отже, результати проведеного дослідження засвідчили розвиток і 
поглиблення проникнення глобалізаційних процесів у національні економіки та 
еволюцію форм міжнародного бізнесу, що характеризує появу глобальних 
організацій, які за своєю суттю є мультинаціональними. З огляду на вище 
зазначене, транснаціональні, мультинаціональні (багатонаціональні) та 
міжнародні корпоративні союзи через взаємовпливи і взаємозвязки формують 
глобальні організації. 
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Постановка проблеми. Комплекс заходів із реформ, спрямованих на 
децентралізацію в усіх сферах соціально-економічного життя на території 
України, триває уже понад три роки. Проте, на сьогодні ми не можемо 
стверджувати про його достатню результативність у зв’язку з низькою 
активністю територіальних громад щодо формування  добровільних об’єднань 
(ОТГ). Це викликано тим, що міста обласного значення за своїм статусом мають 
такі ж повноваження, як і ОТГ, а селища, села і міста районного підпорядкування 
вбачають в даному процесі не тільки перспективи, але й ряд досить серйозних 
загроз, у тому числі фінансових) для свого існування. Це і визначило 
актуальність даного дослідження. 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1555
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Метою роботи є аналіз результатів реформ фіскальної децентралізації для 
сільських територіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи з 2014 року, було прийнято ряд 
законодавчих актів, котрі дали старт децентралізації в соціально-економічній 
сфері [1]. Станом на початок 2017 року було сформовано всього 366 об’єднаних 
громад, чисельність яких складає понад 3,12 млн. осіб, а площа становить 14% 
від усієї площі України [2]. Якщо ж розглянути території, що входять до даних 
ОТГ, то абсолютна більшість з них є сільськими або включають міста районного 
підпорядкування. Тоді як лише 4 об’єднані громади сформовані з містами 
обласного значення. Це свідчить про наявність певних загроз, які постають перед 
сільськими територіальними громадами при формуванні добровільних 
об’єднань: 

Кваліфікація кадрів в органах місцевого самоврядування 
В абсолютній більшості структура органів місцевого самоврядування сіл та 

селищ складається з голови, секретаря, бухгалтера, паспортиста та ще декількох 
працівників, а більшість функцій по забезпеченню життєдіяльності сільських 
територій здійснювали районні державні адміністрації. Тоді як новосформована 
об’єднана громада вимагає більш розширеної структури, яка за своєю побудовою 
схожа на структуру органів місцевого самоврядування міст обласного значення. 
Отже, перед головою ОТГ постає питання пошуку кваліфікованих працівників 
для центрів надання адміністративних послуг, відділів фінансово-економічного, 
юридичного, кадрового, архітектурного, медичного, освітнього, культури та 
туризму, а також молоді та спорту. 

Неефективне використання фінансових ресурсів 
На сьогодні ОТГ мають не тільки власні розширені можливості, але й значні 

трансфертні вливання з Державного бюджету та від великої кількості 
міжнародних донорів для формування фінансових ресурсів та їх розподілу 
відповідно до публічних потреб. 

Одним з таких джерел є державна інфраструктурна субвенція для 
об’єднаних громад. У 2016 році вона становила 1,5 млрд. грн. Та була спрямована 
на фінансування 1383 проектів[3]. У своїй більшості вони стосувались закладів 
освіти та охорони здоров’я, адміністративних будівель. Варто зазначити, що за 
цільовим призначенням на вирішення найбільш важливих для сільських 
територій проблем: розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, 
водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення та полігонів твердих 
побутових відходів, було витрачено лише 395 млн. грн (40 %). Зазначені 
субвенційні ресурси, а також кошти, що отримують ОТГ від Державного фонду 
регіонального розвитку становлять ядро інвестиційного потенціалу сільських 
територіальних громад в Україні. Нажаль, бажання отримати результат відразу, 
при цьому не враховуючи факторів довгострокової ефективності від реалізації 
інвестиційних проектів призводить скорочення фінансування та втрати 
можливостей розширеного відтворення економіки ОТГ. 

Відсутність механізму розмежування бюджетів у зв’язку з формування 
ОТГ . 

Відповідно до чинного законодавства на сьогодні відсутній механізм 
врегулювання питань перерозподілу районного бюджету у зв’язку з 
формуванням на його території ОТГ. Це призводить до того, що створені 
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всередині поточного року об’єднані громади, до кінця бюджетного року мають 
працювати відповідно до бюджету, затвердженого районною радою.  

Об’єднання з містами обласного значення 
Як було зазначено нами на самому початку, лише 4 ОТГ були сформовані на 

базі міст обласного значення. В першу чергу, низький рівень створення ОТГ 
навколо таких міст викликано страхом сільського населення перед процесом 
урбанізації. Більшість селян вважають, що культурні, медичні та освітні заклади 
на території їх сіл будуть закриватись, а самі вони перетворяться в аграрний 
придаток.  

Висновки. Виходячи з проведених нами досліджень, ми можемо 
стверджувати про велику кількість загроз, які постають перед сільськими 
територіями в процесі формування ОТГ. Більшість з них викликані недостатнім 
потенціалом людського ресурсу, відсутністю ефективного управління 
ресурсною базою. Тож надалі наші дослідження будіть спрямовані на  практичне 
вирішення даних питань. 
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Найважливішим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб’єктів 

господарювання й економіку країни є державна інвестиційна політика – одна з 
основних складових економічної політики. Впливаючи на інвестиційний процес, 
держава використовує правові, законодавчі, організаційні, економічні 
механізми, інститути та інструменти. 

Розробленню державної інвестиційної політики має передувати глибокий 
аналіз нерозв’язаних проблем та причин, що визначають низьку ефективність 
економіки. Особливе значення в даному контексті відводиться поглибленню 
науково-методичних засад фінансового регулювання і розробленню на цій 
основі практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення дієвості 
бюджетно-податкових інструментів активізації інвестиційної діяльності в 
Україні, що і було узято за мету досліження. 

Фінансове регулювання інвестиційної діяльності – це заходи держави в 
інвестиційній сфері, що передбачають дослідження механізму фінансової 
трансмісії, аналізуваня результатів впливу фінансових імпульсів на показники 

http://decentralization.gov.ua/infographics/item/id/37
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інвестиційної динаміки, встановлення цілей, коригування інструментів 
(враховуючи вплив причинно-наслідкових зв’язків на інвестиційну діяльність) 
та моніторинг результативності фінансового регулювання інвестиційної 
діяльності. 

Враховуючи це, механізм фінансового регулювання інвестиційної діяльності 
можна зобразити у наступному вигляді (рис. 1): 

Етап 1. Непряме фінансове регулювання через бюджетний і 

податковий канали фінансової трансмісії

Етап 2. Моніторинг результативності фінансового регулювання

Етап 3. Пряме фінансове регулювання через бюджетний і 

податковий канали фінансової трансмісії

Етап 4.Контроль результативності фінансового регулювання

Суб'єкти 

фінансового 

регулювання

Об'єкти 

фінансового 

регулювання

 
Рис. 1. Модель механізму фінансового регулювання інвестиційної 

діяльності  
Джерело: Побудував автор 

 
Отже, удосконалення механізму впливу інструментів фінансового 

регулювання на інвестиційну діяльність повинне грунтуватися на: 1) розгляді 
фінансового регулювання як функції управління; 2) врахуванні того, що вплив 
держави через інструменти фінансового регулювання на інвестиційну діяльність 
відбувається за допомогою механізму фінансової трансмісії; 3) визнанні 
важливості контролю результативності фінансового регулювання, що дає змогу 
координувати вплив через бюджетний й податковий канали фінансової 
трансмісії (на основі попереднього моніторингу результативності регулювання) 
та досягати поставлених цілей (очікуваних результатів) політики фінансового 
регулювання. 
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На сучасному етапі розвитку економіки проблема необхідності державного 
втручання перестала бути дискусійною і визнається зараз практично всіма 
економістами. Спірними залишаються лише питання про форми, масштаби і 
ефективність втручання. В сучасному суспільстві переважає точка зору, згідно 
якої державне втручання необхідно здійснювати диференційовано і дозовано 
залежно від соціально-політичних умов і особливостей розвитку кожної країни.  

Метою дослідження є визначення необхідності державного регулювання 
економічного розвитку в сучасних умовах. 

Сучасна економіка – змішана: поєднує ринкове саморегулювання з 
державним. Державі належить значна роль. Стратегічна мета державного 
регулювання економіки: 

- макроекономічна стабілізація для забезпечення високого рівня 
економічного, соціального та екологічного добробуту населення; 

- знищення рудиментів адміністративно-командної системи господарювання 
та управління; 

- створення макро- та мікроекономічних умов для забезпечення 
повноцінного функціонування ринкових регуляторів, ефективної діяльності 
суб'єктів господарювання, становлення конкурентоспроможного національного 
виробництва, збалансованого і стабільного економічного розвитку; 

- формування гідних умов життя і праці громадян країни, задоволення їх 
потреб, реалізація соціальних цілей суспільства; 

- раціональне використання ресурсів і досягнення макроекономічної 
ефективності; 

- забезпечення стабільного розвитку національної економіки; 
- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому 

ринку; 
- реалізація соціальних цілей розвитку суспільства. 
Так, наприклад, цілі соціального розвитку визначаються суспільно-

політичним курсом держави. Стосовно до сучасної України вони включають 
забезпечення умов для розвитку соціальної структури, створення «середнього 
класу» – опори політичної стабільності, досягнення гідних людини рівня і якості 
життя. Цілями державного управління в економічній сфері є визначення 
довготермінової стратегії економічного розвитку країни, створення оптимальних 
умов її реалізації для забезпечення реального і стійкого зростання матеріального 
добробуту громадян. [1] 

Автори підручника «Макроекономіка» А. Савченко, Г. Пухтаєвич вважають, 
що державне регулювання економіки – це діяльність держави щодо створення 
правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для функціонування 
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економічного механізму, згідно з цілями і пріоритетами державної економічної 
політики, заради національних інтересів держави. [2] 

А. Булатов зазнає, що: «Державне регулювання економіки в умовах 
ринкового господарства – система типових заходів законодавчого, виконавчого 
та контролюючого характеру, здійснюваних уповноваженими державними 
установами та громадськими організаціями з метою стабілізації та 
пристосування соціально економічної системи до умов, що змінюються» . [3] 

Україна, держава з перехідною ринковою економікою, а у  період переходу 
до ринкових відносин державне регулювання особливо необхідно при 
проведенні економічних реформ – реформування власності, матеріального 
виробництва, ринку праці, фінансового ринку. 

Одним із центральних завдань держави в умовах ринку є сприяння у 
формуванні економічного,  підприємницького та інвестиційного клімату. У цих 
цілях держава розробляє і приймає звід законів, єдиний економічний простір, 
преференції для інвесторів та ін. Крім того, держава сприяє створенню 
сприятливих умов для підтримки конкурентного середовища всередині країни, а 
також здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності. 

Важлива роль належить державі у створенні сприятливого інвестиційного 
клімату в країні, оскільки обсяг і спрямування інвестицій в економіку є 
головними матеріальними чинниками економічного зростання. [4,5] 

Створення умов для припливу інвестицій і найбільш ефективного їх 
застосування вимагає комплексу обставин, більша частина яких значною мірою 
залежить від держави. Обставинами такого роду є діюче в країні законодавство, 
економічна стабільність; державні гарантії інвесторам, що забезпечують безпеку 
їх вкладень; діюча в країні система оподаткування; митна і зовнішньоекономічна 
політика. Крім того, серйозною умовою для створення сприятливого 
інвестиційного клімату в країні (особливо для іноземних інвесторів) є авторитет 
цієї держави на світовій економічній та політичній арені: чим він вище, тим при 
інших рівних умовах держава більш привабливо для інвесторів. 

Проаналізувавши вище сказане, ми переконалися в тому, що державне 
регулювання є важливою умовою ефективного функціонування економічної 
системи країни. Потрібно тільки правильно оцінити, в якому обсязі воно буде 
здійснюватися.  

Важливо врахувати, в якому стані перебуває на сучасному етапі економічна 
система. Так, в умовах кризи необхідно змінити або скорегувати підходи до 
управління та прийняття рішень. Економічна політика держави повинна зважати 
на аналіз ситуації, що склалася в народному господарстві, і з огляду на це 
розробляти способи вирішення поставлених цілей і завдань для досягнення 
найкращого результату. Таким чином, необхідно підібрати і вдосконалити 
інструменти та методи, спрямовані на вирішення поставлених завдань 
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Один із провідних напрямів науково-практичних дискусій, в охороні 

здоров’я та економіці в цілому визначається загальними проблемами 
економічної теорії, пов’язаними з розподілом функцій між ринком та державою 
у фінансуванні, виробництві й наданні медичних послуг. Для реалізації 
масштабних модернізаційних проектів в медицині потрібні значні інвестиційні 
ресурси, потужним джерелом яких може стати приватний бізнес.  

Окремі питання розвитку державно- приватного партнерства почали 
досліджуватись українськими науковцями, зокрема в працях В. Варнавського, 
Б. Данилишина, І. Запатріної, К. Павлюка. Існує низка праць із висвітлення 
досвіду застосування механізму державно- приватного партнерства в інших 
країнах та аналізу практичних проблем його запровадження в Україні. Водночас 
бракує системних ґрунтовних наукових досліджень з даної проблематики. 

Ефективно функціонувати в сучасних умовах розвитку економіки система 
охорони здоров’я може тільки на основі балансу державного і приватного 
секторів. В тому числі одним із механізмів такої взаємодії є державно-приватне 
партнерство, ефективне впровадження якого в систему охорони здоров’я 
України допоможе уникнути, з одного боку, недоліків прямого регулювання 
держави, а з другого – “провалів ринку”. [2, с. 20]. 

Світова практика впровадження проектів державно-приватного партнерства 
в охороні здоров’я виокремлює такі форми їх реалізації: сервісні контракти, 
контракти на управління, контракти на будівництво, експлуатацію й 
переобладнання, а також оренду, концесію, лізинг та різні “гібридні” контракти.  

Найпоширенішими у світовій практиці формами реалізації проектів 
державно- приватного партнерства у сфері охорони здоров’я є контракти на 
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будівництво, реконструкцію, експлуатацію й переобладнання об’єктів 
інфраструктури (лікарень, амбулаторій, медичних центрів тощо). “Гібридні” 
контракти використовуються для специфічних потреб медичних установ, 
приміром для контрактів, пов’язаних із інформаційними технологіями, які 
включають побудову та управління інформаційними системами, або для 
контрактів на оновлення чи модернізацію медичного устаткування. 

Досвід розвинутих країн свідчить, що загальна економія суспільних ресурсів 
за рахунок державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я 
становить близько 10 %, за умови що найвагомішу частку медичних послуг 
населенню надає сама держава [2, с. 15]. 

Міжнародні фінансові організації беруть активну участь у реалізації 
проектів державно-приватного партнерства з метою поліпшення надання 
медичних послуг, а також будівництва, модернізації та експлуатації різних 
об’єктів медичної інфраструктури. Наприклад, у Європі в минулому десятилітті 
успішно реалізовані проекти державно-приватного партнерства з участю 
Європейського інвестицій- ного банку 

Однією із перешкод широкомасштабному впровадженню механізмів 
державно-приватного партнерства в українську практику є відсутність довіри 
між бізнесом і владою, наявність негативного досвіду їх співпраці в окремих 
секторах вітчизняної економіки. За таких умов у держави немає стимулів до 
реалізації великих проектів із залученням приватного капіталу. У сфері 
локальних проектів на місцевому й регіональному рівнях такі стимули також 
відсутні, оскільки бюджетне фінансування є недостатнім, а інституціональні 
реформи уповільнюються. 

Отже, постає потреба у формуванні механізму розвитку державно-
приватного партнерства, орієнтованого на модернізацію системи охорони 
здоров’я, як основного об’єкта узгодження інтересів держави, бізнесу та 
суспільства. Такий механізм має передбачати як послідовні реформи в частині 
створення інститутів, що забезпечують зростання довіри між владою й бізнесом 
(у т. ч. за рахунок зниження корупції), так і структурні зміни у сфері охорони 
здоров’я з метою створення економічно привабливих умов для участі бізнесу у 
проектах державно-приватного партнерства. [2, с. 22]. 

Наприкінці 2015 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку 
державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні. 
Зокрема, розширено гарантії приватних партнерів від зміни законодавства 
(«Stability Clause») та в разі розірвання договору про державно-приватного 
партнерства через порушення державним партнером своїх зобов’язань за 
договором про державно-приватного партнерства. Встановлено для приватного 
партнера реальні гарантії на випадок не врахування в цінах (тарифах) на товари 
(роботи, послуги), що підлягають державному регулюванню, інвестиційної 
складової, або затвердження тарифу на рівні, нижчому за економічно 
обґрунтований. Важливо, що усунуто протиріччя між Законом про державно-
приватне партнерство та іншими спеціальними законами та нормативно-
правовими актами, які регулюють порядок укладання договорів в рамках 
державно-приватного партнерства в різних сферах економіки. 

Незважаючи на всі ці позитивні зміни, в Україні має бути сформована власна 
стратегія розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, 
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що ґрунтуватиметься на збереженні провідних соціальних функцій та цілей 
системи охорони здоров’я, на потенціалі переваг і недоліків існуючої бюджетної 
системи, фактичних і потенційних обмежень фінансування охорони здоров’я, з 
урахуванням ризиків залучення до цього процесу бізнесу. 
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Приєднанням до Болонської угоди Україна підтвердила бажання і готовність 
до інтеграції в освітній і науковий простір Європи, у зв'язку з чим активно 
здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. 
Встановлює чіткі гарантії та відповідальність держави щодо забезпечення якості 
вищої освіти [1]. 

Ми розуміємо, що викликом побудови інноваційної економіки та 
проведення системних реформ, які дозволять зробити державу партнером з 
іншими учасниками ринку, перш за все – з наукою та бізнесом. 

Концепція потрійного партнерства університетів (науки), бізнесу та влади, 
яка в світі представлена моделлю потрійної спіралі (Triple Helix Model) все 
більше починає знаходити своїх прихильників в Україні. 

 Таким чином, випливає необхідність модифікації сучасної глобалізаційно-
інноваційної моделі розвитку економіки шляхом трансформації «подвійної 
спіралі» у «потрійну спіраль» з включенням третьої складової – сталого розвитку 
– з вбудованим інструментом забезпечення стійкості моделі – глобальної 
соціальної відповідальності як елемента, який забезпечує взаємозв’язок 
складових і стійкість глобалізаційно-інноваційної моделі сталого розвитку 
економіки, дозволяє нейтралізувати негативні наслідки дії ринкового механізму 
створення інновацій і максимізувати позитивні ефекти системної глобалізації 
інноваційної сфери[4]. 

Процес реалізації сталого розвитку в освіті полягає у впровадженні 
європейських норм, освітніх та наукових стандартів. Дані кроки направленні на 
зміцнення в Україні європейської культурної ідентичності і посилення інтеграції 
в загальноєвропейське інтелектуально-освітнє середовище. Кожного дня в 
Україні з’являється все більше проектів європейських та міжнародних освітніх 
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програм, що спрямовані на виконання сумісних наукових і освітніх проектів, що 
є особливо важливими у розширенні культурних і наукових досягнень, а 
співпраця вітчизняних ВНЗ з потенційними інвесторами, роботодавцями та 
іноземними вищими навчальними закладами значно покращує якість вищої 
освіти, робить вітчизняні ВНЗ більш конкурентоспроможними не тільки на 
внутрішньому ринку освітніх послуг, але й на зовнішньому.  

Однією з таких програм є восьма Рамкова програма Європейського Союзу з 
розвитку наукових досліджень і технологій «Горизонт 2020» [2]. В 2014 році і 
Україна ратифікувала цю програму, головними елементами якої визначено 
кадровий потенціал, дослідницькі програми та інфраструктури, спільне 
користування знаннями та міжнародну науково-технологічну співпрацю [6]. 
Таким чином, буде подолано бар’єри співробітництва: між країнами за 
допомогою формування багатонаціональних консорціумів, між різними типами 
організацій (університетами, науковими центрами, комерційними і приватними 
підприємствами, малими, середніми та великими компаніями), між різними 
науковими дисциплінами, між національними фінансовими фондами, що 
призведе до обміну знаннями, кадрами, інформацією та технологіями [5, с.11-
12].  

Українська університетська освіта розвивається через європейські 
академічної мобільності, що є позитивним результатом  в розвитку і освіти, і 
ВНЗ. Це надає можливість студентам і викладачам здобуття високого, якісного 
освітнього і наукового рівня, обміну позитивним досвідом з країнами-
партнерами програм, який в майбутньому допоможе підвищенню 
конкурентоспроможності вищої освіти в Україні. 

Єврокомісія важливим інструментом боротьби з молодіжним безробіттям і 
найуспішнішою освітньою програмою ЄС називає Еразмус. Дана некомерційна 
програма Європейського Союзу по обміну студентами та викладачами між  
університетами країн-членів ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, 
Норвегії, Туреччини, надає можливість навчатися, проходити стажування чи 
вести педагогічну діяльність в інших країнах світу, що приймають участь у 
програмі. Україна стає активним партнером по програмам КА1, КА2 та Жан 
Моне. 

Проте, крім організації проектів з Академічної мобільності та Спільних 
магістерських програм між вищими навчальними закладами, Еразмус координує 
співпрацю між країнами-учасниками задля впровадження інновацій та обміну 
кращими практиками. Метою є зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими 
стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, 
соціальними партнерами, місцевими чи регіональними органами влади, іншими  
організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) 
заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті. За даним напрямом існують 
основні види діяльності:  

розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів 
і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання; 

розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення 
прикладів з реального життя; 

використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного 
(колективного) та персоналізованого навчання; 
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інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, 
модульного) [3]. 

Отже, для вищої освіти в Україні відкриваються неймовірні перспективи, 
орієнтовані на впровадження та використання інноваційних технологій 
навчання, що дозволяють досягти високого рівня професійної кваліфікації 
науково-педагогічних працівників, академічної  мобільності як студентів, так і 
викладачів. А участь в міжнародних освітніх програмах дозволить залучити 
партнерів та талановиту, збагачену європейським досвідом молодь на реалізацію 
сучасних методів впровадження інноваційних технологій та заходів з 
інтернаціоналізації. 

В сучасній економіці держава стає рівноправним партнером за наукою та 
бізнесом, виконуючи організаційну та стимулюючу роль в розвитку ії 
партнерських відносин. 
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Виробництво громадських благ є однією з найважливіших функцій держави. 

До числа громадських благ відносяться деякі матеріальні об'єкти, але частіше це 
блага нематеріальні, не схожі на звичайні товари. Проте це цілком реальні 
економічні блага, оскільки, з одного боку, вони володіють корисністю, а з іншого 
- їх створення вимагає витрат ресурсів, які могли б бути використані для 
виробництва інших благ.  

При підготовці даної роботи використані дослідження таких спеціалістів: 
Захарченко В. [2], Коломієць А. [3], Шалюхіной М. [6] та ін. Проте дослідженню 
податкового потенціалу в системі визначення громадських благ приділено 
недостатньо уваги. 

Зважаючи на обмеженість фінансових, у тому числі податкових ресурсів 
вірно буде припустити, що інструментом більш повного задоволення суспільних 
потреб виступає податковий потенціал. Від масштабів податкового потенціалу 
країни і його цілковитої реалізації практично цілком залежить надання державою 
членам суспільства громадських благ і послуг, а також їх якість і кількість.  

Податковий потенціал країни визначається загальним економічним 
потенціалом, і навпаки. Економічний потенціал країни характеризується її 
природними ресурсами, засобами виробництва, трудовим і науково-технічним 
потенціалом, накопиченим національним багатством [1, с.482].  

Податковий потенціал можна досліджувати з різних позицій, виходячи з 
різних умов, але його параметри не повинні ототожнюватися з максимальною 
величиною. На нашу думку, під податковим потенціалом розуміється здатність 
національного господарства виробити і мобілізувати в бюджет усіх рівнів частку 
національного доходу, яка визначається потребами суспільного розвитку і 
можливостями державних податкових інститутів.  

Формула обчислення податкового потенціалу може мати вигляд: 
НП = (НБ

𝑖
× 𝑁𝑖 ) × 𝑋1 × 𝑋2 × … × 𝑋𝑖 , 𝑖 = 𝑛 

де НП - податковий потенціал; НБ - податкова база по i-му податку; N- 
податкова  ставка по i-му податку; х-1, х2 ..., хi - коефіцієнти, що визначають 
задані умови.  

Перелік коефіцієнтів, що відображають задані умови дослідження, може 
бути різний залежно від мети дослідження та чинників, які надають вплив на 
величину податкового потенціалу.  

Податковий потенціал покликаний задовольняти зростаючі потреби 
суспільства. Але разом з тим слід зазначити, що потенційний податок сам по собі 
нічого не значить без оцінки можливості реального механізму його вилучення. 
Найбільш повно задовольнити зростаючі потреби суспільства може тільки 
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реалізована частина податкового потенціалу. Податковий потенціал, як 
потенціал взагалі, не має чітких кордонів ступеня своєї реалізації, але він 
реалізується в доходах бюджету. Можливість реалізації податкового потенціалу 
залежить від ряду суб'єктивних та об'єктивних факторів.  

Серед цих факторів можна виділити дві групи:  
1) чинники економічного зростання (рівень технічного розвитку країни, 

професійний склад і рівень трудових ресурсів, сировинні багатства, стан 
конкурентного середовища і свободи підприємництва, стабільність національної 
валюти і т.д.);  

2) політичні фактори (демократизація суспільства, правова грамотність 
громадян, податковий менталітет, національні традиції і т.д.).  

Не можна не враховувати і перспективних змін в економіці.  
Слід зазначити, що між розвитком економіки, податковим потенціалом і 

суспільними потребами існують певні стійкі зв'язки і взаємозалежності. 
Зростання суспільних потреб стимулює розвиток економіки за принципом «є 
попит - є пропозиція». В свою чергу, розвиток економіки розширює податковий 
потенціал, забезпечуючи матеріальну базу для реалізації зростання суспільних 
потреб, а також потребує додаткових витрат на регулювання цього розвитку.  

Висновки. Затребувані суспільством потреби найбільш повно може 
задовольнити тільки інститут держави. Для їх задоволення державі необхідні 
фінансові ресурси. Основним доходним джерелом державних фінансів 
виступають податки. Від податкового потенціалу залежать якість і кількість 
послуг, що надаються державою своїм членам. 
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Аналіз досліджень, присвячених питанням формування і реалізації 
валютної політики, показує, що переважна більшість авторів наукових праць 
розкривають державний вплив на сферу валютних відносин через механізм 
валютного регулювання [2]. Позиція автора, згідно якої механізм валютного 
регулювання розглядається як «комплекс спеціально розроблених і 
законодавчо закріплених у державі форм і методів та інструментів, 
спрямованих на реалізацію ефективної валютної політики держави» [3], на 
нашу думку, узагальнює існуючі теоретичні підходи і дає підстави 
стверджувати, що інструменти реалізації валютної політики держави це ні що 
інше, ніж інструменти валютного регулювання. Це дозволяє спрямувати 
подальше дослідження у площину розгляду наукових піходів та поглядів на 
сутність, спектр і специфіку інструментів валютного регулювання. 

Так, за одним з підходів, під інструментами валютного регулювання 
розуміються певні операції і механізми, за допомогою яких центральний банк 
може впливати на поточні орієнтири монетарної політики, що позначається на 
організації валютних відносин у країні [4]. Це визначення, на нашу думку, 
обмежує сутність інструментів як з інституційної точки зору (не лише НБУ 
впливає на систему валютного регулювання в державі, а й Кабінет Міністрів, 
інші державні установи загального і спеціального призначення), так і 
функціонально, оскільки валютне регулювання зосереджено не лише в сфері 
монетарної політики, але й стосується реалізації економічної політики 
держави. в цілому та її адміністративного регулювання, системи формування 
зовнішньоекономічних відносин з іншими країнами. 

Існує  розмежування на прямі і непрямі інструменти валютного 
регулювання, що має економічний сенс у межах ключових аспектів валютного 
регулювання: регулювання платіжного балансу, диверсифікації міжнародних 
резервів, регулювання валютного курсу. Класифікація інструментів реалізації 
валютної політики держави з урахуванням запропонованого нами підходу 
представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Класифікація інструментів реалізації валютної політики 

держави 
Регулювання сальдо платіжного балансу посідає особливе місце у 

валютній політиці держави. Завдання забезпечення збалансованості 
платіжного балансу може вирішуватися за допомогою валютних інтервенцій, 
диверсифікації валютних резервів, регулювання ступеня конвертованості 
валюти і режиму валютного курсу, ревальвації та девальвації, валютних 
обмежень, дисконтної (облікової політики). Політика процентної ставки 
центрального банку ефективно впливає на рух капіталу та є провідним 
інструментом валютного регулювання у розвинутих країнах з повною 
конвертованими валютами. Загальна макроекономічна рівновага, яка 
передбачає рівноважний стан внутрішнього та зовнішнього секторів 
економіки, є ідеальною теоретичною конструкцією, оскільки у реальному 
житті відхилення від стану рівноваги обох або одного із секторів 
спостерігається в багатьох країнах. Пасивний платіжний баланс може не тільки 
не заважати реалізації стратегій економічного розвитку, але і змінитися на 
активний. Однак, постійна нерівновага платіжного балансу негативно 
впливатиме на економічне зростання, зайнятість та стабільність цін. За таких 
умов досягнення зовнішньої рівноваги може стати головною метою 
економічної політики. Підтримання стабільних темпів економічного зростання 
за наявності великого дефіциту рахунку поточних операцій свідчить про певні 
успіхи країни та досягнення нею цільових макроекономічних показників. 
Загалом, при зростанні розмірів національного доходу залучення зовнішніх 
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коштів, звичайно із дотриманням певних обмежень, є доволі успішною 
стратегією досягнення країною сталого економічного розвитку. Одним з 
ключових інструментів реалізації валютної політики є валютні інтервенції 
центрального банку, завдяки яким здійснюється прямий вплив на валютний 
курс шляхом купівлі-продажу центральним банком іноземної валюти за 
національну, що змінює співвідношення попиту та пропозиції на валютному 
ринку. У свою чергу, динаміка валютного курсу опосередковано впливає на 
обсяги експортно-імпортних операцій 

Таким чином  валютні обмеження та регулювання режиму валютного курсу 
найбільше впливають на розвиток валютного ринку (на обсяги операцій з 
іноземною валютою, рух капіталів, курс національної грошової одиниці) та на 
стан зовнішньої торгівлі України; девальвації та валютні інтервенції 
здійснюються, зазвичай, після значного погіршення ситуації на вітчизняному 
валютному ринку з метою недопущення різких курсових коливань або значного 
розриву між офіційним і ринковим валютними курсами; регулювання сальдо 
платіжного балансу не можна оцінити однозначно, оскільки, окремі його 
показники (зовнішньоторговельний оборот і стан зовнішньої заборгованості) 
чинять негативний вплив на загальну економічну рівновагу і його динаміка 
обумовлена впливом екзогенних чинників, не пов'язаних з валютною 
політикою держави. 
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Податкова система являє собою сукупність всіх стягнутих в державі 

податків, а також форми і методи їх визначення, методи обчислення і податковий 
контроль. В цілому, виходячи із сутності податків, можна визначити податкову 
політику держави як складову частину його економічної політики, спрямовану 
на формування податкової системи, яка повинна забезпечувати рівне 
економічний розвиток країни і її регіонів, з огляду на інтереси платників податків 
і соціально-економічне становище країни. За допомогою податкової системи 
держава впливає на соціальний та економічний розвиток країни, ставить 
пріоритети розвитку для її регіонів. В державі повинна існувати концепція 
розвитку оподаткування, що визначає зміст і напрям податкової політики. Вона 
необхідна для вирівнювання податкового тягаря по регіонах і соціальних групах, 
забезпечення припливу інвестицій та в цілому економічного зростання. Ми 
можемо виділити такі принципи ефективного функціонування податкової 
системи: справедливості оподаткування; визначеності податків (платникам 
податків повинні бути зрозумілі розмір податків, спосіб їх обчислення і строки 
сплати); зручності сплати податків; ефективності збору податків (неприпустимо 
витрачати непомірно великі суми на збір і обслуговування податкової системи). 

Попри всі проведені за останні роки в Україні реформи, досі не створена 
система оподаткування, яка б характеризувалася пільговим і доброзичливим до 
продуктивної діяльності оподатковуванням прибутків і доходів інвесторів і 
підприємців, розумно побудованою прогресивною системою оподатковування 
доходів громадян і зваженим (за ставками) і збалансованим (за корисністю  -  
медичною і соціальною) оподаткуванням споживання. 

Дослідження світового досвіду побудови податкової системи свідчить про 
те, що для розвинених країн зараз властиво підтримувати загальний тягар 
податків на рівні 30% - 40% від обсягу ВВП. Країни, що мають підвищені темпи 
економічного розвитку, намагаються не переходити ліміту у 25%. Згідно з 
останніми статистичними даними ОЕСР, частка податків у ВВП розвинених 
країн останніми роками падає і нині має найнижчий рівень з початку 1990-х 
років. У середньому по країнах ОЕСР, цей показник становив: у 2007 році - 
35,4%, у 2008 році - 34,8% і в 2009 році - 33,7% (а пік був у 2000 році - 35,5%) 
[1]. Разом з тим, якщо взяти дані 2009 року, то «розкид» за цим показником між 
країнами залишається досить значним. На одному «полюсі» - Данія і Швеція, з 
показниками, відповідно, 48,2% і 46,4%. На іншому - Мексика, з показником 
податків до ВВП 17,5%, за нею йдуть Чилі - 18,2%, потім США - 24,0% і 
Туреччина -24,6%. Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Італія і Норвегія 
зберігають податковий тягар на рівні приблизно 40%. Протягом двох років 
поспіль цей показник падав майже в половині країн ОЕСР, і протягом трьох років 
поспіль - в Канаді, Франції, Ісландії, Ірландії, Новій Зеландії, Норвегії та 
Великобританії. Якщо говорити про найбільш помітні зміни цього показника, то 
податковий тягар знизився більш ніж на 5% в період між 2007 і 2009 роками в 
трьох країнах: Іспанія - з 37,3% до 30,7%; Ісландія - з 40,6% до 34,1% і Чилі - з 
24% до 18,2%. За ними йдуть Греція, Ірландія, Нова Зеландія і США, податковий 
тягар в яких зменшився на 3-4% за той же період [2].  Підтвердженням 
викладеної тези слугують також дані аналітичної доповіді «Paying Taxes 2016» 
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(спільна розробка аудиторської фірми «PricewaterhouseCoopers» і МБРР) [2]. У 
ньому, крім розрахунку показників частки податків у ВВП, даються також 
показники «податкової привабливості» і «простоти податкової системи». І на 
основі цих показників потім визначається індекс загального податкового тягаря 
(«Total Tax Rate»). В Європі за цим індексом беззастережно лідирують Хорватія 
(20) і Люксембург (20,1). Україна ж (серед країн Центральної Азії та Східної 
Європи) займає передостаннє місце (52,2), при середньому рівні для цих країн 
35,2. Крім того, Україна знаходиться серед країн, що мають найвищий серед 
країн Центральної Азії та Східної Європи податок на працю – 43,1% від доходу. 
Це відбивається в міжнародних рейтингах України, зокрема в Індексі 
економічної волі, що складається щорічно спільно Інститутом економічної волі 
та можливостей і The Wall Street Journal. Рейтинг країн за економічною волею 
складається з п’яти блоків: вільна економіка; в більшій мірі вільна економіка; 
помірно вільна економіка; більш не вільна, ніж вільна, економіка та подавлена 
економіка. В рейтингу країн світу за економічною волею 2016 р. Україна посіла 
162 сходинку (з рангом 46,8) поміж Соломонових островів і Конго, серед країн з 
подавленою економікою [2]. 

Таким чином, для вдосконалення податкової системи України необхідно [2]: 
1. Ґрунтування розподілу основної маси податкового тягаря і визначення 

ставок окремих видів податків на принципах соціальної справедливості. При 
оподаткуванні майна цей принцип виражається в застосуванні знижених 
податкових ставок або повного скасування податку щодо видів та складу майна, 
необхідних для забезпечення гідного проживання громадян, і в застосуванні 
підвищених податкових ставок щодо майна, використовуваного як предмети 
розкоші. При оподаткуванні доходів цей принцип забезпечується за рахунок 
застосування так званої «подвійної прогресії» ставок прибуткових податків: за 
видами і за розмірами доходів. При цьому має встановлюватися наступна 
градація податкових ставок за видами доходів (в порядку їх підвищення): 1) 
доходи від власної праці (по найму і в порядку здійснення самостійної трудової 
діяльності); 2) доходи від підприємницької діяльності; 3) доходи від інвестицій і 
від надання прав користування промисловою (інтелектуальною) власністю; 4) 
випадкові доходи (без прикладання власної праці). Доходи категорії «1)», що не 
перевищують меж прожиткового мінімуму домогосподарства, повинні 
звільнятися від будь-яких видів прямого оподаткування (включаючи соціальні 
податки). Відносно решти видів доходів має встановлюватися наступне 
співвідношення податкових ставок: 1): 2): 3): 4) як 1: 2: 3: 5 (тобто якщо дохід 
«1)» оподатковується за ставкою в 10%, то дохід «4)»- за ставкою в 50%). При 
оподаткуванні операцій (непрямі податки в сфері споживання громадян) цей 
принцип виражається в пільговому (зниженому) оподаткування товарів, 
продуктів і послуг, що входять до складу необхідного мінімуму споживання  
основні продукти харчування, одяг, взуття, комунальні послуги, послуги 
транспорту і зв'язку. 

2. Скасувати авансовий платіж податку на прибуток та доход осіб, що 
займаються підприємницькою діяльністю.  

3. Оподаткування не повинно перешкоджати законному праву кожного 
громадянина самостійно, своїми силами і засобами, в законному порядку, 
забезпечувати гідне проживання для себе і своєї родини. У разі застосування 
податкового режиму, який завдає прямої і непоправної шкоди здатності 
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громадянина самостійно забезпечувати існування своє та своєї родини, цьому 
громадянину повинен бути наданий вибір або альтернативного (пільгового) 
податкового режиму, або можливість вибору іншої форми доступу до 
фінансованих за рахунок відповідного податку державної послуги або благ. 

4. При оподаткуванні експорту найвищі ставки мають застосовуватися 
відносно цінних продуктів землі і природи, вивезення яких означає чисте 
зменшення національного багатства країни. За зниженим (пільговими) ставками 
має оподатковуватися вивезення товарів, виготовлених з відтворювальної 
сировини і з підвищеною національної часткою доданої вартості. При 
оподаткуванні імпорту підвищені податкові ставки мають застосовуватися щодо 
товарів, які загрожують підтримці економічної та продовольчої безпеки країни, 
і пільгові (знижені) ставки оподаткування - щодо необхідних товарів масового 
споживання, що не виробляються в країні. 

5. Неприпустимо застосування податків, окремих податкових режимів або 
методів податкового регулювання, що гальмують економічне зростання або 
створюють бар'єри для вкладень в розвиток економічної інфраструктури або в 
зростання національного виробництва. Для забезпечення цих цілей структура і 
розміри оподаткування повинні бути влаштовані таким чином, щоб: вивільнити 
від оподаткування повну суму витрат на відтворення національної робочої сили; 
забезпечувати максимально пільговий (до повного скасування податку) режим 
оподаткування для капіталів, що застосовуються у виробничому секторі (і 
особливо, в сфері обробної промисловості та в секторі високих технологій); 
надавати пільгові податкові режими для інноваційної діяльності і для осіб, що 
інвестують свої капітали в галузі матеріального виробництва. 
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  Державний кредит є однією з ланок фінансової системи України. Тому він 

перебуває в тісному взаємозв’язку з усіма процесами, що мають місце в умовах 
перехідної економіки.  

Держава потребує додаткові фінансові ресурси для збалансованості 
бюджету та у періоди економічної кризи. Тому саме державний кредит виступає 
найоптимальнішим способом отримання додаткових фінансових ресурсів. 
Внутрішні та зовнішні запозичення, які на певний період часу оформляються у 

http://www.oecd.org/eco/surveys/uk
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вигляді державного боргу, є не тільки індикатором фінансового стану країни, а й 
показником її конкурентоспроможності. 

Серед вітчизняних вчених, які у своїх працях досліджували аспекти 
становлення та розвитку державного кредиту є: В. Базилевич, О. Барановський, 
Т. Вахненко, І. Лютий, В. Андрущенко. Не меншої уваги заслуговують праці і 
західних учених: Р. Барро, Дж. Бюкенена, Дж. Кейнса, А. Сміта. 

Незважаючи на різноплановість наукових результатів у контурі цієї 
проблематики, слід відмітити, що ряд питань залишаються малодослідженими 
або дискусійними. Це актуалізує необхідність розширення та поглиблення 
наукових досліджень щодо розвитку елементів та складових зовнішніх та 
внутрішніх державних кредитів. 

Мета роботи полягає в опрацюванні теоретичних засад і удосконаленні 
практичних рекомендацій щодо формування та функціонування державного 
кредиту для забезпечення розвитку економіки України. 

З точки зору професора В. Базилевича, державний кредит – це сукупність 
відносин між державою та іншими економічними суб’єктами з приводу 
мобілізації додаткових грошових коштів на умовах добровільності, платності, 
строковості, в яких держава виступає як позичальник, кредитор або гарант [1].  

Завдяки державному кредиту до бюджету держави залучаються вільні 
фінансові ресурси юридичних та фізичних осіб. Саме вони використовуються 
для задоволення державних потреб.  

Будучи кредитором, держава за рахунок коштів бюджету надає на платній 
основі кредити юридичним та фізичним особам. 

Кредиторами можуть виступати громадяни, банки, страхові компанії, 
недержавні пенсійні фонди, підприємства, уряди іноземних держав, 

міжнародні фінансово-кредитні організації тощо. 
Гарантом держава виступає лише у тих випадках, коли вона бере на себе 

відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов’язань, взятих 
на себе фізичними чи юридичними особами. 

Державний кредит буває таких видів: 
- Внутрішній – при якому держава запозичує кошти у підприємств і 

населення власної країни; 
- Зовнішній, якщо держава робить запозичення  на міжнародному рівні. 
У свою чергу існування державного кредиту призводить до появи 

державного боргу. Згідно Бюджетного кодексу України, державний борг - 
загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та 
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок 
державного запозичення [2]. 

Державні запозичення проводяться з метою покриття бюджетного дефіциту 
на державному і регіональному рівнях. А саме для: цільового фінансування 
різноманітних программ; поповнення необхідних резервних активів, а також для 
рефінансування раніше здійснених державних запозичень. 

Станом на 2017 рік декржавний та гарантований державою борг України 
становив 1.941,36 млрд. грн. або71,76 млрд. дол. США, в тому числі: державний 
та гарантований державою зовнішній борг – 1.233,96 млрд. грн. (63,56%) або 
45,61 млрд. дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 
707,40 млрд. грн. (36,44%) або 26,15 млрд. дол. США [3]. 
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Зростання у 2016-2017 роках обсягу державного та гарантованого державою 
боргу пов'язано із девальвацією національної валюти, забезпеченням 
фінансування дефіциту державного бюджету, капіталізацією державних банків, 
в тому числі у зв'язку з переходом у державну власність ПАТ КБ "ПриватБанк", 
та наданням кредиту ФГВФО. 

Таблиця 1 – Шляхи щодо оптимізації розвитку державного кредиту в Україні 
Основна мета заходу Прогнозовані наслідки 

1)Здійснення державою зобов'язань 
перед інвесторами і кредиторами; 

Якщо держава буде виконувати свої зобов'язання, то 
вона залучить у співробітництво більше інвесторів і 
кредиторів, і не буде накопичуватися державний борг 
перед іншими країнами. 

2) Єдність обліку всіх видів емітованих 
зобов'язань; 

Збільшення випуску цінних паперів, а саме державних 
облігацій сприятиме збільшенню державного бюджету 
та покриття його дефіциту. Регулювання грошових 
потоків. 

3)Оптимальність структури Підтримання оптимальної структури боргових 
зобов'язань за термінами обігу та погашення, держава 
зобов'язується погасити державні облігації після 
закінчення терміну їх обігу. 

4)Фінансова незалежностість Становлення своєї незалежності за рахунок координації 
дій державних органів влади. 

5)Відкритість (прозорість) випуску 
позик 

Доступність достовірної інформації про економічний 
стан країни для міжнародних рейтингових агентств, яка 
сприятиме зміцненню кредитної репутації і рейтингу 
країни-позичальника. 

 
Отже, всі вище зазначені заходи сприятимуть уникненню кризи в державі, 

ліквідності, небезпечного боргового навантаження та сприятимуть оптимізації 
структури державного боргу і його позитивного впливу на функціонування 
економічного механізму держави. 

На нашу думку, дотримуючись цих цілей та умов країна вийде на новий 
рівень розвитку не тільки державного кредиту, а й економічного розвитку. Та це 
все сприятиме підвищенню економічних показників та конкурентоспроможності 
України серед інших країн світу.  
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У науковій літературі до останнього часу соціальний капітал визначався 
переважно як соціологічне поняття, суть якого розкрили відомі вчені П. Бурдьє, 
Дж. Коулмен, Р. Патнем. Так, Дж. Коулмен розглядав соціальний капітал як 
продукт функціонування різних суспільних утворень (родини, громади, 
профспілок, фірм, державних органів), а його функцією  вважав здатність 
надавати ресурси цілої групи кожному її члену,  що підвищує індивідуальні 
ресурси людини [1]. П. Бурдьє визначав соціальний капітал як «сукупність 
актуальних або потенційних ресурсів, пов'язаних із наявністю міцних зв'язків, 
інституціалізованих відносин взаємного знайомства і визнання»[2]. 
Дж. Коулмен зазначив своєрідність соціального капіталу, що порівняно з іншими 
формами капіталу, являє собою невід'ємний елемент у структурі соціальних 
відносин.  

На сьогодні найбільш популярним з економічного погляду вважається 
визначення соціального капіталу Ф. Фукуямою як певного набору неформальних 
цінностей чи норм, яких дотримуються члени громадського руху, що дає 
можливість співпрацювати один з одним. Ф. Фукуяма дослідив вплив 
культурних особливостей різних національних традицій на формування 
соціального капіталу [3]. Серед українських учених, які досліджують соціальний 
капітал,  можна зазначити А. Бову, З. Галушку, О. Журавльову, Ю. Зайцева. В. 
Степаненка, М. Лесечко, Е. Лібанову, І. Міночкіну, які вивчають різні аспекти 
прояву соціального капіталу в Україні. 

Обґрунтування сутності соціального капіталу з погляду соціалізації 
пропонує З. Галушка, яка розглядає поняття соціалізації як сприйняття людьми 
умов забезпечення їхнього добробуту й переймання ними норм спілкування, 
моралі, культурних цінностей, правових норм, принципів поведінки, нового 
стилю життя тощо [4].  

Процес соціалізації можна характеризувати як процес саморозвитку людини 
через встановлення нових соціальних зв’язків, як соціальне навчання, що 
дозволяє інтегрувати соціальний досвід окремих осіб у суспільний досвід.  

До поняття соціального капіталу мають відношення всі чинники, які 
створюють специфіку формування та підтримання соціальних зв’язків. Відомий 
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соціолог Р. Патнем, вказуючи на важливість соціального капіталу, писав, що в 
термінах  соціального капіталу він бачить майбутнє соціального життя – мережі, 
норми, довіру, які дають можливість учасникам спільно більш ефективно діяти з 
метою досягнення тих цілей, які ставляться при виборі їхньої дольової участі [5]. 
Сьогодні тема соціального капіталу стає дуже важливою для розуміння того, як 
буде розвиватися суспільство далі.  

Узагальнюючи сучасні підходи, можемо визначити такі основні 
характеристики соціального капіталу: 

1. Соціальний капітал значною мірою пояснює внутрішню організаційну 
структуру суспільства та специфіку існуючої на даний час системи економічних 
відносин.  

2. Структура соціального капіталу залежить від низки чинників, які  можуть 
мати характер, зумовлений, наприклад, специфікою національного 
господарського менталітету. 

3. Він формується на різних на мікро- і макроекономічному рівнях , 
представляє формальні і неформальні економічні і соціальні відносини, які 
дозволяють обмінюватися інформацією, переймати досвід, сприяють 
розв’язанню проблем одних агентів соціальних стосунків за рахунок інших. Його 
характеризують як систему формальних і неформальних суспільних інститутів, 
які представляють внутрішню організаційну структуру економічної системи, 
мають свою культуру, норми поведінки, інтереси, моральні принципи, 
визначеним чином взаємодіють між собою, встановлюючи механізми реалізації 
їхніх економічних і соціальних цілей та міру відповідальності за їх досягнення 
[4]. 

4. Соціальний капітал  формує особливості економічної поведінки, визначає 
систему допустимих дій господарюючих суб’єктів, способи  координації 
господарської діяльності.  

5. Соціальний капітал формується як досвід соціальних зв’язків, де люди 
допомагають один одному, ґрунтуючись на взаємній довірі і прийнятних нормах 
взаємодії. Його не можна придбати чи інвестувати, його нагромадження 
пов'язується з адаптацією до моральних норм конкретного співтовариства, 
засвоєнням в його рамках таких чеснот, як відданість, чесність і надійність.  

Важливість соціального капіталу полягає у його ролі як чинника соціально-
економічного розвитку, що сприяє соціалізації економіки, більш ефективному 
розв’язанню соціально-економічних проблем на основі загальнолюдських 
цінностей. 
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Актуальність. Гендерні відносини – це відносини між чоловіками та 

жінками в суспільстві, які розглядаються як на макрорівні (як представників 
гендерних груп), так і на мікрорівні (індивід, особистість). Взаємовідносини 
жінок та чоловіків є важливим фактор соціального розвитку, тому що характер 
їхніх взаємовідносин є причинами та слідством багатьох економічних, 
культурно-соціальних, політичних, духовних сторін життя суспільства, тому 
дослідження цих відносин має великий евристичний потенціал 

Метою дослідження було виявити загальні проблеми жінок на території 
України. Розглянувши сучасне становище жінок та жіночого руху в Україні, ми 
дійшли наступних висновків: 

1.Подолання звичайних стереотипів, які існують в українському суспільстві, 
за якими ігнорується особистісне життя жінки-людини, а соціальна роль її 
зводиться тільки до обслуговування чоловічої частини населення та родини.  

2. Недостатність ресурсів. Реальне складне соціально-економічне 
становище, в якому перебуває українська жінка, позбавляє багатьох жінок 
можливості та бажання займатися громадською діяльністю. Жінка, фактично, 
працює у дві зміни – безпосередньо на службі чи виробництві і вдома.  

3. Небажання в суспільстві сприйняти жіночий рух як важливий і вагомий 
чинник розвитку суспільства.  

4. Недостатня проінформованість суспільства про жіночий рух в Україні. 
Діяльність жіночих організацій, врешті, як і багатьох інших об’єднань «третього 
сектору», знаходиться поза зоною інтересу і уваги засобів масової інформації.  

5. Наповнення його гендерним змістом, формування у населення гендерної 
культури взаємовідносин, визнання гендерних досліджень як галузі наукових 
досліджень, розроблення фундаментальних наукових праць, утвердження 
гендерних навчальних курсів в школах і вищих учбових закладах, що 
забезпечувало б наукове підґрунтя жіночого руху як суспільного явища, 
спрямованого на створення нової культури, на розвиток гендерної демократії.  

6. Побоювання втратити свою автономію, з одного боку, а з другого – брак 
активності щодо консолідації рядових учасниць руху [1,2,3,5].  

Отже сумуючи сказане, можно стверджувати, що особливу роль в 
формуванні правильної культури гендерних відносин лягає на інститути 
соціалізації особистості – це сім’я, школа, вищі навчальні заклади, ЗМІ. В школі 
та в вищий навчальних закладах треба обов’язково запроваджувати в навчальні 
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програми підготовки фахівців курсів з психології гендерних відносин; проводити 
соціально-психологічні тренінги по корекції  гендерних стереотипів, по 
формуванню  реального представлення про відмінності між статями, про 
проблеми як жінок, так і чоловіків; проводити просвітницьку роботу щодо 
особливостей впровадження гендерної політики в сучасному українському 
суспільствім [4, c.56].  

Дискримінація за статевою ознакою є актуальною на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Саме жінки найбільш підпадають під дискримінацію зі 
сторони роботодавців. Ця дискримінація виявляється при наймі працівників та 
оголошення вакансії, дискримінація, що базується на сімейному стані та 
родинних обставинах. Деякі роботодавці обумовлюють бажаний сімейний стан 
в оголошеннях про вакансії, вони ставлять запитання жінці про вік, сімейний 
стан, наявність дітей, зарплатню чоловіка при співбесіді. Також  дискримінують 
молодих жінок в процесі прийому на роботу через реальні або уявлювані родинні 
обов’язки, проте старші жінки також відчувають значну дискримінацію на ринку 
праці. Таким чином, в більшості випадків такі вимоги не відповідають закону [6, 
с.148].  

Розглянувши соціальний захист жінок на Україні було зроблено висновок, 
що забезпечення та гарантування найважливіших соціальних прав жінок в 
Україні, в реаліях сьогодення, не можливе без створення ефективної системи 
державного управління, серцевиною якої є законодавча діяльність Верховної 
Ради України та виконавчо-розпорядча діяльність органів виконавчої влади. 
Гарантії, які стоять на захисті жінки в Україні, повинні бути реальними, а не 
потенціальними. Урядова політика в сфері гарантування соціальних прав жінок 
повинна бути спрямована на поліпшення здоров’я матерів і зменшення дитячої 
смертності та здійснюватися шляхом проведення комплексу цілеспрямованих 
заходів, які дозволять забезпечити максимально можливий рівень медичної 
допомоги за існуючого рівня правових, фінансових, матеріально-технічних і 
кадрових ресурсів.  
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Аннотация. В  докладе рассматриваются делинквентное поведение 

подростков, профилактика и факторы, влияющие на его формирование. 
Ключевые слова. Деликвентное поведение, подросток, преступность, 

профилактика.  
Постановка проблемы. В динамике последних лет масштабы 

преступности, особенно подростковой, приняли размеры угрожающие 
социальной безопасности в целом. Поэтому исследование подростковой 
преступности можно считать одной из важнейших, сложных и актуальных 
проблем современности. Делинквентность обычно начинается со школьных 
прогулов и приобщения к асоциальной группе сверстников. За этим следуют 
мелкое хулиганство, издевательство, отнимание карманных денег у младших и 
слабых ребят. Формирование противоправного поведения очень часто зависит от 
неспособности подростка найти «юридически дозволенный» выход из сложной 
для него ситуации.  

Актуальность темы. Актуальность исследования  обусловлена тем, что с 
каждым годом в обществе усугубляется характер отклонений в поведении 
подростков, также отмечается рост преступлений. Это связано с усугублением 
социальных проблем, «формализацией» проведения профилактических 
мероприятий по предотвращению противоправных действий подростков, 
проведение мероприятий в зоне АТО (активное обсуждение в СМИ), низкий 
уровень правовой и социальной культуры, а также несовершенство системы 
социальной  защиты населения. 

Подростковый возраст характеризуется поиском жизненных ориентиров, 
они склонны к социальному экспериментированию, у них выражена 
эмоциональная неустойчивость, резкие колебания настроения.  

Цель исследования - теоретическое обоснование методов профилактики 
делинквентного поведения подростков. 

Теоретическая значимость исследования. Изучая  проблему  
делинквентного поведения у подростков, следует отметить, что в числе 
разнообразных социальных факторов, обуславливающих генезис 
противоправного поведения, можно выделить такие как: 

 психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах 
школьного и семейного воспитания; 

 социально-психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные 
особенности взаимодействия несовершеннолетних со своим ближайшим 
окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллективе; 

 личностный фактор, который проявляется в активно избирательном 
отношении индивида к предпочитаемой среде общения, нормам и ценностям 
своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 
общественности;  
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 социальный фактор, определяющийся социальными и социально-
экономическими условиями существования общества. 

Профилактика правонарушений - это совокупность государственных, 
общественных, социально-медицинских и организационно-воспитательных 
мероприятий, направленных на предупреждение, устранение и нейтрализацию 
основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные 
отклонения в поведении подростков.  

 Практическая значимость исследования. Практическая  значимость 
проведенного исследования определяется, прежде всего, его актуальностью и 
связана с возможностью использования основных положений и результатов 
работы для предупреждения делинквентного поведения подростков на 
современном этапе. 

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении 
подростков имеет смысл лишь в том случае, если осуществляется по 
направлениям: 

 повышение уровня правовой осведомленности о последствиях 
правонарушений значимости  и социального контроля за личностями, которые 
склонны к делинквнентному поведению; 

 использование эффективных методов социально-педагогической 
деятельности с подростками; 

 использование эффективных методов социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание в местах лишения свободы; 

 нейтрализация факторов способствующих формированию 
делиневентного поведения в подростковом возрасте. 

В совокупности оказываемая подросткам помощь при соблюдении 
названных выше требований и условий позволяет обеспечить им равномерное 
гармоничное развитие личности, ее базисных структур и их проявлений в 
деятельности, поведении с учетом индивидуальных темпов и вариантов личного 
развития.  

Вывод . Таким образом, антисоциальное поведение несовершеннолетнего 
взаимообусловлено влиянием психологических и социальных факторов, 
учитывая которые, необходимо строить систему воспитания подростков. 
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Стаття присвячена аналізу та вивченню проблематики алкоголізму  в 
сучасному суспільстві. Розглянуто проблему залежності як соціальних проблем 
сучасного суспільства.  

Ключові слова: Алкоголізм, залежність, адикція, профілактика 
Актуальність даної проблеми визначається дуже великою кількість 

алкогольно залежних, внаслідок цього збільшення захворюваності та 
злочинності. Всі ці люди потребують психологічного та медикаментозного 
лікування. 

Постановка проблеми 
Алкоголізм – одна із найважливіших проблем людства яка дуже пов’язана із 

зростанням злочинності та збільшення транспортних аварій. Визначено, що це 
хронічне захворювання,що розвивається у результаті систематичного вживання 
спиртних напоїв. Воно виявляється у фізичній і психічній залежності,що веде до 
соціальної і психологічної деградації особистості. 

Серед основних причин алкоголізму можна виділити: вживання алкоголю в 
кризових ситуаціях, що знімає стрес, відволікає від соціальних проблем; для 
багатьох людей вживання алкоголю є традицією; для підлітків це спосіб відчути 
себе дорослим; а також відсутність в нашій державі різновидів альтернативних 
розваг для молоді, а ті що можна відокремити, не завжди доступні для них.[1] 

Алкоголь в теперішньому суспільстві дуже популярна традиція яка руйнує 
життя людей. Люди не звертають увагу на те коли в них виникає алкогольна 
залежність,це стосується особливо підлітків,в яких вона розвивається значно 
швидше ніж у дорослої людини. Це стає дає старт алкогольному життю, яке 
зруйнує їхнє, а також можливо життя близьких людей. Підлітки починають пити 
беручи приклад з дорослих людей, тоді ж дорослі при виникненні певних 
життєвих проблем випиваючи відходять від реального життя. У світі дуже багато 
випадків девіантнної та делеквентної поведінки саме через алкоголь. 
Сьогоднішня пропаганда, та реклама алкоголю дуже впливає особливо на 
підлітків у яких не сформована психіка.  

Алкоголізм дуже характерний для нашої місцевості. Через цю проблему 
виникає дуже багато захворювань, від слабких отруєнь до ОНКО патології, ці 
громадяни які не можуть контролювати себе із алкоголем гублять своє життя і їм 
дуже потрібна допомого.  

В Україні найбільшого розповсюдження набули метод боротьби з 
алкоголізмом серед населення – профілактика, яка базується на засадах 
пропаганди здорового способу життя, заохочення молодого населення займатися 
спортом, інформування підлітків про негативний вплив та наслідки алкоголю. 
Зміна стереотипу «алкоголь- це круто» на стереотип «алкоголь- це зло». Як 
показує багато чисельні опитування, вони мають ефективність лишу у тих 
випадках, коли юнаки і так не вживають алкоголь, тому сама технологія не діє 
повно міри відповідно до цілі. 

Однак, ми, заміть пропаганди, пропонуємо створювати анти-алкогольні 
центри громадські організації алкоголізму та алкогольну пропаганду змінити на 
ще більшу пропаганду здорового способу життя, на прикладі досвіду Ісландії.  

Деякі люди вважають алкоголь має лікувальні властивості, і під цим 
«щитом» п’ють і не бачать своєї залежності. У світі розрізняють психологічну та 
фізичну залежність. Зазвичай психологічну залежність не замічають та не 
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визнають її. А фізичну залежність видно із «далеку». Організм не може існувати 
без алкоголю і людина здатна на різноманітні вчинки ради того щоб прийняти 
чарку.[2] 

Висновок  
Алкоголізм –це значна проблема суспільства України, що потребує 

багатоаспектного підходу з боку соціальної роботи. В Україні з ціллю боротьби 
з алкоголізмом використовуються такі методи як: медикаментозне 
лікування(застосування таблеток які зменшують потяг до алкоголю), 
профілактика, психологічне лікування, кодування, та лікування народними 
методами. Однак, ми пропонуємо додатково створювати анти-алкогольні центри 
громадські організації алкоголізму та замінити алкоголь на спорт. 
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Актуальной проблемой на сегодняшний день является компьютерная 
аддикция у подростков. С резким развитием компьютерных технологий 
общество столкнулось с новым видом социальной проблемы, компьютерная 
зависимость. Наличие такой проблемы способствует дисгармоничному 
развитию личности. В подростковом возрасте характерны нарушения  
сознательному выбору жизненного пути, друзей, профессии, осознанию смысла 
жизни, значительно снижает их социальную активность, тормозит психическое 
и социальное развитие, повышает риск возникновения психических заболеваний, 
девиантного и делинквенного поведения. Ученные утверждают, что 
компьютерная зависимость это специфическая форма «наркомании» которая 
вызвана техническими веществами. 

Целью данной работы является:выявить факторы и причины побуждающие 
компьютерную зависимость у подростков, проанализировать понятия 
«аддикция», а так же обозначить комплекс методов и технологий социальной 
работы для решения данной проблемы. 

Компьютерная зависимость является, одной из разновидностей 
аддиктивного поведения. Причиной компьютерной зависимости является 
социально-психологические факторы, которые негативно воздействуют на 
подростка,  окружающая среда, не благополучная семья,плохая адаптация 

http://www.0zd.ru/sociologiya_i_o
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ребенка в общеобразовательном учреждении, так же, огромное влиянии 
порождают средства массовой информации. 

Наиболее опасными факторами характерно, влияние неблагоприятной 
семейной атмосферы. Аддикция может наступить вследствие, нехватки 
родительского внимания, любви, ласки. Именно поэтому, ребёнок ощущает себя 
ненужным и уходит от реальности, погружаясь в компьютерный мир, где он само 
выражается, может перевоплощаться в различных героев, менять роли, 
осуществить свои желания, чувствовать себя значимым в той атмосфере, 
сильным, испытывать новые эмоции. В виртуальном мире ребенок или 
подросток может искоренить себя от общества, где можноизменить возраст, пол, 
имя, внешность и биографию и стать авторитетом в компьютерной игре. 

У зависимых подростков с компьютернойзависимостью,наблюдается 
агрессия, раздражительность, апатия к окружающим.Для решения данной 
проблемы необходим комплексный подход, используя арсенал, методов и 
технологий социальной работы. 

Что бы, эффективно воздействовать на проблему, социальный работник 
должен провести индивидуальную работу с родителями и ребенком. Такая 
категория нуждается в психологической помощи (консультировании, 
психокоррекции, психотерапии). 

В работе с данной проблемой, социальный работник, должен оперировать 
методами:герменевтики, анализа, синтеза, обобщения, статистическими 
методами (варимакс, эквимакс, квартимакс); социологическими методами 
(наблюдение, опрос, беседа); педагогическими (побуждение, убеждение,); 
методом организации деятельности к побуждению позитивного опыта 
(например: организовать подростку игру, которая похожа на виртуальную 
пейнтбол, похвалить его за хорошую игру); методом закрепления позитивного 
опыта. 

Главной задачей социально-психологической помощи дает возможность 
осознать факт зависимости подростка и принять его. Убеждения должны 
касаться как подростка, так и его родителей. 

Основная цель социально-психологического консультирования направлена 
на формирования личностной позиции, мировоззрения и взгляда на жизнь, 
создание иерархи ценностей подростка. 

Социально-психологическая коррекции, характерна, для подростка  
овладению навыками для сохранения здоровья психической деятельности, 
способствующей личностному росту и адаптации его в обществе.  

Так же ребенок с семьей может быть курирован социальным работником на 
курс психотерапии. Этот вид помощи оказывает психолог, он может 
воздействовать на клиента через манипуляции, управление психологической 
реальностью подростка, формирование личностных установок. 

Технологии социальной работы с компьютерной аддикцией: диагностика 
(выявление проблемы, причины возникновения зависимости); профилактика 
(лекции, семинары, биг-борды с пропагандой формирования правильных 
установок для воспитания детей); консультация (с целью формирования 
позитивных взаимоотношений в семье); коррекция (психокоррекция); терапия 
(трудотерапия, арт-терапия, эпистолярная (ребенок-родители)). 

Следует так же выделить ряд рекомендаций для семей с детьми по 
профилактике компьютерной аддикции:  личный пример родителей; помочь 
сформировать для ребенка хобби и увлечения; чаще проводить с ним время, 
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уделять должное внимание; проводить лекции по негативному влиянию 
компьютера. 

Если рассматривать рекомендации для подростков, которые склонны к 
зависимости, можно выделить: участие в квест комнатах, канатном 
спорте,пейнтболе, играх которые развивают мышление и мировоззрение (быть 
по ту сторону компьютера). 

Выводы. Таким образом, мы обосновали причины возникновения 
компьютерной аддикции, выявили перечень методов и технологий социально-
психологической и социальной работы с зависимыми детьми и их семьями. 
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Актуальність дослідження Ескалація військового конфлікту на сході нашої 

країни призвела до того, що багато людей опинились в  занадто важких 
політичних, економічних та соціальних умовах перебування. Це призвело до 
вимушеної міграції великої кількості населення Луганської та Донецької 
областей.  На сьогоднішній день актуальним залишається питання 
соціокультурної адаптації вимушених мігрантів та їх сімей в  новому для них 
середовищі та сприяння підвищення рівня їх сомоцінки та життєвої активності.  

Аналіз наукових досліджень та публікацій  Проблематику мігрантів, 
біженців, переселенців досліджували І. О. Гожій, Я. О. Грабова, О. Зайцева, І. 
Звєрєва, А. Капська, Ю. Моргун, О. Малиновська, Я. Овсяннікова, О. Ольхович, 
О. Піскун, А. Похлєбаєва, Г. Солдатова, А. Фернхем, К. Халепа, А. Шацька, та 
інші. Щодо особливостей соціальної роботи з вимушеними переселенцями зі 
сходу України, то дана проблема не розглядалася з науково-практичної точки 
зору, так як не була актуальною в суспільному житті України, тому з огляду на 
це наукові дослідження в цій сфері майже не представлені. 

 Мета дослідження Визначення основних положень, особливостей та 
напрямів соціальної, соціально-педагогічної роботи з вимушеними  
переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, а також ефективності її 
проведення. 

Результати дослідження Не складно зрозуміти, що при вимушеній міграції 
серйозно порушується соціальна адаптованість людини: з одного, звичного 
йому, природного і соціокультурного середовища він переїжджає в інше,  



ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього 272 

розриваючи безліч природних зв'язків і штучно формуючи такі зв'язки на новому 
місці. Потрапляючи в іншу соціальну середу сім'ям біженців необхідно прийняти 
нову культуру, яка, не завжди відповідає їхнім традиціям, доводиться освоювати 
нові професії. Ця ситуація вимагає виділити ряд проблем, з якими доводиться 
стикатися сім'ям біженців: матеріальні; проблеми з працевлаштуванням; 
психологічні; психічні; фізичні проблеми зі здоров'ям. Вирішення соціальних 
проблем сімей мігрантів ускладнюється рядом причин:багато, через нескінченну 
бюрократичну тяганину, просто не отримують статус біженців, що не дає 
спеціальним установам проводити чіткий облік даних осіб і планувати 
адаптаційну роботу з ними;більшість іммігрантів не володіють мовою, що теж 
сильно погіршує рішення багатьох проблем;відсутність вільних робочих місць, 
належниго рівня освіти біженців і вимушених переселенців (в основному це 
середня освіта, недоступність професійної підготовки і високої кваліфікації) 
ускладнює адаптацію сімей біженців і вимушених переселенців в нові соціально-
економічні умови. Все це веде, як до фізичного ослаблення організму, так і 
емоційного виснаження особистості. Такі обставини можуть підштовхнути на 
злочин, і навіть на самогубство, якщо не буде надана своєчасна допомога 
кваліфікованих фахівців. 

Соціальна допомога сім’ям біженців полягає не тільки в тому, щоб 
гарантувати їм елементарні умови для реалізації природних і необхідних потреб 
(харчування, житло, медичне обслуговування і т.д.), але ще надати можливість 
задовольняти духовно-культурні (навчання, спілкування, відпочино, тощо) і 
професійні потреби. За національними стандартами біженцям надаютьсятакі 
основні види соціальних послуг: матеріальна допомога, допомога і субсидії, 
передача житлових приміщень з фонду житла для тимчасового поселення 
змушених переселенців, надання житлової площі для постійного заселення, 
виділення земельних ділянок під житлове будівництво, соціально-побутове 
обслуговування; допомога в працевлаштуванні; психологічна допомога; 
соціально-педагогічна підтримка. Для вирішення таких завдань як, наприклад, 
погіршення психологічної атмосфери в сім'ї, підвищення числа сімейних 
інцидентів, дисгармонія у взаєминах членів сім'ї, гендерні сімейні конфлікти, 
пов'язані з вихованням дітей, соціальний працівник включає в процес допомоги 
соціального педагога;медична допомога для вирішення таких проблем, як 
психічні (діти біженців часто отримують психічні травми, стаючи свідками 
вбивства своїх батьків), фізичні проблеми зі здоров'ям, соціальний працівник 
підключає медичні служби. 

         Висновок Необхідно відзначити, що соціальна робота з сім'ями та 
дітьми біженців вважається важливою умовою гармонійного існування 
сучасного суспільства. Загальні старання управління соціального захисту, дії 
міграційної служби, сумлінність співробітників дитячих будинків і шкіл, 
дозволять впоратися і з таким мінімальним завданням, як організація соціальної 
роботи, яка орієнтована на надання допомоги сім'ям біженців і їх дітям відновити 
нормальну ідентифікацію з суспільством, справити на них позитивний вплив. 

Література: 
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Актуальність. Поняття «паблік рилейшнз» в останні роки буквально 

увірвалося в наше життя. І в цьому немає нічого дивного. Західні країни давно 
перетворили паблік рилейшнз в ефективно працюючу науку та мистецтво 
досягнення взаєморозуміння і злагоди між різноманітними суб’єктами 
громадянського суспільства. Сприяючи досягненню взаєморозуміння між 
окремими групами і організаціями, паблік рилейшнз, разом із ЗМІ, допомагають 
суспільству приймати рішення і діяти ефективніше. Вони забезпечують 
гармонію приватної і суспільної діяльності, що є дуже важливим та актуальним 
завданням в теперішній час.   

Метою нашої роботи є дослідження основних соціально-психологічних 
аспектів взаємодії зв’язків з громадськістю із ЗМІ. 

Характерною особливістю нашого часу є величезна роль в житті суспільства 
засобів масової інформації, перш за все «електронних» – телебачення та 
Інтернету. ЗМІ справляють сильний вплив на настрої людей, їх стосунки, 
поведінку, напрям активності. Слід зазначити, що роль цих засобів значно 
зростає в критичні або етапні періоди розвитку суспільства. Не випадково 
сучасні PR-служби більшу частину свого часу витрачають на організацію 
відносин із засобами масової інформації. Таким чином, ЗМІ є ключовою ланкою 
в системі PR-взаємодії.  

Основними формами реалізації PR-відносин із засобами масової інформації 
є: телевізійні ролики, прес-конференції і брифінги, тематичні семінари, «круглі 
столи», моніторинг та аналіз матеріалів ЗМІ, інформаційні кампанії в ЗМІ, 
спільні акції зі ЗМІ на ексклюзивній основі, відкриття і ведення спеціалізованих 
рубрик в ЗМІ [3].  

Відзначимо, що свої знання та життєвий досвід людина набуває завдяки 
вельми обмеженому числу ситуацій, в яких вона особисто бере участь. Про події, 
які відбуваються поза цим «ближнім колом», вона дізнається або від 
референтних фігур і груп, або завдяки чуткам чи засобам масової інформації.  
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Чим далі якась проблема віддалена від її повсякденного життя (рутини), тим 
більша ймовірність, що особа звернеться до ЗМІ, в тому числі Інтернет-ЗМІ, і 
одночасно тим менша ймовірність, що вона зможе перевірити отримані відомості 
на істинність. Отже, якщо кредитні (достовірні) джерела не повідомили особу 
про подію, учасником або очевидцем якої вона не стала, подія нереальна для неї 
і не впливає на її картину світу до тих пір, поки особа особисто не зіткнеться з 
наслідками цієї події [1]. 

І навпаки, оскільки повідомлення про події з достовірних джерел 
рівносильні  для особи реальності цих подій, то такі повідомлення впливають на 
її картину світу, навіть якщо описувані події взагалі не відбувалися, будучи 
всього лише медіаподіями.  

Аудиторія розглядає появу публікації про соціальну проблему або подію як 
свідчення її соціальної значущості (ефект «блакитного екрану»), виходячи з того, 
що ЗМІ сумлінно виконують свою інституційну функцію – інформування. Більш 
того, соціальний суб’єкт, ставши ньюсмейкером, постійно привертає увагу 
журналістів, які починають стежити за кожним його кроком (ефект «папараці»). 

Однак аудиторія не здогадується про те, що події, які не відповідають 
критеріям новинного формату або вже сформованій за допомогою ЗМІ 
громадській думці, можуть замовчуватися (ефект «спіралі замовчування»). 

Відзначимо ще три важливі медіаефекти: 
1. Наркотизуючий ефект: засоби масової інформації перемикають увагу 

індивіда з реальних соціальних проблем на віртуальні медіаподії. 
2. Ефект «приватизації»: під впливом вкрай негативних повідомлень ЗМІ 

індивід може перестати цікавитися «далеким колом» (наприклад, ігнорує 
вибори) і замкнутися в «ближньому колі» повсякденних турбот. 

3. Інфотейнмент: віддаючи перевагу розважальній формі подачі будь-якої 
інформації, ЗМІ часто викривляють суть і значимість подій для спільноти [2].  

Виходячи з цього, ми можемо зробити висновки, що засоби масової 
інформації в принципі не здатні в повній мірі виконувати свою часто 
декларовану соціальну місію – представляти всім іншим соціальним групам і 
організаціям вичерпну і неупереджену інформацію про події, які відбуваються в 
світі.  

Тож, головним завданням PR при взаємодії зі ЗМІ є сприяння 
взаєморозумінню між різними соціальними суб’єктами, а також дотримання 
обома сторонами принципів законності, гуманності та інформаційної 
достовірності. 
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Семейное положение - положение человека в демографической структуре 
семьи. Оно указывает, входит ли человек в семью, и какое место занимает среди 
других её членов. Различают две крупные категории: члены семей и лица, не 
принадлежащие к семьям.  

Первая категория - ближайшее окружение человека, семьи, близких и других 
родственников. Это люди, являющиеся одновременно и членами родительских 
семей и родителями. Вторая — одинокие, несемейные люди. Несемейные - это 
члены родительских семей, вступившие в возраст создания собственной семьи, 
однако еще не создавшие ее. Единственное отличие - не выполняют социальную 
роль мужей/жен.  

Выделяют такие виды семейного положения: 
 Не замужем/не женат - никогда не пребывал в браке и на данный 

момент не находится в законных отношениях. 
 Разведен/разведена — был(а) замужем/женат, сейчас не связана 

узами брака. 
 Замужем/женат – находится в законных отношениях, которые 

документально подтверждены. 
 Состою в гражданском браке – официально не узаконенный брак, 

сожительство. 
Стигматизация представляет собой сложный процесс маркирования и 

выделения индивидов или групп. Он базируется на наличии набора признаков, 
которые однозначно отличаются от характеристик первой категории семейных 
людей, которой в обществе преобладающее количество. 

Последствия дискриминации можно подвергнуть классификации: 
самоизоляция, избегание социальных контактов, агрессивность. Эти феномены 
влияют на характер и специфику профессиональной и социальной деятельности 
личности.  

Из-за возможности быть стигматизированным, личность опасается и 
сознательно может изолировать себя от социальных контактов. Эта изоляция 
приводит к ограничению контактов с социальными группами и обществом в 
целом. 

Понятие дискриминации в области занятости («дискриминация в сфере 
труда») включает в себя дискриминацию при найме, продвижении по службе, 
распределении служебных обязанностей, увольнении и получении компенсаций. 

Дискриминация при трудоустройстве - ограничение соискателя по пунктам, 
которые не относятся к деловым качествам или прямо не влияют на выполнение 
трудовых обязанностей по вакансии. К деловым качествам в первую очередь 
относятся знания, навыки, умения и опыт. 

Тенденции развития, проблемы и предпочтения в личной жизни могут 
влиять на важные для работодателя распорядок дня, поведение, продуктивность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дискриминация
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Для одной работы хорош семьянин, для другой предпочтителен холостяк. 
Холостому больше подойдёт ненормированный рабочий день и командировки, 
чем семейному человеку.  

Семейное положение женщины так же вызывает неоднозначное отношение 
во многих аспектах замужества, не узаконенных отношений, беременности. 
Общество потребления готово признать традиционный брак необязательным, 
отмирающим, устаревшим институтом. Но, украинское общество воспринимает 
полный отказ от брака, от детей, «несвоевременное» начало отношений с 
осуждением. 

Выводы. В силу того, что данная тема плохо освещена в источниках, 
материал нужно черпать непосредственно из практики, а именно из слов самих 
дискриминируемых людей, посредством анализа интернет источников и 
неформальных опросов. Данная категория людей подвергается дискриминации 
в повседневной жизни в трудоустройстве, в процессе работы, в социальных и 
личных аспектах жизни. И, даже представленной категории сложившаяся 
ситуация может показаться не дискриминацией из-за того, что такое обращение 
принято воспринимать как должное. Данный вопрос требует дальнейшего 
раскрытия и поиска возможных путей ее преодоления и предотвращения. 
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Девиантные проявления у подростков встречаются довольно часто, 
исследования данной проблемы очень актуально в настоящее время. Большую 
роль в проявление девиантного поведения играет кризис подросткового 
возраста, именно в этом возрасте, обычно, закладывается девиантное поведение. 
Происходит становление характера, переход от детства к взрослости и в данный 
период влияние ближайшего окружения имеет огромное значение.  Именно в 
этом возрасте эмоциональное развитие подростков бывает нарушено, а их 
поведение трудным, так  же этому возрасту характерны нарушения выбора своей 
будущей профессии, своего круга общения.  

http://www.pravmir.ru/tag/brak/
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Целью данной работы является:  выявить причины, признаки и формы 
девиантного поведения, а так же обозначить комплекс мероприятий по 
профилактике девиантного поведения у подростков. 

Большую роль в формирование ребенка, является его семья. Большинство 
подростков с девиантным поведением, воспитываются в неблагополучных 
семьях. С самого детства эти дети могут терпеть физическое, эмоциональное или 
сексуальное насилие.  Это приводит к тому, что ребенок считает себя плохим, 
ненужным, нелюбимым. Жестокое обращения с детьми ведет к самым 
разнообразным последствиям, таким как: ущерб для здоровья ребенка, опасность 
для его жизни и адаптации в будущем. У таких подростков наблюдаются 
различные формы нарушения поведения: заниженная самооценка;  
неуверенность в себе; драчливость; агрессивность; нарушение общения со 
сверстниками; жестокость. 

Формы девиантного поведения: 
Алкоголизм – патологическое влечение к спиртному которое в будущем 

ведет к деградации личности. В данном случае алкоголь служит как средство для 
раскрепощения и преодоления  застенчивости, от которого стараются избавиться 
подростки. 

Наркомания – это заболевание, которое выражается в физической или 
психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечение к ним, 
что постепенно приводит организм к физическому и психологическому 
истощению. У подростков отсутствует стабильный заработок, на почве 
наркомании совершаются преступления, так как в состоянии «ломки» наркоман 
способен на любое преступление: воровства, грабежа, разбоя,  для того чтобы 
можно было купить очередную дозу наркотика.  

Самоубийство, суицид – это умышленное лишение себя жизни. Среди 
подростков часто встречаются суицидальные поступки, но немногие из них 
достигают своей цели. Причинами таких действий может быть несчастная 
любовь, проблемы в семье или во взаимоотношениях с окружающими.  

Проституция - это систематическая деятельность по оказанию сексуальных 
услуг за плату. Большое количество подростков-проституток происходят из 
нестабильных и проблемных семей. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 
специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 
общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом.  

Технологии социальной работы с подростками можно разделить на два 
направления: коррекционное и профилактическое. На данном этапе мы 
диагностируем и выявляем формы девиаций, изучаем социальную среду в 
которой находится подросток и факторы, способствующие проявлению 
девиации. 

Основные подходы профилактики: 
1. Информационый подход. В этом подходе мы информируем 

подростков об их правах и обязанностях. О проблемах и организациях куда они 
могут обратиться. Осуществить данный подход можно через СМИ. 

2. Социально-профилактический подход рассматривает выявление, 
устранение и нейтрализацию причин,  вызывающих различного рода негативные 
явления. В этом принимают участие: преподаватели в учебном заведении, 
социальный работник и семья. 
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Выводы. Таким образом, мы выявили причины возникновения девиантного 
поведения среди подростков, разобрали формы девиатного поведения. 
Обозначили основные подходы профилактики и технологии социальной работы 
с такими подростками. 
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Анотація. В роботі мова йде про вплив самоменеджменту на рівень 

«емоційного вигорання» майбутніх соціальних робітників. Здійснена спроба 
окреслити рекомендації щодо вивчення самоменеджменту майбутніх соціальних 
робітників, ще на етапах становлення, шляхом ретельної підготовки. 

Ключові слова: самоменеджмент,  «емоційне вигорання», майбутні 
соціальні робітники. 

Постановка проблеми. В майбутній професії соціального робітника, 
надзвичайно важливим є цілеспрямоване й ефективне використання своїх 
ресурсів, постановка професійних цілей, розвиток навичок управління на 
індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях, саме цьому нас навчає 
наука самоменеджменту. 

Мета роботи - ознайомитись з основними причинами використання 
самоменеджменту в соціальній роботі, та вплив самоменеджменту на емоційне 
вирогання. 

Найбільш вагомий вклад в дослідження самоменеджменту в соціальній 
роботі внесли: М.Л. Авраменко (рекомендації), Р.Б. Чубук (теорія), 
Л.В. Бондарчук (профілактика синдрому вигорання), Н.Е. Водопьянова 
(діагностика і профілактика), Е.С. Старченкова (мотивація), С. Д. Резник 
(персональний менеджмент). 

Менеджмент соціальної роботи структурно містить в собі напрям 
самоменеджменту. Одним з напрямків розвитку закладу соціальної роботи, який 
впливає на ефективність надання соціальної допомоги є самоменеджмент – 
робота управлінського персоналу із підвищення своїх особистісних та 
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організаційних характеристик. За свідченням професора Є.Г. Дєдова, резерви 
людського фактора знаходять своє втілення в самоменеджменті. Неодмінним 
складником системи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до протидії 
стрес-факторам, які зумовлюють професійні деформації, є готовність до 
саморозвитку, фахового самовдосконалення. У цьому контексті студенти мають 
усвідомити власну відповідальність за рівень компетентності, траєкторію свого 
професійного поступу, потребу у її корекції і т.п. Професійна освіта повинна 
передбачати підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери до успішного 
подолання професійного стресу, конструктивної діяльності в умовах його 
тривалої дії, сформувати у них такі індивідуально-психологічні особливості, як-
от: мобільність, відкритість, доброзичливість, самостійність, стресостійкість, 
здатність підтримувати в собі позитивні, оптимістичні настанови тощо. 
Вироблення у майбутніх соціальних робітників професійно важливих якостей 
дасть їм можливість реалізувати у професійній діяльності власні ціннісні 
орієнтації, суб’єктивно значимі очікування. 

Також, молодим фахівцям соціальної роботи, необхідно опанувати 
методики, діагностування та саморегуляції емоційного вигорання.   
Реабілітаційні методики, спрямовані на зменшення дії стресора: зняття робочого 
напруження, підвищення професійної мотивації, вирівнювання балансу між 
затраченими зусиллями і результатом, оволоділи вміннями і навичками 
саморегуляції (релаксація, ідеомоторні акти, позитивна мотивація), 
безмедикаментозним методом розслаблення – медитація, йога, аутотренінги, 
прогресивна релаксація тощо.  

Вважається, що внутрішня мотивація претендента при працевлаштуванні в 
компанію найбільш висока: він натхнений, сповнений надій і вірить у свій успіх. 
Поступово, якщо уявити мотивацію у вигляді кривої, вона починає йти прямо, 
хвилеподібно або спрямовуватися вниз – залежно від того, наскільки 
виправдалися очікування, яких результатів працівник досягає у своїй 
професійній діяльності. Завдання керівника і самого співробітника – постійно 
спрямовувати «лінію мотивації» вгору. В іншому випадку вона досягне 
нульового значення, що фактично означає звільнення людини. Існує безліч 
причин втрати мотивації: від невдалої адаптації новачка в організації до 
відсутності обіцяної керівництвом винагороди при досягненні необхідних 
результатів у роботі. До причин демотивації робітників можна віднести наступні:  

– відсутність визнання, публічного заохочення, кар'єрного зростання;  
– робота недостатньо цікава, щоб стимулювати; 
 – персонал не залучають до участі у прийнятті рішень, здійснення змін, 

обговоренню стратегічних проблем розвитку організації тощо; 
 – ідеї та пропозиції не підтримуються, не вислуховуються;  
 – відсутність професійного розвитку (доручень, навчання); 
 – постійна критика роботи без позитивної оцінки досягнень;  
– надмірна завантаженість роботою; 
– люди не в змозі з нею справитися, відчувається тиск і нетерплячість з боку 

адміністрації.  
Ефективний спосіб мотивації  майбутніх спеціалістів – розвиваюча бесіда 

керівника з підлеглим. Подібний діалог передбачає оцінку компетентності та 
ефективності працівника «на сьогодні» і постановку нових цілей і завдань «на 
завтра». Ставлячи цілі, майбутні соціальні працівники, зможуть мотивувати себе 
до продуктивної роботи, та попередити емоційне вигорання. 
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 Висновок. За допомогою застосування методів самоменеджменту, можна 
запобігти виникнення емоційного вигорання, молодих спеціалістів соціальної 
роботи, ще на етапах становлення, шляхом ретельної підготовки. 
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Актуальность исследования. Проблема определения в методологическом 
и практическом аспектах для социальной работы является актуальной как в 
странах, где происходит становление социальной работы, так и в странах, где эта 
профессия существует более 100 лет.  

Характерной чертой социальной работы в Украине является то, что она 
тесно связана с социальной защитой и социальной педагогикой. Например, 
украинский специалист Алла Малько высказывает мнение, что социальная 
работа представляет собой комплекс разнообразных видов помощи: социально-
бытовой, медико-социальной, социально-правовой, социально-педагогической, 
поскольку помощь всегда предметная и направлена на удовлетворение тех или 
иных потребностей. Поэтому исследование зарубежного опыта по отношению к 
молодым и студенческим семьям в других странах становится актуальной 
задачей современной социальной работы.  

Цель исследования. Исследовать практический опыт социальной 
поддержки по отношению к студенческим и молодым семьям за рубежом.  

Социальная работа с семьей - явление достаточно новое для Украины, 
массово внедряется с 2001 года в практику центрами социальных служб для 
семьи, детей и молодежи во исполнение Указа Президента Украины "О мерах по 
улучшению положения многодетных семей" (2000), государственных программ 
"Поддержки семьи до 2016 г.". Для поиска отечественной модели социальной 
работы целесообразно проанализировать зарубежные достижения, определить 
возможности их заимствования в Украину. 
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Для либерального режима (Великобритании, Ирландии, Швейцарии, вне 
Европы - для США, Новой Зеландии) характерна  система институциональной 
помощи семье в уходе за ребенком сосредоточены в частном секторе, который 
регулируется рынком. Наибольшую долю выплат в таких странах составляют 
прямые денежные выплаты, т.е. пособия. Для стран с либеральным режимом 
характерна семейная политика, направленная на сочетание профессиональной 
деятельности и семейных обязанностей.  

В США нет единой системы социальной поддержки молодых семей и семей 
с детьми. Там существует множество крупных и мелких программ адресной 
социальной помощи, действующих в масштабах всей страны, штатов и общин. 
Задача этих программ — полностью или частично восполнить недостаток 
средств на удовлетворение минимально необходимых потребностей семей. Для 
США характерна большая роль, которую в помощи семьям с детьми играют 
благотворительные организации, частный бизнес и церковь. Они оказывают 
финансовую поддержку и берут на себя уход за маленькими детьми, а также 
психологическую поддержку родителям и детям в трудных ситуациях, 
содействуют в получении образования и т.д. 

Консервативный режим свойственен большинству стран континентальной 
Европы. Основной характерной чертой этого режима является стойкая 
приверженность традиционной ответственности семьи за свое благополучие. 
Наиболее это выражено в Южной Европе, наименее в Бельгии и Франции. 
Поэтому мы разделили консервативный режим на государственный, который в 
свою очередь можно разделить на «активную» поддержку, как во Франции и 
Бельгии и «ограниченную поддержку», как в Германии и Австрии. И на 
«семейный» – в Испании, Италии, Португалии. 

Скандинавский режим социального обеспечения молодых семей отводит 
главную роль государству. Эта модель ставит перед собой две основные цели: 
усилить позиции семей и при этом позволить иметь большую личную 
независимость для каждого индивида, что достигается универсальными 
гарантиями дохода и высокоразвитой системой предоставления услуг по уходу 
за детьми. 

Скандинавская модель благосостояния базируется на таких универсальных 
принципах, как право каждого на социальную защиту, независимо от места 
жительства и экономического статуса; бюджетное финансирование; 
правительственная система социального обеспечения; общественная 
ответственность и равный доступ к медицинским услугам. 

Выводы. Семейная политика в разных странах подчинена основным 
потребностям его населения. Во всех европейский странах она существует с 
давних пор и изменялась со времени ее введения, чтобы лучше приспособиться 
к новым рискам, которым подвергаются семьи. Однако в ряде стран, она 
появилась не так давно и пока еще включает довольно разнородные социальные 
меры, которые не в полной мере охватывают потребности и вероятные риски 
семьи, в особенности молодой. 

Задачи социальной политики в целом различны, и приоритеты 
формулируются по-разному: повышение рождаемости, лучшее совмещение 
работы, учебы и семейной жизни, борьба с экономическим неравенством и 
бедностью семей, помощь в уходе за детьми и их воспитании или более 
равномерное разделение семейных обязанностей между мужчинами и 
женщинами. 
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Т.о. из анализа видно, что большинство развитых стран усиливают меры 
помощи семьям или вводят их, если их не было. Одна из целей семейной 
политики - увеличение рождаемости с одновременным созданием 
благоприятных условий для занятости женщин. Общее увеличение инвестиций 
варьируется от страны к стране, так же как и их направления.  

Конечно же, важно отметить, что перенос опыта зарубежных стран без 
адаптации не представляется возможным или целесообразным. Социальная 
политика всегда является отражением основных рисков для конкретной 
категории населения.  
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Актуальность проблемы. Военный конфликт на Востоке Украины и 

оккупация Крыма поставили перед социальными работниками новую для нашей 
страны проблему – вынужденные переселенцы.  

Согласно определению Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев «лица, перемещенные внутри страны, определяются как люди или 
группы людей, которые были вынуждены спасаться бегством… из-за или чтобы 
избежать последствий вооруженного конфликта, ситуации общего насилия, 
нарушений прав человека или стихийных бедствий/техногенных катастроф, и 
которые не пересекли международно-признанную государственную границу 
страны» [3]. 

Благодаря помощи волонтерского движения – групп «Восток SOS», «Дом 
друзей», «Донбасс SOS», «Крым SOS», координирующих свою деятельность 
через социальные сети и «горячие» телефонные линии, с первоочередными 
задачами – обеспечением жильем и питанием, удалось справиться достаточно 
эффективно.  

По состоянию на 30 марта 2017 г. вынужденными переселенцами 
официально стали более 1,59 млн человек. По мнению волонтеров, официальная 
цифра занижена. Осенью 2016 года была зарегистрирована и начала свою работу 
«Всеукраинская ассоциация переселенцев». По словам организаторов, есть 
понимание того, что «большинство проблем возникли на законодательном 
уровне» [1]. 

Сегодня социальный работник должен четко представлять, в каких видах 
услуг нуждается каждая группа людей – планируют ли они вернуться после 
окончания военных действий домой, либо собираются адаптироваться и остаться 
жить на новом месте. Если в конкретных случаях можно говорить об успешности 
работы в этом направлении, то в целом необходимо признать, что данная 
проблема продолжает нуждаться в комплексном подходе. 

Таким образом, на сегодняшний день перед социальной работой встает 
важная задача по переоценке главных целей – организации деятельности всех 
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структур системы помощи для достижения максимальной эффективности. 
Помочь в этом могут мониторинговые отчеты различных организаций. Один из 
них – тематический отчет Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 
«Внутреннее перемещение вследствие конфликта в Украине: повышенная 
незащищенность пострадавшего населения и факторы напряженности в 
общинах» [2]. Основываясь на этих данных возможно более полно применять 
всю имеющуюся методологию и технологии социальной работы. 

 В самом общем виде в технологическом процессе можно выделить четыре 
основных процедурных этапа: формулирование цели воздействия; выработка и 
выбор способов воздействия; организация воздействия; оценка и анализ 
результатов воздействия. 

Рассмотрим на примере. В отчете содержится информация о проблемах 
людей преклонного возраста. В частности, отмечается их большая уязвимость, 
поскольку они в большей степени зависят от помощи других людей. Некоторые 
из них берут ответственность по опеке над детьми и подростками, которые 
остались с ними, в то время как их родители проживают в другом месте.  

При работе с этой группой переселенцев наиболее вероятно будут 
востребованы следующие виды социальной помощи: проведение мероприятий 
по социальной реабилитации в стационарных и нестационарных условиях; 
помощь в получении пенсий и пособий; организация культурно-досуговой 
работы; содействие возвращению имущества и получению компенсаций; 
взаимодействие с различными государственными учреждениями и 
общественными организациями; содействие адекватному освещению в 
средствах массовой информации темы переселенцев; психологическое 
консультирование и т.д. 

Выводы. Таким образом, анализируя и обобщая имеющиеся 
мониторинговые отчеты, возможна постановка более точных целей и выбор 
имеющихся в распоряжении социального работника методик и технологий 
социальной работы с вынужденными переселенцами. Наиболее востребованы 
следующие технологии: социальная адаптация (включая социальную 
диагностику, социально-медицинскую помощь, социальную реабилитацию, 
психологическое консультирование, социальную профилактику); 
комплексность; долгосрочность; решение психологических задач; социальное 
обеспечение; интеграции в социум. Поточно возникающие проблемы требуют 
системного подхода и задействования как можно большего числа ресурсных 
источников социальной, психологической и правовой помощи.  
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Актуальність дослідження. Проблеми наркотичної залежності молоді є 

однією з найактуальніших в Україні, особливо гостро стоїть питанняреабілітації 
наркозалежних як в соціальному, так і в психологічному аспектах. Сучасна 
практика показує, що примусове лікування хворого без його згоди і бажання не 
приносить позитивних результатів. У зв’язку з цим виникла потреба іншого 
підходу до розв’язання цієї проблеми. 

Мета дослідження: Визначити значення соціально-психологічної допомоги 
наркозалежним. 

Наркоманія – це свідомий неконтрольований потяг до речовин, що 
впливають на центральну нервову систему, викликаючи стан штучного 
психологічного та фізичного благополуччя, аналгезії, сп’яніння аж до 
наркотичного сну. Сьогодні «біла смерть» охопила майже 100 млн. людей.  

Проблема наркоманій та токсикоманій багатогранна, має різноманітні 
негативні наслідки і пов’язана з стражданнями та трагічною загибеллю людини. 
В першу чергу страждає психіка людини, знижуються інтелектуальні здібності, 
звужується коло інтересів, відчуття обов’язку, відбуваються зміни фізичного і 
фізіологічного станів, формується психічна і фізична наркотична залежність, 
настає моральна деградація. Явище патологічного звикання до наркотику 
супроводжується синдромом абстиненції, який може призвести до смерті 
наркозалежного. [1] 

Важливе місце для повернення молоді до здорового та активного життя є 
правильна психологічна, соціальна реабілітація наркозалежної молоді. Програма 
соціальної та медико-психологічної допомоги, включає в себе наступні розділи:   

Комплексне медичне, психологічне, наркологічне, соціальне 
дослідження хворих, що надійшли у відділення.  Проводиться клінічна 
(клініко-психопатологічна, соматоневрологические) діагностика, 
оцінюється психологічний (психолого-поведінковий) статус пацієнтів, 
встановлюються характеристики їх актуального соціального модусу. 
Особливу увагу приділяється впливу та аналізу наркологічних 
проблем.  
Надання лікувальної допомоги хворим. Проводиться медикаментозне 
купірування гострих станів, що виникають в результаті припинення 
наркотизації, так звана «дезинтоксикация», або зняття «ломки», далі 
слід підтримує фармакологічне лікування. У разі виявлення 
соматичної патології будь-якого характеру проводиться необхідне 



ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього 285 

лікування, як медичними працівниками наркологічної служби, так і 
лікарями спеціалізованих установ.  
Надання соціальної допомоги хворим. Співробітниками відділення 
спільно з представниками правоохоронних органів та громадських 
організацій виявляються джерела, причини, ступінь соціальної 
дезадаптації хворих - насамперед, особливості ситуації в сім'ї, а також 
в оточенні хворого (дворова або інша антисоціальна компанія), в 
навчальному закладі, трудовому колективі (за наявності й схоронності 
таких). Розробляються і реалізуються заходи з корекції несприятливої 
??сімейної ситуації, допомоги у розриві відносин з антисоціальними, 
кримінальними групами, по поверненню його - за наявності такої 
можливості - в сім'ю, щодо сприяння у відновленні або придбання ним 
професійного статусу, за позитивним рішенням його подальшої долі в 
процесі взаємодії із зацікавленими відомствами та службами.  
Розробка та забезпечення реалізації індивідуальних програм 
психокорекції, особистісної та соціальної реадаптації та реабілітації 
хворих.  

З кожним хворим проводиться цілеспрямована психокорекційна, 
психотерапевтична, соціально-психологічна робота, яка включає в себе:  

групову терапію;  
індивідуальну терапію;  
психологічне консультування членів сімей хворих наркоманією; 
допомога соціального працівника щодо поліпшення адаптації 
пацієнта в соціумі;  
спілкування пацієнта із видужуючими в рамках груп 
самопідтримки.  

 Розробка рекомендацій для забезпечення безперервності корекційно-
реабілітаційних заходів після закінчення періоду госпіталізації та 
повернення хворого в соціум. [2] 

Психологічна та соціальна реабілітація хворих являє собою,перш за 
все,ресоціалізацію,вдновлення(збереження) індивідуальної та соцальної 
цінності хворих,їх особистого та соціального статусу.[3] 

Як свідчить практика, будь-яку хворобу легше попередити, ніж потім 
лікувати. Тому на перший план треба вивести профілактику наркоманії, тобто 
докласти максимум зусиль, щоб скоротити так звану первинну наркоманію – 
залучення до цієї пагубної звички нових людей.[4] 

Успішна реабілітація і корекція соціально-психологічного функціонування 
наркологічних хворих  значною мірою визначають ефективність всього процесу 
надання наркологічної допомоги.[5] 

Висновок: Тільки медична допомога, не є ефективною, потрібна поліативна 
допомога, тобто спільна:медична,психологічна,соціальна.Лише дотримуючись 
усіх цих факторів можна досягти позитивного результату в лікуванні 
наркозалежних.  
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Анотація. В роботі досліджується суїцидальна поведінка серед підлітків, а 
також надання соціальної профілактики при виникненні суїцидальної поведінки 
серед підлітків. На сьогодні існує велика кількість наукових праць, в яких 
відпрацьована проблематика профілактики суїцидальної поведінки серед 
підлітків, але постає питання щодо покращення якості надання соціальної 
профілактики. 

Ключові слова: суїцид, суїцидальна поведінка, самогубство, профілактика. 
Актуальність обговорення цієї проблеми обумовлена тим, що скоєння 

самогубств є глобальною соціально проблемою сучасного суспільства. У 
більшості країн світу самогубство є однією з перших десяти причин передчасної 
смерті.Суїцид - умисне самоушкодження зі смертельним результатом, 
(позбавлення себе життя) [5]. 

Світовий рівень завершених суїцидів склав 16 випадків на 100 тисяч 
населення в рік.Офіційна статистика суїциду значно відрізняється від реальної 
(зарізними оцінками в 2-4 рази), оскільки в неї потрапляють тільки випадки з 
летальним результатом [1]. 

Багато хто з дослідників, які вивчають суїциди вважають, що вище наведені 
цифри занижені. Також існує думка, що якщо людина говорить, що вона 
здійснить самогубство, то вона ніколи не здійснить його, як доводить практика, 
ця думка є помилковою, а також вона є небезпечною, так як більшість самогубців 
говорять про те, що хочуть покінчити з життям, а соціальне оточення не звертає 
на це увагу, так як має помилковий стереотип щодо скоєння самогубств, і в 
подальшому бездіяльність може призвести до сумних наслідків. Рівень скоєння 
суїцидів у весняний період більший ніж в інші періоди року. Також статистичні 
дані свідчать про те, що схильність до суїциду залежить від статі, в дівчат цей 
показник становить 8 осіб на 100 тис. населення, а в юнаків – 33 людини [3]. 
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Самогубства у більшості випадків не виникають раптово, вони є 
обдуманими діями, в зв’язку з погіршенням адаптації підлітка.До передумов 
скоєння суїциду можна віднести: сімейні конфлікти, стан здоров’я, конфлікти 
пов’язані з антисоціальною поведінкою підлітка, конфлікти пов’язані з 
навчанням, вплив ЗМІ, матеріально побутові труднощі, депресивний стан. 

Під суїцидальною поведінкою мають на увазі прояви суїцидальної 
активності, думки, наміри, висловлювання, погрози, спроби замаху [2]. 

До найбільш поширених ознак суїцидальної поведінки у підлітків можна 
віднести: примхливість, емоційний занепад, замкнутість, тривожність, 
агресивність, жорстокість, порушення апетиту, психологічні травми, раптові 
зміни в поведінці, погрози покінчити життя самогубством.При вивченні 
суїцидальної поведінки, науковці виділяють такі типи поведінки:  

- демонстративна поведінка, вона проявляється у вигляді, вживання 
неотруйних ліків, порізами на тілі, для того щоб привернути увагу до себе, з боку 
свого оточення. 

- афективна поведінка, характеризується тим, що підлітки вдаються до спроб 
повішення, а також отруєнням сильнодіючими отруйними препаратами, висока 
ймовірність летального наслідку, але він буде випадковим. 

- істинна суїцидальна поведінка проявляється в тому, що підліток обдумано 
іде до скоєння суїциду, частіше ця поведінка призводить до смерті. 

Проблемами прояву суїцидальної поведінки неповнолітніх займаються 
установи охорони здоров’я, реабілітаційні центри, установи соціального захисту, 
а також важливу роль відіграють громадські організації. 

На сьогодні існує Міжнародна асоціація по запобіганню самогубств, також 
за рекомендацією асоціації в Україні в багатьох містах були відкриті служби 
попередження самогубств. 10 вересня щорічно відзначається Всесвітній день 
запобігання самогубствам. Він був заснований Всесвітньою організацією 
охорони здоров'я спільно з Міжнародною асоціацією по запобіганню 
самогубствам [4]. 

Профілактика суїциду в підлітковому середовищі вимагає в першу чергу 
участі дорослих та його соціального оточення, їх вміння вислухати підлітка і 
допомогти йому в скрутний для нього час. Допомога повинна проявлятися не в 
звинуваченні підлітка в зв’язку його поведінкою, зі сторони дорослих, а в 
підтримці підлітка, та пошуку альтернативних виходів. Увага до проявів 
поведінки які не властиві в підлітковому віці, допоможе виявити порушення у 
поведінці дитини, а в подальшомунавіть зберегти життя. 

Діагностика предсуїцидальної поведінки має важливе профілактичне 
значення. Визначення психологічних та соціальних передумов суїциду 
допоможе зрозуміти і запобігти скоєнню суїциду. Також у профілактиці 
суїциданої поведінки в підлітків, безпосередньо беруть участь освітні установи, 
вони надають інформацію, про служби, які допомагають кожному, а особливо 
хто перебуває в важкій життєвій ситуації, або хоче розповісти про проблеми які 
в нього виникли. В першу чергу це психологи та фахівці телефонів довіри.  

Існують різні види психопрофілактичної роботи, за пропозицією ВООЗ, 
поділяються на первинну профілактику, вторинну профілактику і третинну 
профілактику. Ми хочемо розглянути більш розгорнуто види профілактик. 

Можна виділити сім етапів профілактичної роботи з підлітками які 
проявляють суїцидальну поведінку. 
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Перший етап - організація соціального середовища.Здійснюючи вплив на 
суспільство, наприклад, створенням негативної думки, щодо скоєння суїцидів. 
Також об’єктом на який буде направлена профілактична робота, може виступати 
сім’я, соціальна група, або конкретна людина. На цьому етапі дієвою формою 
роботи виступатиме соціальна реклама, яка буде направлена на формування 
установок на здоровий спосіб життя у підлітків.  

Другий етап профілактичної роботи - інформування. Це найбільш звична 
форма профілактичної роботи, на даному етапі робота буде проводитися в формі 
лекцій, бесід, а також розповсюдження спеціальної літератури пов’язаної з 
суїцидами. Сутність підходу полягає в тому, що людина відмовиться від 
негативних думок щодо скоєння самогубства. 

Третій етап це безпосередня робота з особою, та її активне соціальне 
навчання, навичкам які в подальшому допоможуть їй вирішувати проблеми.Дана 
модель реалізується в формі групових тренінгів.  

Четвертий етап направлений на організацію діяльності, яка буде 
альтернативноюдевіантній поведінці, до альтернативних видів діяльності можна 
віднести, творчість, походи в гори, заняття спортом, волонтерську діяльність. 

П’ятий етап направлений на організацію здорового способу життя, до неї 
входить, здорове харчування, фізичні навантаження, спілкування з природою. 

Шостим етапом є активізація особистісних ресурсів, до цієї форми можна 
віднести, заняття спортом, участь в групах особистісного зростання, а також  
різні види арт-терапії, всі вище вказані види діяльності, забезпечують стійкість 
підлітка до негативного впливу. 

Сьомим етапом є мінімізація негативних наслідків суїцидальної поведінки. 
Дана форма профілактики направлена на те щоб попередити повторне 
виникнення суїцидальної поведінки. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що проблематика соціальної 
профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків, є досить складною і 
актуальною темою, так як в даний час, в нашій країні почали збільшуватися 
спроби підлітків покінчити життя самогубством, в зв’язку з виникненням в 
соціальних мережах, груп смерті. 

Ми вважаємо, що на сьогоднішній день, до цієї проблематики потрібно 
поставитися з особливою увагою. Також важливо зрозуміти, що підлітковий 
суїцид складніше, ніж може здатися на перший погляд. Самогубство дітей і 
підлітків найчастіше є наслідком того що, їх «крик про допомогу» не був почутий 
вчасно і в подальшому призвів до скоєння суїциду. Також самогубство є 
вчинком, за допомогою якого підліток намагається привернути до себе увагу. 
Тому можна зробити такий висновок, що профілактика суїцидальної поведінки 
серед підлітків потребує уваги, як зі сторони держави так і зі сторони всього 
суспільства, тому що тільки об’єднавши зусилля, можна побороти прояви 
суїцидальної поведінки, і в подальшому зберегти багато життів. 
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Актуальність: полягає в тому, що міграція як суспільний процес набула 
особливої актуальності в Україні. Пояснюється це, передусім, її глобальними 
масштабами, особливостями історичного розвитку країни та менталітетом її 
мешканців. 

Мета дослідження. У  статті досліджується проблеми трудової міграції 
серед українського населення. 

Немає жодної держави у світі, яка б на різних етапах свого розвитку тією чи 
іншою мірою не була задіяна у світових міграційних процесах: чи то як країна-
донор – постачальник трудових ресурсів, чи то як країна-реципієнт. 

Трудова міграція є одним з невід'ємних чинників людської діяльності: 
завдяки цьому феномену по всьому світу виникли не лише численні етнічні 
діаспори, а й цілі держави: трудовій міграції завдячують своїм існуванням 
Сполучені Штати Америки, Канада, десятки інших «переселенських» держав. 

Міграція як явище виникло і розвивалось одночасно із самим людством. За 
різними оцінками сьогодні у світі налічується від 150–175 млн. осіб (понад 3% 
населення світу), які проживають за межами країн свого походження. 

Світовий досвід показує, що переважна більшість трудових мігрантів – це ті 
особи, які мають мінімальний капітал, достатній для того, щоб здійснити 
подорож за кордон, оформити відповідні візові та подорожні документи, 
сплатити за послуги посередників тощо. Це справедливо і стосовно України. 
Незважаючи на наявність навіть мінімальних фінансових ресурсів, більшість 
людей, які виїжджають з України з метою працевлаштування за кордоном, – це 
люди, які не мають стабільного прибутку, що міг би забезпечити гідний рівень 
прожиткового мінімуму для них самих та їхніх родин на Батьківщині [1]. 

Найактуальнішою проблемою сучасних міграцій є їх нелегальний характер, 
який обумовлює незахищеність працюючих мігрантів і призводить до 
порушення трудових прав. Україна належить до країн із змішаними потоками 
нелегальних мігрантів: вона виступає як країною виїзду, так і країною прийняття 
нелегальних мігрантів. Нині число осіб українського походження, які 
проживають за межами України, за приблизними підрахунками становить від 12-
ти до 20-ти мільйонів. 

Найбільше закордонних українців проживає в Російській Федерації (за 
офіційною статистикою – 1,93 млн. осіб, якіідентифікують себе як 
етнічніукраїнці, згідно з неофіційною статистикою – понад 10 млн. осіб); в 
Канаді (1 209 085 осіб українського походження); в США (згідно з даними 
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офіційної статистики – 892992 особи, за неофіційною– реальне число 
представників українського етносу в США понад 1,5 млн. осіб).[2] 

Головними причинами можливої еміграції українці назвали пропозицію 
прибуткової роботи (28%) і збройний конфлікт (27%). Далі йдуть економічні 
проблеми в країні (19%) і сімейні обставини (18%). Замикають список 
згадуваних причин можливої еміграції відсутність умов для самореалізації (9%) 
і політична нестабільність (7%). Третина українців (29%) заявили, що ніякі 
обставини не змусять назавжди покинути країну. 

За таких умов варто визначити такі основні завдання державної політики у 
галузі виїзної трудової міграції: 

1. усунення або мінімізація обставин, що призводять до 
дискримінаційного, безправного, становища громадян України на ринках праці 
закордонних країн; 

2. пом'якшення соціальних наслідків вилучення значної кількості 
робочої сили із деяких регіонів України; 

3. боротьба з міжнародною злочинністю; 
4. створення дійової альтернативи тим обставинам, що спонукають 

працездатних українців виїжджати до країн, де їх становище на ринках праці є 
дискримінаційним; 

5. здійснення в Україні загальнонаціонального соціологічного 
дослідження, направленого на встановлення кількості постійно відсутніх 
громадян і відокремлення цього числа від кількості тих, хто виїздить з 
короткостроковими візитами, займається бізнесом, пов`язаним із частими 
перетинами кордону; 

6. сприяння проведенню в країнах зосередження української міграції 
моніторингових досліджень з метою отримання статистичних даних та 
інформації про динаміку трудової міграції у відповідній країни [1]. 

Отже, ситуація з міграцією, що склалася в Україні, є критичною. За кордон 
від’їжджає найактивніше та освічене населення працездатного та 
відтворювального віку, тому забезпеченість України трудовими ресурсами 
зменшується. Для запобігання депопуляції нації необхідне негайне втручання 
уряду та проведення ним грамотних законодавчих, організаційних і 
господарських заходів. У сфері соціально-демографічної політики – заходів, 
спрямованих на створення нових робочих місць з гідною заробітною платою і 
відповідною соціальною захищеністю. Ці заходи повинні сприяти зменшенню 
числа населення, що емігрує, і повернути, в першу чергу, українських молодих 
спеціалістів та досвідчених фахівців різних сфер діяльності, які набули досвіду 
за кордоном. 
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Проблема формування соціальної компетентності у підлітків є актуальною 

темою, яка все більше досліджується та обговорюється в наукових колах в 
останні десятиліття. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку 
українського суспільства набуває популярності компетентністний підхід в освіті, 
реалізація принципів якого є важливою умовою для формування та розвитку 
соціально активної, відповідальної, всебічно розвиненої особистості. Концепція 
компетентністного підходу в освіті спрямована на формування людини, здатної 
до ціннісно-смислового світоглядного мислення та адаптованої до динамічних 
життєвих ситуацій. 

Процес формування соціальної компетентності особистості тісно пов'язаний 
з процесом соціалізації. Якщо розглядати соціальну компетентність як 
реалізовану можливість особистості в удосконаленні соціопростору в цілому і 
себе в цьому просторі зокрема, можна дійти висновку, що виховуюче 
середовище здатне моделювати соціальну поведінку людини, даючи їй 
можливість набувати досвіду суб’єктивної самореалізації, розвивати соціальні 
компетенції. Результатом процесу соціалізації учнів, тобто результатом реальної 
взаємодії школи і оточуючого середовища стає новий рівень соціальної 
компетентності підлітка.  

Розглядаючи поняття компетентності можна дійти висновку, що це система 
компетенцій, наявність знань і необхідного досвіду для результативної 
діяльності в певній сфері. Компетентність людини має визначену структуру, яка 
включає в себе компоненти, пов’язані зі здібністю особистості вирішувати 
необхідні проблеми в різноманітних сферах діяльності: самостійно-пізнавальній, 
громадянсько-суспільній, соціально-трудовій, культурно-дозвільній. 

Радою Європи було визначено п’ять груп ключових соціальних компетенцій, 
якими, згідно рішення ЮНЕСКО, має володіти підліток. Саме до першої групи 
ввійшли соціальні компетенції, володіння якими дозволяє молодій людині брати 
на себе відповідальність, брати активну участь в формулюванні спільного 
рішення, вміти врегулювати конфліктні ситуації позитивним шляхом, ефективно 
допомагати діяльності різних демократичних інститутів.  

Специфіка формування соціальної компетентності у підлітків зумовлена 
також віковими особливостями, адже підлітковий вік, як стверджує  
Л. Виготський, є особливим періодом у розвитку особистості. Емоційна 
нестабільність, зумовлена фізіологічними (фізіологічні процеси дорослішання) 
та соціальними факторами (незадоволення потреб в емоційному благополуччі, 
пошук власної Я-концепції, прагнення самореалізації), може мати такі наслідки, 
як конфліктність, агресивність, асоціальна поведінка, девіантність. Соціальна 
компетентність є результатом соціалізації людини в конкретному віковому 
періоді. Процес формування соціальної компетентності проходить низку етапів: 
етап соціальної адаптації; етап соціальної ідентифікації; етап індивідуалізації та 
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персоніфікації. 
За визначенням І. Рябухи, соціальна компетентність підлітків – це 

компетентність дорослішання – «здатність» дитини аналізувати оточення 
навколо себе, адекватно оцінювати власні можливості й вибудовувати стратегії 
взаємодії з навколишнім світом [3]. Науковець акцентує увагу на тому, що 
головними процесами цього віку є самоствердження та самовизначення, 
провідними завданнями є засвоєння соціальних ролей та статево-рольових 
стереотипів. 

Серед особливостей підліткового віку можна виділити наступні: слабкість 
волі; диференціації емоцій; неорганізованість; низьку мотивацію; потребу в 
емоційному благополуччі; приналежність до певної групи; прагнення до 
самовдосконалення. 

У підлітків віком від 10 до 16 років виникає проблема в емоційному 
благополуччі, що пов’язана з комунікативними вміннями та слугує розвитку 
здібностей до емпатії, вмінню диференціювати власні емоції та емоції інших 
людей, самоконтролю та самомотивації. Для підлітка характерна категоричність 
у висловлюваннях, світ має чорно-білі відтінки, у зв’язку з цим часто виникають 
конфліктні ситуації з дорослими. Інколи розумні заборони сприймаються як 
образи та намагання обмежити свободу та самостійність. Серед проблем 
підліткового віку, пов’язаних з розвитком соціальної компетентності, 
дослідники виділяють наступні: 

1. Економічна залежність дітей від батьків, пізнє дорослішання у зв’язку з 
завищеними вимогами батьків і суспільства до освіти дітей, та, як результат, 
обмеження можливостей у соціальній активності та дії. 

2. Проблемне сприйняття дорослими факту «дорослішання» дитини, 
нерозуміння ними проблем підліткового віку, намагання управляти підлітком, 
нав’язувати власний світогляд, обмежувати в прийнятті рішень.  

3. Безсистемність вимог дорослих до підлітків: акцентуація уваги підлітків 
на їх приналежність до системи дорослих відносин при виконанні підлітками 
обов’язків; применшення можливостей при реалізації власних потреб та прав. 

4. Криза підліткового віку. 
5. Відсутність психолого-педагогічної підтримки підлітка у процесі 

самоідентифікації та співвідношення себе з навколишнім світом. 
6. Безконтрольний вплив засобів масової інформації, насадження зразків 

агресивної соціально не компетентної поведінки при розв’язанні соціальних 
ситуацій та міжособистісних конфліктів. . 

7. Прагматизація сучасного суспільства, агресивна спрямованість на 
досягнення мети будь-якими засобами та шляхами.  

8. Обмеження теоретичних та практичних знань підлітків про способи 
розв’язання конфліктів, що не рідко спричинює моральний та фізичний 
травматизм (іноді латентний) [1]. 

Юність – це період, коли підліток усвідомлює себе відповідальним 
суб’єктом соціального життя, готовим і маючим можливості брати активну 
участь в трудовому та соціальному житті суспільства, вміючим виражати свою 
громадянську позицію, розуміючим соціальні ролі чоловіка або жінки, матері або 
батька, маючим моральне ставлення до кохання, сім’ї, шлюбу – в кінцевому 
результаті, володіючим соціальним досвідом і реалізуючим себе як особистість. 
Основна задача підліткових років – знаходження свого місця в житті, суспільстві, 
вибір професії. Важливою життєвою задачею юнаків та дівчат стає психо-
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сексуальна орієнтація, підготовка до сімейно-шлюбних відносин, створення 
сім’ї. На даному етапі завершується дозрівання і формування особистості – 
пубертатний період, коли найбільш повно проявляється ціннісна орієнтація 
діяльності підлітка. 

Можемо підвести підсумок, що розвиток соціальної компетентності підлітка 
залежить від створення психолого-педагогічних умов для прояву соціально-
комунікативної активності, організації конструктивної суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії між учасниками спілкування, під час якої відбуваються зміни у 
світогляді, ціннісних орієнтаціях та установках. Цінності та норми суспільства 
передаються дітям у процесі навчання та виховання, привласнюються, або 
ігноруються ними. Розвиток соціальної компетентності підлітка залежить від 
очікування навчального закладу і родини, завдань, поставлених перед ним на 
різних вікових етапах. 
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