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СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ 

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

SECTION 1 
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL  

ECONOMIC RELATIONS 
 

JEL 339.7 

Bulkot O. 
PhD (candidate of economic sciences), Associate Professor, 

Department of International Economics and Marketing, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

MODERN TRENDS OF GLOBAL FINANCIAL CENTERS DEVELOPMENT 
 

The innovations of financial systems, financial markets, and financial services 
have economic integration. The development of finance not only serves as a driver 
for strong economic growth, but also brings changes to the locations of the 

international financial centers. Leadership of international finance, indicated by 
cities that are international financial centers, has become a key focus of international 
competition. 

Financial center is to be considered as a global city that is home to a large 
number of different financial institutions that provide wide range of global 
operations with different types of financial instruments [1]. 

International financial centers are formed as a result of the flow and aggregation 
of key “network node” cities in the global scope. Whether a city will develop into an 

international financial center depends on its comprehensive competitiveness in terms 
of financial market construction, growth and development capability, industrial 
support, city service standards, and the national environment. 

There are two main approaches to estimation of the role and rank of financial 
center in the global economy: 

(1) International financial centers development (IFCD) index. 
(2) Global financial centers index (GFCI). 
International financial centers promoted fast expansion of the international 

capital markets and constant integration of the international financial markets, and 

have further accelerated the process of global development (IFCD) index 
comprehensively assesses international financial center cities in accordance with 
certain conditions in the global scope, builds a systematic, all-round, and featured 
assessment system, uses indexation evaluation methods to conduct a quantitative 
evaluation and truly reflect comprehensive strength of the international financial 
centers in a given period. 

The IFCD Index encompasses 5 main elements: 
− financial market (estimation conditions of capital market, exchanging market, 

banking and insurance market); 
− growth and development (market growth, capital market growth, economic 

growth, innovation and potential growth); 
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− industrial support (industrial relationship, industrial intellectual capital, 
industrial environment of business climate support); 

− service level (infrastructure, social management, work life); 
− general environment (economic, political, social, openness). 
Evaluation Result: The international financial centers in 2014 that rank the top 

ten are, from the top down, New York, London, Tokyo, Singapore, Hong Kong and 
Shanghai (tied), Paris, Frankfurt, Beijing, and Chicago. Compared with rankings in 
the past four years, rankings of the top ten cities have been fine-tuned, but are the 
most stable in all 45 sample cities [1].  

Regional Assessment: The global distribution of the international financial 
center cities generally matches the world's economic pattern. In the 45 sample cities, 
there are 14 cities from the Asia-Pacific and Africa, 21 cities from the Europe and 
10 cities from the America, with their proportion at 31.11%, 46.67% and 22.22%, 
respectively. Among the top ten financial center cities, there are five cities from the 
Asia-Pacific and others, three from the Europe and two from the America, with their 
proportion to total number of international financial centers in their respective 
continent at 35.71%, 14.29% and 20% [1]. 

Global financial centers index (GFCI) estimates different types of 
competitiveness and also the instrumental factors that are used in the GFCI model 
are grouped into five broad factors of competitiveness: 

− Business environmental factors: political stability, macroeconomic 
environment etc. 

− Financial development: volume of trading, employment etc. 
− Infrastructure factors: building, transport, sustainability etc. 
− Human capital: education and development, quality etc. 
− Regulation and general factors: attractiveness, security, safety etc.  
Evaluation Result: According to GFCI 2014 in global economy existed 

82 financial centers which are divided into 3 groups: (18) Global, (24) Transnational 
and (40) Local [2]. 

But in 2017 the picture has changed and the number of financial centers in the 
main index has increased from 88 to 92 with the addition of Wellington, Buenos 
Aires, Hamburg, and Chengdu from the associate centers list.  

The international financial centers as of September 2017 that rank the top ten 
are, from the top down, London, New York, Hong Kong, Singapore, Tokyo, 
Shanghai, Toronto, Sydney, Zurich and Beijing [3]. 

Regional Assessment: There is an overall drop in confidence amongst the leading 
centers. Of the top 25 centers, 23 fell in the ratings and only two rose. At the lower end of 
the table, 20 of the 25 lowest rated centers actually rose in the GFCI ratings [3].  

Western European financial centers are still volatile. Overall assessments for the 
European centers continued to fluctuate as people speculate about which centers might 
benefit from London leaving the EU. However, the majority of centers in the region rose 
with Stockholm, Copenhagen, and Vienna all showing strong rises. All of the Eastern 
European centers rose in the ratings. Cyprus, Athens, St Petersburg, and Moscow 
reversed some of their recent declines. European ‘island’ centers also did well. The 
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British Crown Dependencies of Jersey, Guernsey, and the Isle of Man all per-formed 
strongly and there were also strong rises for Malta, Reykjavik, and Gibraltar [3]. 

All centers in North America fell in the GFCI ratings heading with New York 
lost the first position. The decline of Canadian centers was less severe than the falls 
of the USA centers. Latin American and Caribbean centers did well. Buenos Aires 
joined the main GFCI, but Santiago remains an associate centre having failed to 
accumulate a sufficient number of assessments to enter the main index [3].  

The leading financial centers in the Asia/Pacific region fell in the ratings. All of 
the top ten centers in the region fell in the ratings with Singapore, Tokyo, and Osaka 
all showing marked declines. Financial centers in the Middle East and Africa 
showed mixed results in GFCI 22. Dubai and Casablanca fell slightly, but other 
centers in the region did well [3].  

References 
1. Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index 

(2014). – National Financial Information Center Index Research Institute, Standard 
& Poor’s Dow Jones Index Co. – November, 2014. Retrieved from: 
http://www.sh.xinhuanet.com/shstatics/zhuanti2014/zsbg/en.pdf  

2. M. Yeandle, N. Danev, M. Mainelli, Z/Yen Group Limited. The Global 
Financial Centres Index 15. – Z/Yen Group and Qatar Financial Centre Authority, – 
March 2014. Retrieved from: 
http://www.longfinance.net/images/GFCI15_15March2014.pdf 

3. The Global Financial Centres Index 22. – The China Development Institute, 
Z/Yen Group, – September, 2017. Retrieved from: 
http://www.longfinance.net/images/gfci/gfci_22.pdf  
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Трансграничное сотрудничество представляет собой международное 
сотрудничество между приграничными регионами смежных стран и оказывает 
положительное влияние на устойчивое развитие взаимодействующих 
территорий. Эффективная организация и развития такого сотрудничества 
предполагают то, что оно должно опираться на ряд основополагающих  
принципов. 

Ассоциация Европейских приграничных регионов утвердила следующие 
принципы организации успешного трансграничного сотрудничества: принцип 

партнерства, принцип субсидиарности, принцип существования общей 

http://www.sh.xinhuanet.com/shstatics/zhuanti2014/zsbg/en.pdf
http://www.longfinance.net/images/GFCI15_15March2014.pdf
http://www.longfinance.net/images/gfci/gfci_22.pdf
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стратегии трансграничного развития и создание совместных структур 
трансграничного взаимодействия на местном и региональном уровнях, а также 
независимых источников финансирования [1]. 

Принцип партнерства состоит из двух элементов: вертикального 
партнерства и горизонтального партнерства через границы между сторонами, 
которые часто отличаются друг от друга.  

Вертикальные отношения относятся к отношениям, возникающим между 

международным, национальным и региональным/местным уровнем по обе 
стороны границы. Вертикальные организации или структуры, созданные для 
целей сотрудничества, должны дополнять и расширять те, что уже 
существуют, но не конкурировать с ними или их замещать. Горизонтальное 
партнерство основывается на взаимодействии между равными партнерами 
(организациями и структурами) по обе стороны границы.  

Одним из важнейших принципов является принцип субсидиарности, 
введенный в 1992 г. Маастрихтским договором. Данный принцип предполагает 

делегирование полномочий и компетенций на возможно более низкий 
административный уровень. Этот принцип также подразумевает укрепление 
региональных и местных органов власти как наиболее подходящего 
административного уровня трансграничного сотрудничества [2]. Принцип 
субсидиарности имеет два измерения: горизонтальное и вертикальное. Понятие 
«горизонтальная субсидиарность» подразумевает то, что «меньшая по размеру» 
трансграничная единица (еврорегион) должна иметь возможность решать 
вопросы трансграничного характера до вмешательства более «крупных» 
национальных юрисдикций сотрудничающих стран [3]. 

Принцип существования общей стратегии трансграничного развития 
предполагает совместный стратегический подход к планированию. Разработка 
совместной концепции учитывает приоритеты развития и цели 
соответствующих национальных и европейских программ и планов. Эта 
перспектива позволяет участникам трансграничного сотрудничества с самого 
начала выявлять общие проблемы и возможности в отношении 
положительных и отрицательных последствий границы и в отношении общего 
потенциала развития. 

Эти принципы считаются общепризнанными и формируют основные 
требования к европейским программам трансграничного сотрудничества.  

Кроме вышеназванных принципов существуют не менее важные 
принципы, изложенные в регламентах и программных документах 
Европейского Союза (ЕС). Белорусская исследовательница Е. Данилюк 
определяет наиболее значимые из них. 

1) принцип взаимодополняемости, предполагающий предоставление 
помощи, дополняющей соответствующие мероприятия на национальном, 

региональном и местном уровне из  фондов и инструментов ЕС; 
2) принцип согласованности (увязка проектов и программ, финансируемых 

из фондов и инструментов Сообщества, с политикой и приоритетами ЕС); 
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3) принцип координации характеризуется взаимодействием между 
наднациональными органами и странами-членами Сообщества по вопросам 
распределения помощи от фондов и других финансовых инструментов ЕС; 

4) принцип программирования и распределения финансовых средств 
основывается на расходовании ресурсов фондов и инструментов Сообщества в 
соответствии с концепцией долгосрочного финансового планирования, 
организованной в несколько этапов и содержащей систему управления и 

контроля; 
5) принцип софинансирования предполагает то, что помощь, поступающая 

из фондов и инструментов ЕС, должна финансироваться совместно со 
странами-бенефициарами из других источников; 

6) принцип концентрации (сосредоточение ресурсов фондов и 
инструментов Сообщества на ограниченном количестве приоритетных целей и 
нуждающихся регионов) [4]. 

Систематизируя общие принципы организации и регулирования 

трансграничного сотрудничества, белорусские исследователи Л. Давыденко и 
А. Литвинюк определили две группы взаимодополняющих принципов: 

− организационно-правовые (принципы субсидиарности, суверенитета и 
территориальной целостности, равенства участников, добровольности, 
самостоятельности, законности, солидарности); 

− организационно-экономические (принципы решения совместных 
проблем, учета интересов, системности, комплексности, иерархичности, 
ротации) [5]. 

Таким образом, в процессе приобретения опыта практической 

деятельности трансграничных регионов и развития институтов и финансовых 
инструментов Европейского Союза были сформированы принципы, которые 
являются основой для успешной организации трансграничного 
сотрудничества. 
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ОФШОРНІ БАНКІВСЬКІ ЦЕНТРИ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 

На сьогодні міжнародні економічні відносини між різними країнами 

стають дедалі тіснішими. Характерною рисою сучасного світового 

господарства є зосередження певної кількості фінансових ресурсів у 

офшорних зонах, які розташовані по всьому світові. Особливе місце займають 

банківські офшорні центри, на них припадає близько 25 % усіх міжнародних 

банківських операцій. 

Метою даного діслідження є аналіз діяльністі банківських офшорних 

центрів, переваг їх створення на сучасному міжнародному ринку і наслідків їх 

діяльності для національних господарств. 

Треба зазначити, що під поняттям «офшорні банківські (фінансові) 

центри» розуміють фінансові центри, де можна проводити операції, які не 

підпадають під національне регулювання і не вважаються складовою 

національної економіки [1]. Такі центри мають право проводити операції з 

іншими аналогічними установами або іноземними підприємствами. Офшорні 

банки не сплачують податків або сплачують їх за значно нижчими ставками, 

ніж банки резиденти країни реєстрації. Це дає офшорним банкам значну 

перевагу і дозволяє їм виплачувати великі відсотки за вкладами. Щорічно 

офшорні банки платять реєстраційну мито та мито за продовження банківської 

ліцензії. 

Офшорні банки можуть мати резидентний (реально функціонуючий) офіс в 

юрисдикції, де вони офіційно зареєстровані, однак послуги він може робити 

тільки на офшорній основі, тобто виключно іноземним для даної території 

фізичним та юридичним особам. Наприклад, зареєстрований в Белізі 

офшорний банк може обслуговувати клієнтів з будь-яких країн, за винятком 

жителів Белізу. У цьому полягає головна відмінність офшорних банків від 

традиційних [2]. 

Головними причинами, які зумовили підвищення інтересу до офшорних 

банківських центрів, вважають введення певних валютних обмежень та високі 

ставки податків на доходи банків у розвинених країнах. Валютні обмеження 

існують у всіх розвинених країнах, що не тільки скорочує можливості по 
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розширенню сфери послуг, а також обмежує можливості банків в участі у 

міжнародних фінансово- економічних операціях. Тому до мотивів заснування 

офшорних банків віднесемо: лояльність державного регулювання, високий 

рівень анонімності реальних власників компаній та секретність банківської 

діяльності. Також стає легким доступ до зарубіжної фінансової системи. 

Офшорні банківські центри створені для ведення банківських рахунків для 

вкладників із країн з високими податками та жорстким валютним контролем, а 

також здійснення операцій на ринку євровалют. Тому багато подібних 

інституцій зареєстровані у головних центрах євровалютного ринку – у 

Люксембурзі та Швейцарії, а також – у Сінгапурі, на Кіпрі і Багамських 

островах [3]. 

Зазначимо, що зараз у світі функціонує понад 30 міжнародних офшорних 

банківських центрів, у яких реєструють офшорні банки, кількість яких 

перебільшує декілька тисяч. Вони поширені на усіх континентах світу, серед 

них можна виділити Кіпр, Кайманові острови, о. Мен, Багамські острови, 

Панама і т. д. Це забезпечує доступ різним банкам і підприємствам, 

транснаціональним компаніям до проведення банківських операцій в 

офшорних економічних зонах. 

Офшорні банківські центри мають характерні риси, серед яких виділяють: 

1. Надання податкових пільг або звільнення від оподаткування діяльності 

нерезидентів на його території та забезпечення таємниці угод; 

2. Угоди, що здійснюються в цих центрах, мають міжнародну основу й 

залишаються поза впливом фінансової політики держави; 

3. Офшорні центри мають високоефективні місцеві та міжнародні засоби 

зв’язку і транспортну інфраструктуру; 

4. Обов’язкова наявність ефективної банківської системи та стабільних 

центральних банків; 

5. Офшорні центри легкодоступні, розташовуються в часових поясах, де 

знаходяться найважливіші фінансові та товарні ринки світу [4]. 

Спираючись на характерні особливості офшорних центрів, можна виділити 

такі переваги їх створення, як доступ на міжнародні ринки для розміщення 

ресурсів в обхід обмежень; пільговий режим оподаткування прибутку, що 

створює можливість акумуляції ресурсів; можливість використовувати 

кредити, надані офшорним банкам, для мінімізації оподаткування у країнах з 

високими ставками податку на прибуток. Однією із головних переваг є суттєва 

економія коштів при установі такого банку та підтримці його поточної 

діяльності. 

Офшорні банківські центри дають можливість вільно переміщувати 

капітал по всьому світу, в той час як законодавство деяких країн цьому 

перешкоджає. Іншою важливою роллю офшорних центрів є мінімізація втрат 

при переміщенні капіталу. Як було зазначено раніше, у більшості цих зон не 

стягуються податки, відповідно, капітал може бути переміщений повністю, без 
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втрат у вигляді податків при проведенні через інші країни. Офшорні банківські 

центри впливають на світові фінансові потоки та сприяють їх прискоренню. 

Вони мають можливість швидко перевести капітали у будь-яку країну, бо 

відсутня необхідність надання інформації про фінансові операції та існує дуже 

проста процедура реєстрації фірм. Також, зазначимо ще раз, що в офшорних 

фінансових центрах зосереджено більше половини світових коштів.  

Але, треба також зазначити, що посилення офшорного характеру світової 

економіки створює серйозні економічні та соціальні проблеми для багатьох 

країн світу й для всього людства. Наприклад, низький рівень оподаткування в 

офшорах підриває фіскальну базу країн. Згідно з оцінками, бюджети всіх країн 

світу позбавляються щороку не менше 3 трлн дол. США, які приховують в 

офшорах [5]. Може відбуватися відмивання прибутку і фінансування світового 

тероризму, що сприятиме зростанню організованої економічної злочинності. 

Також діяльність офшорних банків може дестабілізувати глобальну  

фінансову систему. 

Загалом, результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, 

що вплив офшорних центрів на економіку є дуже великим та що розвиток 

таких центрів потребує опрацювання, оскільки масштаби їх діяльності є 

досить значними. Не треба забувати, що часто такі центри використовують для 

здійснення незаконної діяльності, яка становить небезпеку як для окремої 

держави, так і для всього світового співтовариства. Щоб запобігти цьому, 

треба створити механізми контролю за переміщенням коштів; зменшити 

рівень секретності банків та уніфікувати світове законодавство, що дасть 

змогу нівелювати переваги офшорів. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 

Проблематика регіонального розвитку займає чільне місце в сучасній 
економічній наці. Обраний Україною курс держаної політики, спрямований на 
європейську інтеграцію, обумовлює актуальність дослідження такого фактору 
регіонального розвитку як міжрегіональна конвергенція в країнах ЄС. Аналіз 
особливостей регіональної політики Європейського Союзу в історичній 
перспективі дозволить окреслити загальну тенденцію та виокремити ключові 
аспекти міжрегіональних відносин в межах європейської спільноти. 

В основі регіональної політики Європейського Союзу  лежить так звана 
«когезія» (від англ. cohesion – згуртованість, цілісність) – солідарність, тобто 

врахування інтересів регіонів з низьким рівнем розвитку. Відповідно до 
офіційних матеріалів Європейської Комісії [1, 2] початок Солідарної 
регіональної політики ЄС (EU Cohesion Policy) припадає на 1988 рік, коли 
були сформульовані принципи політики солідарності: 1) зосередження уваги 
на допомозі найменш розвинутим регіонам; 2) довгострокове планування; 
3) стратегічна орієнтація на інвестиції, а також залучення регіональних та 
місцевих партнерів. 

До 1988 – 1989 рр. спільні фонди Європейського Союзу фінансували 

окремі національні проекти, які не мали загальноєвропейського значення. З 
впровадженням Солідарної регіональної політики відбулося зростання 
фінансування регіональних проектів загальноєвропейського значення. Зміни в 
регіональній політиці знайшли відображення в Маастрихтській угоді (1993 р.) 
шляхом створення нового інструменту – Cohesion Fund – Когезійного фонду. 
Стратегія регіонального розвитку ЄС на 1994 – 1999 рр. базувалася на таких 
принципах: 1) зосередження ресурсів; 2) довгострокове планування; 
3) принцип фінансування, оснований на взаємній доповнюваності 

європейських фондів. 

 Окрім того, в результаті підписання Маастрихтської відбулося посилення 

вимог щодо умов партнерства в регіональних проектах та критерії оцінки 
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ефективності Солідарної регіональної політики. У період 1994 – 1999 рр. 

відбулося зростання фінансування програм Солідарної регіональної політики, 

її частка в бюджеті Європейського Союзу склала одну третю. 

Протягом 2000 – 2006 рр. країни-члени ЄС здійснювали імплементацію 

Лісабонської стратегії, спрямованої на забезпечення економічного зростання, 

зростання рівня зайнятості і конкурентоспроможності. Реалізація Лісабонської 

стратегії передбачала акцентування уваги на інноваціях. Одним з головних 

викликів в процесі реалізації цілей Солідарної регіональної політики в цей 

період стало приєднання у 2004 р. до ЄС 10 нових членів: в результаті даного 

розширення населення Об’єднаної Європи зросло на 20 %, а ВВП – лише 

на 5 %. Розширення 2004 р. поглибило міжрегіональну диференціацію в 

рівні доходів, тому що рівень середнього подушного ВВП нових країн- 

членів складав менше половини цього показника в діючих країнах ЄС. 

Значний розрив також спостерігався в рівні зайнятості серед населення 

працездатного віку – для діючих країн ЄС він складав 64 %, для нових країн – 

лише 56 %. 

У 2007 р. до ЄС приєдналися Болгарія і Румунія. Внаслідок поглиблення 

міжрегіональної диференціації відбулося зростання фінансування проектів 

Солідарної регіональної політики, левова частка якого спрямовувалася на 

допомогу найбіднішим регіонам європейського простору. Останнє розширення 

ЄС – приєднання Хорватії у 2013 р. – відбулося одночасно зі змінами в 

регіональній політиці, внаслідок чого було сформовано 11 цілей Солідарної 

регіональної політики на період 2014 – 2020 рр.: 1) дослідження, технології, 

інновації; 2) інформація і комунікаційні технології; 3) розвиток малого і 

середнього бізнесу; 4) зменшення викидів вуглецю; 5) адаптація до зміни 

клімату, розвиток ризик-менеджменту; 6) захист навколишнього середовища і 

раціональне використання ресурсів; 7) розвиток транспорту та 

інфраструктури; 8) зайнятість та мобільність трудових ресурсів; 9) боротьба з 

бідністю та дискримінацією; 10) освіта; 11) вдосконалення державного та 

муніципального управління [3]. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок про поступовий 

характер зміни принципів і цілей Солідарної регіональної політики 

Європейського Союзу. Розширення ЄС мало наслідком зростання 

міжрегіональної диференціації, і, відповідно – збільшення обсягів 

фінансування менш розвинутих регіонів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Проблеми, пов’язані з визначенням головних складових енергетичної 
безпеки, стали предметом дослідження багатьох вітчизняних та іноземних 
науковців. Разом з тим сучасна актуалізація енергетичної політики з боку 
міжнародних інституцій викликає нагальну і об’єктивну необхідність 
продовження наукових досліджень за даною проблематикою. 

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), місією якого є забезпечення 
енергетичної безпеки, визначає енергетичну безпеку як безперебійну наявність 
(доступність) джерел енергії за прийнятною ціною. При цьому наголошується, що 
енергетична безпека має багато вимірів (аспектів). МЕА констатує, що 
енергетична безпека в довгостроковому вимірі в основному стосується своєчасних 
інвестицій, спрямованих на постачання енергії для забезпечення економічного 
розвитку та вирішення екологічних проблем, пов’язаних з енергетикою, а 
енергетична безпека в короткостроковому вимірі зосереджується на забезпеченні 
здатності енергетичних систем реагувати на раптові зміни в балансі між попитом 
та пропозицією енергоносіїв. В цілому за визначенням МЕА можна виділити 
наступні основні складові енергетичної безпеки [1]: 

– прийнятне / конкурентоспроможне постачання енергоносіїв (за ціновим 
фактором); 

– надійне / безперебійне постачання енергоносіїв (за станом енергетичної 
інфраструктури); 

– доступне / наявне постачання енергоносіїв (за фізичною доступністю 
енергоносіїв). 

У документах Програми розвитку ООН енергетична безпека 
характеризується як постійна наявність енергії у різноманітних формах, в 
достатній кількості та за прийнятними цінами [2]. 

За визначенням Світового банку, основними напрямами забезпечення 
енергетичної безпеки є підвищення енергоефективності, диверсифікація 
постачання енергоресурсів і запобігання коливань цін на енергоресурси у 
короткостроковій перспективі. При цьому підкреслюється, що диверсифікація 
енергетичного портфеля є засобом зменшення ризиків енергетичної безпеки 
окремих країн та світових ринків, а диверсифікація постачань енергоносіїв має 
бути постійним природним процесом, притаманним галузі споживання та 
виробництва країн, які поступово диверсифікують структуру споживання 
енергоресурсів та їх постачальників/замовників [3]. 

Організація економічного співробітництва та розвитку, не розкриваючи 
визначення енергетичної безпеки, вказує лише на фактори ризику, які мають бути 
покладені в основу будь-якого визначення енергетичної безпеки. Основними 
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джерелами ризику вважається переривання постачання енергії або енергоносіїв  
(як у виробництві, так і в процесі транспортування або зберігання) [4]. 

Керівна рада Всесвітнього економічного форуму, звертаючи увагу на нову 
парадигму енергетичної безпеки, зазначає, що протягом останніх десятиріч 
традиційні елементи енергетичної безпеки (джерела постачання енергоносіїв, 
центри попиту на енергоносії, геополітичні аспекти і ринкові структури) зазнали 
суттєвих змін. Енергетична безпека відповідає терміну, який охоплює питання, 
пов’язані з енергією, економічним зростанням та політикою. Існуючі 
визначення енергетичної безпеки варіюються залежно від позиції в ланцюжку 
створення доданої вартості. Споживачі та енергоємні галузі мать потребу в 
енергії за розумною ціною та з безперервним постачанням. Країни-
видобувники нафти і природного газу розглядають енергетичну безпеку з 
позиції забезпечення попиту і доходів. Нафтогазові компанії розглядають 
доступ до нових запасів, здатність розвивати нову інфраструктуру та стабільні 
інвестиційні режими як чинники забезпечення енергетичної безпеки. Країни, 
що розвиваються, зацікавлені у ціновій доступності енергоресурсів, а 
енергетичні компанії – у цілісності енергетичних мереж. Політичні організації 
зосереджують увагу на ризиках, пов'язаних зі збоями у постачанні та 
проблемами з безпекою енергетичної інфраструктури внаслідок 
терористичних актів, війн та стихійних лих. В цілому, розглядаючи весь 
ланцюжок створення доданої вартості, можна стверджувати, що ціни на 
енергоресурси та диверсифікація їх постачання є найважливішими 
компонентами енергетичної безпеки [5]. 

Всесвітній економічний форум зазначає основні принципи, які 
сприятимуть вирішенню тривалих проблем, пов’язаних із забезпеченням 
енергетичної безпеки: 

– диверсифікація джерел енергопостачання, яка є відправною точкою 
забезпечення енергетичної безпеки; 

– наявність запасу безпеки, який характеризується наявними резервними 
потужностями і запасами енергоносіїв на випадок аварійних ситуацій та 
резервуванням критичної інфраструктури; 

– взаємозалежність між компаніями та урядами; 
– регулювання відносин між постачальниками та споживачами 

енергоносіїв (енергії) з урахуванням їх взаємної взаємозалежності; 
– створення проактивної структури фізичної безпеки, яка охоплює як 

виробників, так і споживачів енергоносіїв (енергії); 
– надання достовірної якісної інформації громадськості перед, під час та 

після виникнення проблем з енергетичною безпекою; 
– регулярне інвестування, проведення досліджень, здійснення розробок та 

інновацій для забезпечення довгострокового енергетичного балансу. 
Всесвітня енергетична рада визначає енергетичну безпеку як складову 

загального індексу енергетичної стійкості, до якого також входять 
справедливий розподіл енергетичних ресурсів та екологічна стійкість. Під 
енергетичною безпекою (як одним з вимірів енергетичної стійкості) розуміють 
ефективне управління постачанням первинної енергії з внутрішніх та 
зовнішніх джерел, надійність енергетичної інфраструктури та здатність 
постачальників енергії задовольняти поточний та майбутній попит [6, с. 7 – 9]. 
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В ЄС енергетична безпека залишається ключовим напрямком енергетичної 
стратегії, фундаментальними цілями якої є безпека постачання енергоносіїв, 
стабільність та конкурентоспроможність. В цьому контексті безпека 
постачання визначається як стан забезпечення енергоресурсами, за якого 
основні майбутні енергетичні потреби мають бути задоволені завдяки 
спільному використанню внутрішніх енергетичних ресурсів та стратегічних 
резервів у прийнятних економічних умовах та з використанням 
диверсифікованих та доступних зовнішніх джерел енергоресурсів [7; 8]. 

В цілому енергетичну безпеку можна характеризувати такими основними 
взаємопов’язаними компонентами як наявність та доступність енергоресурсів, 
енергоефективність та екологічна безпека, які мають багатоаспектний 
характер. У загальному вигляді найбільш поширеними є наступні визначення 
енергетичної безпеки [9]: 

– енергетична безпека – це впевненість в тому, що енергії буде у наявності 
у тій кількості та якості, які потрібні за даних економічних умов; 

– енергетична безпека – це стан захищеності життєво важливих енергетичних 
інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх загроз; 

– енергетична безпека – це стан захищеності країни, її громадян, суспільства та 
економіки від загрози дефіциту економічно доступних енергетичних ресурсів 
прийнятної якості за нормальних і надзвичайних обставин, та від загрози 
порушення стабільності та безперервності енергопостачання; 

– енергетична безпека – це своєчасне, достатнє та безперебійне 
забезпечення енергоресурсами та енергією потрібної якості промислового 
виробництва, невиробничої сфери, населення, комунально-побутових та інших 
споживачів при мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище. 
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МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КРАЇНАХ ЄС ЯК 
ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

Європейська спільна політика розглядає міжрегіональну співпрацю як 
інструмент реалізації глобального партнерства в умовах забезпечення сталого 
суспільного розвитку, що здатен перетворити проблеми на можливості. 
Розвиток міжрегіонального співробітництва є одним з пріоритетів спільної 
політики ЄС з метою забезпечення сталого суспільного розвитку. Це викликано 
тим, що сталий суспільний розвиток – це процес, що вимагає дієвих та 
ефективних інститутів, вони мають забезпечити співпрацю між урядами, бізнес-
організаціями і соціальними групами на державному та регіональному рівнях.  

Важливою ініціативою, що сприяє розвитку міжрегіонального 
співробітництва, є Програма «Регіони за економічні зміни», її головне 
завдання – це обмін досвідом між регіонами у сфері міжрегіонального 
партнерства. Для продуктивного втілення програми необхідно здійснити 
передачу повноважень щодо міжрегіонального співробітництва від центральних 
до місцевих органів влади. Це дозволить надати учасникам міжрегіонального 
співробітництва більш ефективну організаційну та фінансову підтримку [1]. 

Транскордонне співробітництво також є однією з форм реалізації глобального 
партнерства в країнах ЄС. Це викликано тим, що транскордонне співробітництво 
прискорює процеси інтеграції. Транскордонне співробітництво – це налагоджена 
співпраці прилеглих прикордонних регіонів через національні кордони, за 
допомогою регіональних та місцевих органів влади, а також інших установ та 
організацій в прикордонній зоні. Транскордонне співробітництво сприяє 
економічному розвитку країн-партнерів, створює умови для вирішення спільних 
соціальних та екологічних проблем, сприяє розвитку взаємодії місцевих громад з 
різних країн, підвищує безпеку кордонів.  

В сучасних умовах розвитку першочерговою ціллю транскордонного 
співробітництва країн ЄС є підвищення конкурентоспроможності 
прикордонних території на основі активізації економічної діяльності, 
впровадження економічних програм, залучення представників бізнесу, 
впровадження інноваційного підходу до розвитку. Другою ціллю є підвищення 
рівня життя населення прикордонних територій за допомогою соціальних та 
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екологічних проектів, розвитку рекреаційного потенціалу, розширенню 
можливостей територіальних громад та заохочення ініціативи місцевого 
населення у плануванні розвитку. 

Основною формою реалізації міжрегіонального та транскордонного 
співробітництва в ЄС є створення єврорегіонів. Вони сприяють розширенню 
можливостей місцевих органів влади по вирішенню проблем на основі 
використання власного потенціалу та переваг співробітництва. Єврорегіон – це 
інноваційна структура у сфері управління регіональним розвитком, на її базі 
створюються та розвиваються технопарки, технополіси, інкубатори. 
Особливістю єврорегіонів як інститутів є ефективне залучення інвестицій, з 
цієї точки зору вони є більш привабливими ніж державні проекти та програми. 

В умовах гострої необхідності забезпечення конкурентоспроможності 
економіки, важливою формою реалізації міжрегіонального та транскордонного 
співробітництва в рамках регіональної політики ЄС стає організація технологічних 
кластерів. В сучасних умовах світового розвитку дана форма дозволяє підвищити 
загальну ефективність співробітництва, нівелює негативний вплив кордонів та 
дозволяє створити масштабний інтегрований простір.  

Технологічний кластер – це форма мережевої взаємодії спеціалізованих 
навчальних, науково-дослідних установ та підприємств, що створюють 
конкурентоспроможну продукцію, що відповідає сучасним потребам ринку. 
Технологічні кластери дозволяють перерозподілити ризики між учасниками 
кластеру, забезпечують швидкий доступ інноваційних розробок та продуктів на 
ринок, сприяють нарощуванню конкурентоспроможності підприємств, 
акумулюють фінансові ресурси та спрямовують їх на інноваційне виробництво, 
залучають висококваліфіковані кадри для забезпечення інноваційного процесу. 

Таким чином для реалізації міжрегіонального співробітництва в умовах 
глобального партнерства необхідно сформулювати цілісний підхід на всіх 
рівнях, сприяти налагодженню взаємозв’язків між країнами, створювати 
спеціальні програми та проекти. Програми та проекти транскордонного 
співробітництва повинні мати високий рівень інноваційного забезпечення та 
вирізнятись креативним підходом до планування соціально-економічного 
розвитку. Це дозволить залучити необхідні фінансові ресурси для їх реалізації.  

Важливою умовою розвитку міжрегіонального співробітництва з метою 
забезпечення сталого суспільного розвитку є впровадження нового підходу. 
Він має вирізнятись ефективною системою місцевого управління, розвиненою 
системою представництва територіальних громад та достатнім рівнем 
децентралізації. Це необхідно для дотримання балансу між 
загальнодержавними та регіональними інтересами, формулюванні 
регіональних пріоритетів розвитку та подолання локальних соціальних, 
екологічних та економічних проблем. 
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
Глобалізація є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, яка 

істотно впливає на економічне життя, практично всіх країн світу і, звичайно, 
на Україну, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано рухається в 
напрямку інтеграції в міжнародну економіку. 

Значна частина дослідників пов’язує економічну глобалізацію з процесами 
інтеграції та інтернаціоналізації світового господарства. Під цим терміном 
розуміють перетворення світової економіки із сукупності національних 
економік, пов’язаних потоками товарів та капіталів, в єдину виробничу зону і 
єдиний ринок, в яких вільно перемішуються капітал, товари, послуги та робоча 
сила. Ці процеси доповнюються уніфікацією законодавчих актів, що 
регулюють міжнародні економічні відносини, та формуванням відносно 
єдиного культурного процесу під впливом стандартизації освіти та взаємодії 
широких мас населення у міжнародних контактах.  

Економічна глобалізація здійснюється в декількох напрямах: глобалізація 
виробництва, глобалізація торгівлі, фінансова глобалізація, трансформація 
механізмів міждержавного регулювання світової економіки [2]. 

В Україні є достатні умови для того, щоб активно інтегруватися в 
загальноцивілізаційні світові процеси. Сильною категорією є торгівля: 
показник відкритості для торгівлі вище середнього, а також високий відсоток 
торгових надходжень (експорт та імпорт) у ВВП (111 %, тоді як середній 
показник в індексі становить 99 %). Проте позитивний ефект від цих 
показників нівелює оцінка «нижче середнього» через тарифні і нетарифні 
бар’єри, зручності для міжнародної торгівлі і розрахункові обмеження. У 
останні роки кількість користувачів широкосмугового доступу збільшилася, 
відсоток торгових надходжень (експорт та імпорт) у ВВП зріс зі 108 % до 114 
%. Кілька років поспіль Україна залишалась на 44 місці у загальному рейтингу 
глобалізації світових економік з 60 країн світу. Показники, які покращилися – 
це: приріст прямих інвестицій (внутрішніх і зовнішніх, % ВВП) з 0,7 % (при 
середньому показнику для індексу 3,6 %) до 4,1 % (при середньому показнику 
4,5 %); розвиток туризму (внутрішній і зовнішній, у розрахунку на 1000 осіб 
населення), з 202 (при середньому показнику 857) до 938 (при середньому 
показнику 1308). Дослідження індексу рівня глобалізації знову пророкує 
продовження процесів глобалізації на найближчі роки [4]. 
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Дослідження показують, що вплив глобалізації на національну економіку 
України досить складний та суперечливий. Існують як позитивні, так і 
негативні сторони. Позитивні сторони очевидні: можливість брати активну 
участь в обговоренні режимів регулювання міжнародних економічних 
відносин; скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, 
що сприятиме підвищенню цінової конкурентоспроможності українських 
виробників, можливість її входження до міжнародних коопераційних проектів, 
що забезпечить інвестиційну привабливості України для іноземних інвесторів 
та розширити можливості більш вільного доступу до зарубіжних ринків за 
рахунок зменшення тарифних і нетарифних перешкод. 

Негативні наслідки глобалізації – це: домінування економічно розвинених 
країн; пригнічення розвитку окремих галузей національної економіки, які 
через заміщення їх імпортом не готові до міжнародної конкуренції; соціальна 
нерівність у порівнянні з економічно успішними країнами; глобалізація 
вивільнює економічні сили, які поглиблюють нерівність у сфері зайнятості у 
питаннях продуктивності праці, матеріального добробуту та ін. 

Пріоритетними напрямками розвитку економіки України в умовах 
глобалізації можна вважати: активізацію руху капіталу; інформаційно-
технічну революцію; розвиток інтеграційних тенденцій; реструктуризацію 
економіки; системну ринкову трансформацію; сприяння руху факторів 
виробництва; формування відкритої економіки; інтеграцію підприємств до 
світових комунікаційних мереж; активізацію участі в роботі міжнародних 
організацій та інтеграційних угруповань [1]. 

Таким чином, глобалізація – реальність сучасного суспільства і являє 
собою комплексний процес, що впливає на різні сфери функціонування 
суспільства, впливає на формування світової економіки із єдиним ринком, в 
якому вільно перемішуються капітал, товари, послуги та робоча сила. 

Процес глобалізації міжнародної економіки не оминає і Україну, яка 
поступово займає своє місце в системі нового міжнародних економічних 
відносин, і активно впливає на всі аспекти економічного розвитку України. 

Потенціал України для участі у глобальних ринках досить високий, але 
Україна на сучасному етапі недостатньо повно використовує його через 
незавершені реформи. 

Отже, для України глобалізація має як позитивний, так і негативний вплив. 
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ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

В умовах посилення глобалізаційних впливів, обумовлених підписанням 
Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом та імплементацією її 
положень, зниження темпів економічного зростання на тлі викликів останнього 
періоду, ускладнених тривалими військовими діями на Сході країни, склалась 
досить «жорстка» ситуація у банківській сфері, що проявилась у зниженні 
інвестиційної активності усіх фінансово-кредитних установ. 

Найвагомішою проблемою сьогодення, є охорона навколишнього 
середовища, її захист, збереження та формування таких екологічних умов, які 
б сприяли розвитку суб’єктів підприємництва, зокрема щодо використання 

інвестиційно-інноваційних технологій. Саме збереження та відновлення 
навколишнього середовища є однією з головних умов регіонального розвитку, 
щодо створення сприятливого середовища для функціонування суб’єктів 
підприємництва пріоритетних сфер економіки. Охорона навколишнього 
середовища вимагає значних затрат фінансових ресурсів, як з державного 
бюджету, так і залучення інвестицій. 

На жаль, людина сьогодні негативно впливає на навколишнє середовище і 
водночас, не усвідомлюючи власних руйнівних наслідків, знижує економічний 

потенціал суб’єктів підприємництва регіонів. Тому пріоритетним завданням на 
державному рівні повинно бути поліпшення якості навколишнього 
середовища і екологічних умов функціонування суб’єктів підприємництва. 
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Розвиток деяких сфер економіки (промисловості, сільського господарства, 
транспорту, будівництва і т. д.) призвів до суттєвих змін в навколишньому 
середовищі. Наприклад, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від пересувних джерел забруднення у Львівській області,  порівняно з 2005 р. 
зросли в 2015 р. майже на 10 тонн [1, c. 128]. А викинуто забруднюючих 
речовин та діоксину вуглецю в атмосферне повітря 39,7 кг в розрахунку на 
одну особу. Щільність викидів становить 4,6 т на 1 км2 [1, c. 129]. Найбільше 
викидів забруднюючих речовин припадає на Сокальський район Львівської 
області, що пояснюється розвитком вугільної промисловості. Найменш 
забрудненими є рекреаційні регіони Львівської області. Якщо проаналізувати 
розподіл капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону 
навколишнього природного середовища, то на найбільше їх було виділено у 
2015 р. для м. Дрогобич, а м. Червоноград Сокальського району, в якому 
зосереджено більшість шахт, одержало 9 % грошових коштів від обласного 
показника. Ці показники повинні підсилювати увагу як  органів влади, так і 
фізичних і юридичних осіб до проблем охорони навколишнього середовища. 

Поліпшити ситуацію з охороною навколишнього середовища можна  
залучивши, як зовнішні, так і внутрішні інвестиції, адже пріоритетним 
напрямом для створення умов економічного розвитку суб’єктів підприємництва 
є поліпшення чистоти або збереження навколишнього середовища. 

Відомо, що в регіонах суб’єкти підприємництва інвестують в охорону 
навколишнього середовища за залишковим принципом. Ці кошти є мізерними, 
особливо для сільської місцевості. Вважаємо, що потрібно збільшувати питому 
вагу капітальних інвестицій в основний капітал, спрямовуючи їх на охорону 
навколишнього середовища.  

До головних проблем охорони навколишнього середовища слід віднести 
наступні: 

− забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або 
недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, 
фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, 
недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції; 

− недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним 
чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території 
(земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів) промисловими та 
побутовими відходами.  

У Львівській області обсяг фінансування Програми охорони 
навколишнього середовища за 2016 р. становив 291,4 млн. грн, у тому числі: 
кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 
складі обласного бюджету – 32,1 млн. грн, Державного бюджету України 
(Державного фонду охорони навколишнього природного середовища) –  
254,2 млн. грн, інших місцевих бюджетів – 5 млн. грн. [2]. 

Проблеми активізації інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва в 
охорону навколишнього середовища є: 

− політична та фінансова нестабільність; 
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− недосконалість існуючої правової бази для інвестиційної діяльності; 
− недостатня державна підтримка підприємницької діяльності; 
− зарегульований процес оформлення інвестування, велика кількість 

дозвільних та реєстраційних органів та процедур. 
Для залучення внутрішніх інвестицій в охорону навколишнього  
середовища, зокрема активізацію інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва доцільно спростити процедуру погодження інвестиційних 
проектів та надання дозволів на їх реалізацію. 
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ПРИВАТИЗАЦІЯ КОНЮШЕНЬ В УКРАЇНІ: ЗА ЧИ ПРОТИ? 
 

ХХІ століття – час, коли люди все частіше думають про те, яким чином 
виділитися з натовпу, привернути на себе все більше уваги. Багато людей 
обирають простий шлях і виділяються за допомогою одягу чи новітніх гаджетів – 
такий спосіб обирають підлітки, люди віком до 25 років. Щодо людей старшого 
віку, вони обирають більш серйозніші способи. Такими способами можуть 
виступати: придбання елітної нерухомості, елітного рухомого майна та, досить 
часто, придбання елітних коней чи, навіть, відкриття конюшень.  

Ще в 2015 р. урядом України було винесено питання щодо приватизації 
конюшень в Україні. За їх даними, даний вид діяльності приносить лише збитки, а 
саме 10 млн. грн. на рік [1]. Хоча, виходячи з успішної організації кінного бізнесу 
за кордоном, у разі правильної його організації – цей вид діяльності приносить 
лише значні надходження до бюджету. Саме тому темою даного дослідження є 
питання приватизації кінного бізнесу в Україні, та шляхи його покращення  
та розвитку. 

Станом на 2017 р., в Україні функціонує 28 кінних заводів, 11 з яких – 
державні. Саме ці кінні заводи, за словами уряду, приносять значні збитки. 
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Одним із таких заводів є Дібрівський кінний завод, який знаходиться на 
Полтавщині, а саме в Миргородському районі. Зараз в їх підпорядкуванні та 
догляді живе 270 коней, більшість з яких спортивних порід: орловські або ж 
російські рисаки [1]. Цей факт наводить на думку – як з такою базою коней 
завод має збитки. Тобто країна небажає розвивати цей вид діяльності. 

Як вже зазначалося вище, в Україні функціонує 28 кінних заводів. Їх 
діяльність направлена на вирощування та тренування коней 12 порід. 
Найбільш «спортивними» та дорогими породами є такі: українська верхова, 
російська рисиста, орловська рисиста, чистокровна верхова, 
новоолександрівська ваговозна та гуцульська. До речі, вартість одного коня, 
породи – українська верхова, може досягати 300000 грн. Інші породи, на ринку 
спортивних коней, коштують в діапазоні від 100 до 250 тис. грн. [2]. 

Для того, щоб зрозуміти можливі варіанти покращення становища кінного 
бізнесу в Україні – потрібно проаналізувати становище цього бізнесу в світі. 

В Європі, майже в кожній країні є кінні заводи, які мають довгу та відому 
історію. Наприклад, в Чехії таким заводом виступає Кладрубський кінний 
завод, який був заснований в 1579 р., та є одним із найстрашніших заводів в 
Європі. Даний завод займається розведенням кладрубської породи, яка була 
виведена спеціально для церемоніальних виїздів австрійської династії 
Габсбургів. В Німеччині, знаменитим кінним заводом є Нойштадт-Доссе 
(Бранденбург), який був заснований в 1789 р. Шодо Франції, то таким заводом 
є Державний кінний завод ле Ара дю Пен, який був заснований 17 жовтня 
1665 р., як королівський кінний завод і є «батьком» французького рисака і 
французької верхової породи [3]. В інших країнах Європи також є стародавні 
кінні заводи, але ми зупинимося на Німеччині та на досвіді цієї країни 
регулювання та контролі цієї діяльності. 

Німеччина – це країна, яка не загонить себе в рамки пов’язані з кінним 
бізнесом, вони не налаштовані на розвиток лише чистокровних, або ж 
племінних коней (як Великобританія, Франція чи Японія). Вони ставлять за 
мету популяризацію кінного спорту в країні та працюють під девізом: «Німці 
люблять будь-який спорт». Отже, розглянемо принципи розвитку цього виду 
діяльності в даній країні. 

Основним органом, який контролює та організовує діяльність конярів в 
Німеччині – є Федерація кінного спорту Німеччини – це найбільша кінноспортивна 
організація в світі. Суть та значення її діяльності є той факт, що учасником 
федерації може стати як і будь-яка приватна особа, так і клуб чи кінний завод. 
Основним управляючим органом федерації – є центральний апарат, штаб-квартира 
якого знаходиться в м. Варендорф, яка займається загальними проблемами і 
організацією турнірів рівня не нижче національної першості. Основним джерелом 
фінансування усіх заходів – є членські внески, які члени платять кожного разу, 
коли мають бажання взяти участь у турнірі [4]. Окрім допуску до турніру, члени 
можуть придбати інформацію про будь-якого вершника чи коня. Саме ці кошти і є 
фінансуванням як федерації, так і є джерелом виплат державі. 

Тому процес приватизації конюшень в Україні – процес, який буде 
вигідний комусь іншому, а не країні. 
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Для того, щоб даний вид діяльності приносив значні надходження до 
бюджету України – потрібно організувати єдиний орган, який буде 
організовувати та контролювати весь кінний спорт в Україні, будуть 
організовувати міжнародні турніри, до участі в яких будуть залучати і 
іноземних вершників. Цим самим буде поповнюватися бюджет і органу, і 
України в цілому. Також, на турніри можна офіційно запрошувати людей, які 
зацікавлені придбати елітних спортивних коней. Це допоможе відродити кінні 
заводи України та покращити їх становище у світі.  

Отже, виходячи з вище сказаного, можна зазначити: нестабільне 
становище кінних заводів в Україні обумовлене нерозумною організацією 
даної діяльності в країні та небажання організації такого апарату в країні. Але 
все це можна покращити. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Сьогодні немає жодної країни, де корупція була би повністю викорінена. 

Жодна із соціально-політичних і економічних систем не мала, не має і не може 
мати повного імунітету до корупції. Корупція може існувати тривалий час 
навіть у розвинутих демократичних країнах та у відкритих ринкових 
економіках. Відмінність полягає не в наявності чи відсутності корупції як 
такої, а в її масштабах, характері корупційних проявів, впливі на економічні, 
соціальні, політичні, правові та інші процеси. 

Проблема запобігання корупції є однією з найважливіших для нашої 
держави на сучасному етапі її розвитку і потребує невідкладного вирішення. 
Сприятливим середовищем, де спостерігається тенденція до процвітання 
корупції є зокрема служба в органах місцевого самоврядування. Саме тому 

http://www.goldmustang.ru/magazine/konevodstvo/920.html
http://www.goldmustang.ru/magazine/countries/187
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питання запобігання корупції в даних органах потребує вдосконалення та 
системного вивчення. 

З одного боку, корупція характеризує основні суспільні відносини, 
здійснювані у державі та суспільстві, а з другого – впливає на економіку, політику, 
право, ідеологію, суспільну психологію тощо. У корупції проявляється 
неефективність влади, недосконалість важливіших державних і суспільних 
інститутів. 

Революція Гідності 2014 року повстала могутнім сигналом прагнення 
українського народу до інтеграції з європейською демократичною спільнотою. 
Проте, за двадцять п’ять років нехалежності українське суспільство все ще 
перебуває в транзитивному стані, постійно стикаючись з новими історичними 
викликами і загрозами власній безпеці. 

Сучасний рівень корупції в Україні визнається як критичний. Так, за 
даними такої авторитетної міжнародної організації як Transparency 
International, наша держава в світовому рейтингу корупції за 2016 рік посідала 
131 місце зі 176. Цю сходинку із показником 29 балів разом з нами розділили 
Казахстан, Росія, Непал та Іран. 

Таким чином, корупція є головною загрозою суспільного розвитку України, 
оскільки може знівелювати як результати революційної боротьби українського 
народу за власну гідність, так і наш цивілізаційний євроінтеграційний вибір. За 
таких умов боротьба з корупцією фактично постає головним спрямуванням як 
загальнодержавної політики, так і політики регіональних і місцевих органів 
публічної влади, власне – тим лакмусовим  папірцем, який  засвідчить  здатність 
(або нездатність) українських політичних еліт до сучасного належного 
демократичного врядування. Розпочинати необхідно з місцевого рівня. Адже 
саме місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, судові та силові 
структури на місцях утворюють первинну корупційну систему регулювання 
суспільних відносин, що лежить поза правовим полем, й є підґрунтям для 
розвитку і поширення цього злочинного процесу на загальнодержавний рівень. 

Стратегічним напрямом запобігання передумовам корупції та їх 
нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, 
розвиток громадської свідомості та активності в загальному контексті 
побудови демократичної держави. Демократизація, відкритість влади, 
прозорість і зрозумілість для населення державних рішень, діяльності 
управлінського апарату, розвиток громадянського суспільства – найважливіші 
важелі подолання корупції. 

Необхідність невідкладного подолання корупції обумовлюється тим, що вона 
за ефектом ланцюгової реакції породжує цілий спектр інших системних проблем: 
загрожує верховенству права, моралі суспільства, стабільності демократичних 
процесів, підриває основи державного управління, порушує принципи рівності та 
соціальної справедливості, породжує латентну монополізацію ринку й підриває 
правові основи вільної, добросовісної конкуренції, призводить до перекосів в 
оптимальному поєднанні методів адміністративного регулювання й ринкового 
саморегулювання на всіх рівнях влади та управління. 
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Отже, запобігання корупції в органах місцевого самоврядування – 
довготривала та клопітка справа, яка потребує ініціативності з боку самих 
посадових осіб та громадськості й потребує тривалих соціальних, 
економічних, політичних і правових перетворень. Перші кроки на цьому 
шляху уже зроблені, зокрема прийнято нове законодавство, в основі якого 
превентивна функція. Подальші дії повинні бути спрямовані на формування 
активної громадської позиції із запобігання корупції; підвищення правової 
культури громадян та формування у них моральної нетерпимості до будь-яких 
корупційних проявів; підвищення зарплатні посадовим особам органів 
місцевого самоврядування у контексті державної реформи; забезпечення 
відкритість та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування; 
розроблення антикорупційних програм на місцевому рівні. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА НА  

НАЙБЛИЖЧУ ПЕРСПЕКТИВУ 
 

Сьогодні овочівництво в Україні нерозривно пов’язане з глобальними 
ринками, що диктують вимоги до якості продукції і ціни. В той же час, 
вітчизняні виробники сільськогосподарської продукції зіштовхнулися з такими 
викликами, як перерозподіл експортних ринків, втрата споживачів окупованих 
територій, бідність внутрішнього споживача, зростання цін на добрива, 
сільськогосподарську техніку, тару та ін.  

З впливом факторів глобального середовища з’явилися нові ідеї з приводу 
підвищення рентабельності виробництва овочів. Але який шлях обрати і як 
реалізувати його на практиці, ось основні питання які потребують вивчення.  

Оцінити економічні, соціальні і технологічні перспективи різних шляхів 
стійкого розвитку в умовах жорсткої конкуренції дозволяє аналіз зовнішнього 
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середовища (PEST-аналіз). По його результатами фахівці визначають основні 
напрямки овочівництва на найближчу перспективу: 

1. Кластеризація або кооперація. При кластерізації йдеться про утворення 
сильних виробничо-торгових кластерів, які зможуть організувати не лише 
виробництво високоякісних овочів, але і весь ланцюг «від виробника до 
кінцевого споживача»: сортування, миття, зберігання, упаковку, сертифікація, 
доставку до місць продажу або споживання. Самостійно фермер забезпечити 
усе це не зможе, так як не вистачить ні фінансових ні трудових ресурсів. Проте 
спільними зусиллями можуть значно збільшити додаткову вартість продукції і 
отримати за рахунок цього серйозні конкурентні переваги. Це світовий досвід, 
і в сучасних глобальних умовах його потрібно застосовувати. Найбільш 
простою формою його впровадження може стати кооперація 
сільськогосподарських підприємств на місцевому рівні навколо виробництва 
тих або інших овочів. 

2. Постійне вдосконалення технологій. Обов’язковою умовою виживання є 
також пошук і впровадження нових технологій або хоч би застосування нових 
технологічних прийомів вирощування овочів, які забезпечать низьку ціну, 
відповідний рівень урожайності і високу якість овочевої продукції.  

При цьому йдеться про якість овочів не лише в полі, але і до того моменту, 
коли вони потрапляють на стіл кінцевого споживача. А це не одно і те ж, так 
як в полі овочева продукція гарної якості, але після тривалого просування по 
логістичному ланцюжку втрачає свої товарні властивості. Споживачі, 
особливо на зовнішніх ринках, готові платити високу ціну тільки за якісну і 
екологічно безпечну овочеву продукцію. Важливу роль в удосконаленні 
технологій селекції насіння гібридів, високоефективних добрив, засобів 
захисту, плівкових укриттів, краплинного зрошування, техніки і багато іншого 
забезпечуються переважно за рахунок імпорту. 

3. Пошук ніш овочевої продукції. У багатьох аграріїв України є мотивація 
до вирощування нішевої аграрної продукції. Такий бізнес-підхід дозволяє 
вирішити одразу кільки проблем – це і вихід на ринок із низькою 
конкуренцією і великою маржею, й створення нових робочих місць – а отже, 
імпульс до розвитку сільських територій [1]. 

Одним з порівняно легких шляхів підвищення рентабельності виробництва 
овочів є пошук нових ніш для реалізації продукції. Знайшовши таку нішу, в 
якій конкуренція невисока, а то і взагалі відсутня, можна значно підвищити 
прибутковість овочевого господарства. Така перспектива є привабливою 
багатьом виробникам овочів. Тому, потрібно або жорстко конкурувати, або 
шукати ніші, де конкуренція нижча – і, відповідно, там є вищий прибуток. 

Найчастіше нішевими є нові або екзотичні для нашого споживача овочі. 
Наприклад, солодка картопля (батат), який у світі дуже популярний, а в нашій 
країні подобається лише небагатьом, але попит на цей вид овочів є. Проте 
вільні ніші можна знайти і на ринку традиційних овочевих культур – так 
організувавши постачання нового урожаю в міжсезонні. Та ж сама цибуля в 
травні-липні часто опиняється в дефіциті, і запропонувавши в цю продукцію 
можна отримати економічний прибуток.  
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При цьому треба мати на увазі, що в освоєнні ніш на ринках традиційних 
культур головну роль грають технологічні аспекти виробництва, а в нішах 
екзотичних культур важливішою є реклама і просування, оскільки для 
виробництва порівняно легко можна пристосувати технологію, яка розроблена 
для традиційних овочів.  

Попит в нових нішах зазвичай дуже рухливий і важкопрогнозований [2]. 
Запити споживачів змінюються і насичуються швидко, і це вимагає від 
виробників високої гнучкості. Головною особливістю ніш є те, що вони мають 
невелику місткість, і якщо хтось вже зайняв там місце, для інших виробників 
умови можуть виявитися значно менш комфортними. Про це слід пам’ятати 
тим, хто хоче займатися овочевим бізнесом. 

На овочевому ринку вільні ніші утворюються з різних причин: у зв’язку з 
модою на новий продукт, із-за труднощів з імпортом, необхідності заміщення 
деяких видів сировини у виробництві і т. п. Одним з поширених варіантів є 
залучення до виробництва овочевих рослин, які вже знайшли свого споживача 
в інших краънах, але для України є екзотикою. Але у будь-якому випадку 
однією з найважливіших умов є висока якість і безпека товарної продукції, що 
дозволить не лише задовольняти запити вітчизняного покупця, але і 
забезпечити високі обсяги експортувати. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Наявність загроз національній безпеці відображається на обсягах та 

тенденціях прямих іноземних інвестицій (ПІІ) внаслідок їх витіснення 
витратами на внутрішню безпеку та оборону або відповідною поведінкою 
інвесторів, які намагаються уникнути цих загроз [1].  

Негативний взаємозв’язок між національною безпекою та обсягами ПІІ 
прослідковується лише у випадку інвестицій з країн із сильними державними 
та суспільними інститутами, тоді як в протилежному випадку інвестори 
схильні інвестувати в конфліктні країни. Разом з тим, для останніх більшу 
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пріоритетність має доступ до ресурсів, використання переваг розташування. 
Взаємозалежним для бізнес-структур з різних країн є наявність корупції та 
дотримання права власності, і чим більш схожими є ці характеристики, тим 
більш інтенсивними є потоки ПІІ незалежно від наявності конфлікту в 
приймаючій країні [2]. 

Отже, погіршення рівня національної безпеки певної країни, насамперед, 
внаслідок  поширення корупції, наявності зовнішніх та внутрішніх збройних 
конфліктів, недотримання громадянських прав і свобод, політичної 
нестабільності, призводить до виявлення іноземними інвесторами значних 
ризиків і скорочення інвестицій до неї. Зазвичай ці рішення приймаються 
наперед, тоді ж як за умови настання кризових подій зміни підходів до 
вироблення інвестиційних рішень не відбувається. 

Відповідно, країни, що потерпають від конфліктів, як наприклад Україна, 
«повинні розробити ефективну економічну політику, щоб протистояти 
несприятливим впливам регіональної нестабільності, з тим, щоб оживити свою 
економіку і стимулювати економічне зростання» [3, с. 533]. 

Проведемо графічний аналіз економічних показників, який дозволить 
перевірити гіпотезу про залежність між надходженнями прямих іноземних 
інвестицій та рівнем національної безпеки країни (рис. 1; рис. 2). 

 
Рис. 1. Динаміка рівня національної безпеки та надходжень ПІІ 

Джерело: розраховано автором на основі даних Світового банку, ЮНКТАД, 
Інституту економіки та миру 

 
Проведений графічний аналіз, за окремими виключеннями, дозволяє 

стверджувати про наявність співрозмірної динаміки інвестиційних та 
макроекономічних показників за відсутності чітко вираженої залежності від 
показників безпеки для країн з найвищим рівнем миролюбства та високим 
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рівнем економічного розвитку. Для країн, що розвиваються, та країн з 
транзитивною економікою, які втягнуті у збройні конфлікти, відзначається 
залежність між обсягами надходжень ПІІ та рівнем безпеки, однак складно 
визначити рівень витіснення витратами на оборону ПІІ. Враховуючи 
встановлені залежності і, разом з тим, виявленні відхилення від загальних 
тенденцій для окремих груп країн, необхідно віддати належне відсутності 
можливості врахувати всі чинники впливу на ПІІ, однак маємо достатньо 
підстав, щоб сформулювати гіпотезу про залежність між надходженнями ПІІ 
та рівнем національної безпеки країни, тільки залишається відкритим питання 
наскільки сильною є ця залежність і як вона спрямована. 

 
Рис. 2. Динаміка надходжень ПІІ та макроекономічних показників 

Джерело: розраховано автором на основі даних Світового банку та Стокгольмського 
інституту дослідження проблем миру 

 
Таким чином, вирішення загроз національній безпеці засобами державної 

інвестиційної політики вплине і на характер і напрями надходжень ПІІ в 
економіку країни. 

Відповідно до отриманих результатів дослідження можемо запропонувати 
наступні заходи інвестиційної політики, спрямованої на вирішення проблем 
економічної безпеки: 

1. Вирішення проблем в сфері національної безпеки вимагає використання 
дипломатичних та інших невійськових шляхів вирішення конфліктів на основі 
підтримки з боку міжнародних інституцій, союзницької підтримки у 
протистоянні зовнішній агресії та задіяння санкційних режимів до сторін, що 
розпалюють ворожнечу.  

2. Обов’язковим є подолання корупції, оскільки вона є основною 
перешкодою на шляху до забезпечення розвитку країни, виступає однією з 
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передумов низького рівня інвестиційної активності, порушень умов договорів, 
погіршення результатів господарської діяльності. 

3. Заходи з підвищення рівня безпеки в інвестиційній сфері мають бути 
спрямовані на задіяння інших визначальних факторів ПІІ, такі як 
диверсифікація економіки; моделювання цін шляхом субсидування 
промислових ресурсів з метою зниження собівартості продукції; розвиток 
енергетичного сектору. 

4. В цілях національної безпеки необхідне проведення інституціональних 
змін, що передбачають прозорість та передбачуваність відносин в 
інвестиційній сфері, а також адекватність державної інвестиційної політики 
загрозам національній безпеці. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ЗАХИСТУ 
ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ:  

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Особливістю економічного розвитку залишається фінансова підтримка 
виробництва, адже при підвищенні технічного оснащення та використання 
інновацій спричиняє досягнення високого рівня якості продукції та зменшення 
витрат за рахунок модернізації. Модернізація виробництва залишається одним 
із основних напрямів виробництва. Кожна держава звертає увагу щодо 
державної фінансової політики підтримки виробників при вивчені ряду 
проблем, що виникають в процесі експортного виробництва, а саме: 
кредитування та субсидування продукції, призначеної на світовий ринок. 
Автор дослідивши  зарубіжний досвід, аналізує та пропонує запозичити 
альтернативні аспекти підтримки та захисту виробників аграрної сфери для 
українського виробника.  

У зарубіжних країнах система кредитування експорту має розгалужений 
характер і передбачає коротко-, середньо-, довгострокове кредитування 
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експорту різних видів продукції. В яких можна відзначити декілька підходів. 
Невеликі країни, наприклад, Аргентина, Колумбія, Мексика, Чилі подовжують 
дію систем короткострокового рефінансування своїх центральних банків і на 
середньострокове і довгострокове кредитування, Інші (наприклад, Бразилія) 
довгострокове фінансування здійснюють за рахунок ресурсів спеціального 
державного фонду. У третіх країнах створені спеціальні установи для 
фінансування та банківського обслуговування більш довгострокових кредитів. 
Держава, як правило, дає гарантії у формі страхування кредитів від серії 
ризиків. Зокрема: ризиків неплатежів, ризиків, випробовуваних комерційними 
банками в результаті неповернення кредитів і т.д. Резервна система США 
планує розширити свою програму стимулювання видачі кредитів до 1 
трильйона доларів. Цей «інструмент» пожвавить споживче кредитування та 
видачу позик для малого бізнесу [3]. 

Для удосконалення порядку визначення розміру часткової компенсації, а 
відповідно й розміру фактичної (пільгової) кредитної ставки для 
позичальника, доцільно проаналізувати зарубіжний досвід, який свідчить про 
різноманітність підходів щодо розв'язання цього питання. Зокрема, у Франції 
механізм дії пільгових кредитів ґрунтується на принципі боніфікації – 
компенсації кредитору з коштів державного бюджету різниці між договірною 
відсотковою ставкою і ставкою пільгового кредиту. Розмір пільгової кредитної 
ставки є фіксованим, законодавчо визначеним і диференційованим залежно від 
виду кредиту: на облаштування господарства – 2,7 – 4 %, модернізацію – 
2,7 –5 %, розвиток тваринництва – 5 – 6 %, виробництво деяких продуктів 
рослинництва – 6 – 10 %, земельні позики – 5,2 %, фінансування кооперативів 
із спільного використання техніки – 3,7 – 5 %. В Німеччині існують дві 
програми пільгового кредитування «Программа інвестиційного стимулювання» і 
«Загальна програма аграрних кредитів», в результаті чого пільгове кредитування 
здійснюється у вигляді кредитів, наданих за ставкою 1 % річних, або шляхом 
зниження позичкового відсотка діючих кредитів на 4 – 7 %. Тобто для німецьких 
сільськогосподарських виробників, фіксованими є або ставка пільгового 
кредиту, або розмір часткової компенсації [4, с. 91 – 95]. 

На даний час у світі існує дві міжнародні організації які здійснюють 
регулювання державної допомоги своїм виробників-це СОТ і ЄС. Офіційно 
СОТ виступає проти застосування субсидій, однак ЄС та США, з мовчазної 
угоди СОТ, змагаються за це право все-таки їх надавати. В країнах Західної 
Європи також діє механізм гарантованих цін на сільськогосподарську 
продукцію наприклад США щорічно витрачається на підтримку 
сільськогосподарського комплексу 50 млрд. дол., в ЄС 300 млрд. євро в 
Україні ця сума становить менше 1 млрд. грн. У країнах ЄС нагляд за 
88 – 97 % цін на сільськогосподарську продукцію (пшениця, ячмінь, жито, 
кукурудза, молоко, м'ясо великої рогатої худоби, цукор, оливкова олія) 
здійснюється наднаціональними органами постійно, «оздоровлення» ринку 
досягається на основі підтримки балансу між попитом та пропозицією і 
регулюванням ринкових цін у певних рамках, незважаючи на те, що вільна гра 
попиту і пропозиції з введенням єдиних цін не усувається. В ЄС встановлені 
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квоти для Португалії та Іспанії на імпорт зерна, не корумпованих інгредієнтів, 
до чого досить критично ставляться інші країни [2]. 

В Австрії не встановлюється фіксована ставка пільгового кредиту для 
сільськогосподарських позичальників. Пільговий інвестиційний кредит 
австрійським фермерам диференційований залежно від виду кредиту за двома 
рівнями компенсаційних доплат – 50 і 36 % діючої відсоткової ставки банка-
кредитора. У США Асоціація у справах фермерів фінансує програму зі 
зменшення кредитних відсоткових ставок із компенсацією 4 % від відсоткової 
ставки одержаного кредиту в комерційних банках фермером чи 
сільськогосподарським товаровиробникам [4]. 

Якщо розглядати організаційно-економічний механізм захисту 
національних виробників в Китаї, то можна відзначити його високу 
ефективність. Китаю за короткий час вдалося виконати два глобальні завдання: 

1) вирішити проблему самозабезпечення країни продуктами харчування; 
маючи 13 % орних земель світу, Китай не тільки забезпечує продуктами 
харчування 1,334 млрд. свого населення, але й експортує  
сільськогосподарську продукцію; 

2) розвинути легку промисловість, забезпечивши себе повністю товарами 
цієї галузі [1]. 

Дослідивши зарубіжний досвід, слід відзначити, чим сильніше країна 
відстає у своєму економічному розвитку, тим більше господарських функцій 
змушене брати на себе держава. Навіть самі ліберальні західні країни вдаються 
до допомоги державних органів, щоб захистити свої позиції, а не 
розраховують на механізм саморегулювання ринкової економіки. Роль 
держави полягає в мобілізації ресурсів країни, визначенні пріоритетів 
господарського розвитку, створення необхідного організаційно-економічного 
механізму захисту національних товаровиробників [2]. 

З світового досвіду участь держави у розвитку вітчизняної економіки, 
підвищення ефективності експортних операцій забезпечення необхідними 
грошовими коштами аграрних підприємств може бути досить корисним і в 
подальшому використовуватись при вдосконалення механізмів регулювання та 
фінансування експорту України в процесі євроїнтеграції виробництва. 
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СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

SECTION 3 ECONOMY AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СОЦІАЛЬНОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Інформаційні ресурси (ІР) є важливою складовою економічної діяльності 

підприємств. Потреба належного інформаційного забезпечення соціальних 

підприємств шляхом удосконалення вже існуючих та розвитку нових ІР є 

актуальною, оскільки ІР соціального підприємництва в Україні малочисельні 

та обмежені, а в багатьох структурних видах (наприклад, наукові звіти) вони 

практично відсутні. Напрямки розвитку ІР соціального підприємництва в 

Україні на сьогодні не розроблені. 

Одними з факторів, які сприяють розвитку соціального підприємництва в 

Україні є запровадження програм грантової підтримки для відкриття 

соціального підприємства, програм навчання соціальному підприємництву, 

ознайомлення зі світовим досвідом вирішення соціальних проблем, пошук 

нових джерел фінансування соціальних послуг, потреба у ресоціалізації та 

забезпеченні економічної стабільності людей у складних життєвих обставинах 

чи вразливих груп населення. Тому, ІР соціального підприємництва можна 

трактувати як необхідний для функціонування і розвитку соціальних 

підприємств та управління сферою соціального підприємництва 

структурований потік інформації про суб’єктів, середовище, явища, події, 

факти, що так чи інакше пов’язані з феноменом соціального підприємництва в 

Україні, стосуються відповідних засобів виробництва, торгівлі, надання 

послуг, соціального обслуговування. 

Структурну класифікацію ІР соціального підприємництва в Україні можна 

представити в такому вигляді:  

1) нормативно-правові акти;  

2) ІР місцевої влади та органів місцевого самоврядування;  

3) спеціалізовані каталоги;  

4) наукові статті;  

5) матеріали у виданнях громадських організацій, фондів і т. п;  
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6) навчальна література;  

7) ІР власне соціальних підприємств  

8) матеріали інтернет-ресурсу «Соціальне підприємництво в Україні»;  

9) науково-популярні, аналітичні, довідкові, інформаційні та інші 

матеріали в інтернет-виданнях;  

10) інтернет-ресурси громадських організацій;  

11) періодичні видання та ІР телекомунікаційного доступу. 

В даній роботі показано, що значна частина ІР соціального 

підприємництва, що не стосується наукових досліджень, формується в 

недержавному секторі економіки України, секторі громадських організацій і 

фондів, медійному просторі. Аналізуючи інформаційні інтернет-ресурси, 

відмічено проект «Соціальні підприємства в Україні», який виконується 

громадською організацією «Молодіжний центр з проблем трансформації 

соціальної сфери «СОЦІУМ-ХХІ», за фінансової підтримки Western NIS 

Enterprise Fund. Проект передбачає збір, аналіз та впорядкування інформації 

про соціальні підприємства, які діють на сьогодні в Україні, з метою 

популяризації, підтримки та розвитку соціального підприємництва в Україні. 

В рамках проекту було проведено анкетування, опитування соціальних 

підприємств України, за результатами якого було складено даний підсумковий 

звіт та видано Каталог соціальних підприємств України 2016 – 2017 рр. 

Розділами офіційного ресурсу «Соціальне підприємництво в Україні» є 

«Соціальні підприємства», «Новини соціального підприємництва України», 

«Світові новини соціального підприємництва», «Каталог соціальних 

підприємств», «Товари та послуги соціальних підприємств України». Зокрема, 

згідно вказаного інформаційного ресурсу, на Закарпатті нараховується 8 

соціальних підприємств, а «Громадська організація «Моє Закарпаття» яка 

стала переможцем Другого конкурсу малих грантів упродовж 2017 року 

реалізовує проект «Центр підтримки соціального підприємництва». Проект 

започатковується у місті Ужгороді за фінансової підтримки Європейського 

Союзу та адмініструється БО «Благодійний фонд «Центр громадських 

ініціатив». Центр підтримки соціального підприємництва буде працювати як 

майданчик для об’єднання ініціатив молодих людей, ветеранів АТО, людей з 

обмеженими можливостями та підтримки розвитку їхніх бізнес-проектів». 

Аналіз ІР показав, що у даний час в Україні не видається жодного 

періодичного видання, повністю присвяченого тематиці соціального 

підприємництва. Враховуючи важливість розвитку соціального 

підприємництва в Україні, доцільним було би видання інформаційно-

аналітичного щомісячника з аналітикою питань, пов’язаних з моделями і 

досвідом розвитку соціальних підприємств і соціальних інновацій у світі. 
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У результаті проведеного дослідження ІР соціального підприємництва 

визначені як необхідний для функціонування і розвитку соціальних 

підприємств, управління сферою соціального підприємництва структурований 

потік інформації про суб’єктів, середовище, явища, події, факти, що так чи 

інакше пов’язані з феноменом соціального підприємництва в Україні. 

Виокремлено та проаналізовано структурні види ІР, де містяться матеріали про 

стан і розвиток соціального підприємництва в Україні та наведено приклади ІР. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ПІДТРИМКИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Для формування стратегії необхідно описати отримані кластери більш 

ґрунтовно. Для цього критерії оцінки отриманого рівня соціально-економічної 

ефективності підприємства пропонується розробити методом нечіткої 

класифікації, який дозволить віднести об’єкт, що є заданим вектором 

інформативних показників соціально-економічної ефективності, до одного із 

заздалегідь описаних класів. Таким чином, опишемо отримані класи на основі 

загального інтегрального показника на основі стандартного класифікатора 

теорії нечітких множин: «дуже низький, низький, середній, високий,  

дуже високий». 

Результатами кластирізації з урахуванням класифікатора теорії множин 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результат кластерізації за рівнем розвитку 

Кластер 

Середнє значення 

інтегрального 

показника рівня 

розвитку 

Назва класу згідно 

стандартного 

класифікатора теорії 

нечітких множин  

Назва групи 

(розроблено автором) 

Кількість  

підприємств 

1 0,310378 «низький» Відсталі (В) 9 

2 0,49481 «середній» 
Середньо  

розвинуті (СР) 
15 

3 0,332045 «низький» 
Погано  

розвинуті (ПР) 
14 

4 0,657736 «високий» Розвинуті (Р) 6 
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Таким чином 4 кластер – найбільш розвинений (Р), далі йде 2 кластер – 

середньо розвинуті підприємства (СР), потім 3-ій – погано розвинуті 

підприємства (ПР), а 1-ий має найгірші показники розвитку – відсталий 

розвиток (В).  

Для опису кожної групи підприємств необхідним є уточнення 

характеристик кожного кластеру – для цього скористаємося методом  

k-середніх за трьома інтегральними показниками (рис. 1). Звертаючи увагу на 

середні показники «рівня розвитку» в табл. 1 та характеристику кластерів за 

методом k-середніх, отримані кластери можна охарактеризувати наступним 

чином: найбільш розвиненим є 4 кластер «Розвинуті підприємства». 

Насамперед, він має досить високі показники збутової складової інтегрального 

показника, також має найвищі показники фінансової складової.  

Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 1. Характеристика кластерів за інтегральними показниками 

 

Кластер 2 теж має найвищі показники фінансової складової та найкращі 

показники між всіма групами за виробничим інтегральним показником. Проте 

він є менш розвинений ніж 4-ий. 

Найгіршим є 1-ий кластер. Він має найнижчі показники фінансової 

складової та майже найнижчі показники збутової складової, і хоча виробнича 

інтегральна складова має в середньому непоганий результат, але всі 

підприємства, що входять до цього кластеру потребують особливої уваги.  

Третій кластер за всіма показниками, окрім фінансових має найгірший 

результат – його рівень розвитку наближається до 1-ої групи. Тобто до 

найгірших результатів діяльності аналізованих підприємств. 
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На основі результатів достовірної кластиризації, що обґрунтована 

дискримінантним методом на рис. 2 за допомогою діаграми Microsoft Excel 

наглядно представлено результати часткових інтегральних показників в 

кожному з отриманих кластерів. 

 
Рис. 2. Поділ промислових підприємств на кластери  

 

Погано розвинені та відсталі підприємства характеризуються негативною 

тенденцією, перш за все Збутового інтегрального показника, що свідчить пр. 

відсутність маркетингових програм, спрямованих на результативність і 

ефективність діяльності. Як наслідок у «Відсталому» кластері спостерігається 

рівень фінансового інтегрального показника набагато нижчий нульового 

значення, що свідчить про досить глобальні проблеми підприємства та в 

першу чергу для даного кластеру рекомендується зробити оцінку  

перспективи банкурутсва. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У 

ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

 

На сьогоднішній день західна теорія і практика управління 

підприємствами накопичила значний досвід у напряму розробки методик 

оцінки ефективності діяльності органів управління. Зокрема, у праці [1] нами 

було охарактеризовано концепцію Value-Based Management (управління, 

націлене на створення вартості, VBM). 

Окрім концепції VBM, заснованій на концепції вартості, провідними 

моделями ефективного управління у західній практиці вважаються також 

моделі, засновані на збалансованій системі показників: 

− BSC-модель (збалансована система показників (Balanced ScoreCard 

System)) Лоренца Мейсела (Lawrence S. Maisel), яка відображає такі блоки 

оцінки ефективності управління: взаємовідносини з клієнтами, внутрішні 

бізнес-процеси, фінансове забезпечення, перспектива людських ресурсів.  

У даній моделі акцент здійснений на тому, що керівництво підприємства має 

бути більш уважним до свого персоналу та оцінювати ефективність не тільки 

процесів і систем, але і співробітників. Замість перспектив навчання та 

кар’єрного зростання управлінських кадрів Л. Мейсел використовує у моделі 

перспективу людських ресурсів, оцінюючи інновації, а також такі фактори, як 

освіта і навчання, розвиток продукції (послуг), компетентність та 

корпоративна культура [2]; 

− BSC-модель (збалансована система показників (Balanced ScoreCard 

System)) Нортона-Каплана (R. Kaplan та D. Norton) – це система стратегічного 

управління та оцінки її ефективності, що відображає цілі та задачі 

підприємства у системі показників. Включає ті ж блоки показників, що і 

модель Л. Мейсела, окрім «перспективи людських ресурсів», замість якого 

оцінюютбься інновації, розвиток та навчання. Основа даної моделі: втілення у 

життя задумів удміністрації, а також поєднання стратегії з оперативною 

діяльністю та вартісними показниками [3, с. 28 – 32]; 

− піраміда ефективності К. МакНейра (C. J. McNair), Р. Ланча (Richard 
L. Lunch) та К. Кросса (Kelvin F. Cross), основною концепцією якої є зв’язок 
клієнтоорієнтованої корпоративної стратегії з фінансовими показниками, 
доповненими декількома ключовими якісними показниками.  За цієї моделі 
традиційна управлінська інформація має генеруватись тільки верхнім рівнем 
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управління, а сама піраміда ефективності побудована на концепціях 
глобального управління якістю, промислового інжинірингу та обліку, 
заснованого на «діях». Піраміда ефективності на чотирьох різних рівнях (1 – 
корпоративне бачення; 2 – цілі підрозділів і дівізіонів; 3 – міжфункціональні 
напрями у межах підприємства, що пронизують декілька структурних 
підрозділів (драйвери ефективності); 4 – область оперативних дій, 
ефективність яких оцінюється постійно) відображає структуру підприємства, 

яка забезпечує двосторонні комунікації та необхідна для прийняття рішень на 
різних рівнях управління [4]; 

− модель EP2M (Effective Progress and Performance Measurement) 
Крістофера Адамса (Christopher Adams) та Пітера Робертса (Peter Roberts), 
заснована на оцінці ефективності діяльності та зростання, яка має відбуватись 
за напрямами: обслуговування клієнтів та ринків; удосконалення внутрішніх 
процесів (зростання ефективності та рентабельності); управління змінами та 
стратегією; власність та свобода дій. Ціль моделі не тільки в тому, щоб 

забезпечити впровадження і реалізацію стратегії компанії, але і в тому, щоб 
формувати культуру, у якій постійні зміни – це нормальне явище. Запорукою 
ефективності управління у моделі визначено швидкий зворотний зв’язок 
управлінців, що приймають управлінські рішення та відповідають за 
реалізацію стратегії [5]. Тобто ефективність управління повинна мати яскраво 
виражений часовий інтервал; 

− «панель управління» (в пер. з фр. Tableau de bord) – інструмент 
управління, призначений в першу чергу для потреб вищої управлінської ланки. 
Її роль – допомагати вищому керівництву оперативно отримувати загальне 

уявлення про діяльність (операції) підприємства та стан середовища, у якому 
ця діяльність здійснюється. У відповідності з цим, неефективність «панелі 
управління» призводить до неефективності самої системи управління [6, с. 39]; 

− модель «Стейкхолдер» (Stakeholder), яка допомагає знайти шлях 
створення максимальної доданої вартості для кожної групи зацікавлених осіб. 
Особливістю моделі є її універсальність у зв’язку з відсутністю чітко 
закріплених індикаторів ефективності, оскільки у кожної компанії є свої 
ключові компетенції управлінського персоналу, індивідуальний підхід до 

створення конкурентних переваг тощо [6, c. 42]. Недоліком даної моделі 
можна вважати зосередження тільки на фінансових показниках, що спричиняє 
недооцінювання таких факторів довгострокової ефективності, як 
професіоналізм персоналу, інформаційні технології, корпоративна культура; 
тому модель більш орієнтована на короткострокову перспективу; 

− універсальна система показників (Total Performance Scorecard (TPS)) 
Рамперсада К. Хьюбета (Rampersad Hubert), створена на основі BSC-моделі 
Нортона-Каплана та визначена як систематичний процес безперервного, 

послідовного та регулярного удосконалення, розвитку та навчання, 
спрямований на стале зростання результатів діяльності співробітників та 
організації. Складовими елементами системи TPS є: особиста система 
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збалансованих показників (Personal Balanced ScoreCard (PBSC)); організаційна 
система збалансованих показників (Organizational Balanced ScoreCard (OBSC)); 
загальний менеджмент на основі якості (Total Quality Management (TQM)); 
управління результативністю (Perfomance Management) та управління 
компетенціями (Compeyence Management); цикл навчання Колба (Kolb’s 
Learning Cycle) [7].  

Узагальнення наведених моделей дозволяє визначити ключові акценти 

використання кожної конкретної моделі та сформувати уявлення про 
доцільність взяття їх за основу при розробці авторської методики. 

Використання наведених моделей в оцінці ефективності управління (топ-
менеджменту) дозволяє дещо відійти від традиційної оцінки лише на основі 
фінансово-економічних показників, як це здійснюється, наприклад, з 
використанням концепції VBM. У відповідності з цим, поява моделей була 
обумовлена потребою у збалансуванні фінансових показників іншими – 
нефінансовими. Найбільш перспективною з наведених моделей вважається 

BSC-модель, яка дозволяє поєднати конкретну діяльність і стратегію 
організації у досить повний набір показників, які утворюють систему 
стратегічного контролю та управління. 

Список літератури 
1. Голівер В. П. Можливості застосування вартісного аналізу в оцінці 

ефективності діяльності виконавчого органу акціонерного товариства /  
В. П. Голівер // Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал 
економіки: методологія, теорія та практика : Всеукраїнська науково-практична 
конференція, 15 – 16 вересня 2017 року : тези доповідей. – Одеса : ЦЕРД,  

2017. – С. 28 – 33. 
2. BSC и EVA – конкуренты или союзники. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_1197. 
3. Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию: Пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2003, – 214 с. 

4. McNair, C. J. and Lunch, Richard L. and Cross, Kelvin, F. (1990) «Do 
financial and nonfi-nancial performance measures have to agree?». Management 

Accounting. November. pp. 28 – 36. 
5. EP2M Model, Efficiency Pyramid, and Maisel’s Balanced Scorecard. BSC 

Designer. – [Online] – Available at : https://bscdesigner.com/ep2m-efficiency-
pyramid-maisels-bsc.htm. 

6. Макаренко М. В. Системы показателей, модели и подходы к оценке 
эффективности деятельности предприятия / М. В. Макаренко, И. И. Малова // 
Труды СГУ. Серия : «Гуманитарные науки: юриспруденция, экономика и 
менеджмент». – М.: Изд. СГУ, 2008. – №12. – C. 32 – 49. 

7. Рамперсад К. Хьюберт Универсальная система показателей 
деятельности: Как достигать результатов, сохраняя целостность / Хьюберт 
К. Рамперсад; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с. 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_1197/
https://bscdesigner.com/ep2m-efficiency-pyramid-maisels-bsc.htm
https://bscdesigner.com/ep2m-efficiency-pyramid-maisels-bsc.htm


Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» 
 

 

49 

 

УДК 338.47:005.6 
Дземич Р. Р. 

магістрант, 
Одеська національна академія зв’язку 

ім. Олександра Степановича Попова 
Науковий керівник: 

Станкевич І. В. 
к. е. н., доцент, 

Одеська національна академія зв’язку 
ім. Олександра Степановича Попова 

 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ 
ПІДПРИЄМСТВА АВІАТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Проблема управління, забезпечення та підвищення рівня якості послуг 
посідає сьогодні особливе місце, зокрема в інфраструктурному секторі 
національної економіки. Підприємства авіатранспортної системи, зокрема 
авіаційні перевізники, послуги яких пов’язані із повітряними пасажирськими 
перевезеннями, не залишаються осторонь цієї проблеми. Поняття якості 
послуг повітряних перевезень, при цьому, слід розглядати не як технічну, а 
саме як соціально-економічну категорію, що враховує інтереси конкретного 
споживача. 

Категорія якості продукції (послуг) та її аспекти детально висвітлені в 
роботі авторів [1], які розкрили як теоретичні, так і прикладі засади управління 
якістю послуг, зокрема пов’язані із розробкою та впровадженням систем 
управління якістю (надалі – СУЯ). При вирішенні проблеми управління якістю 
послуг повітряних перевезень, у межах цього дослідження, ми будемо 
відштовхуватись від поняття «якості пасажирських перевезень», 
представленого в роботі авторів [2]. Які відмічають, що в управлінні якістю 
транспортних послуг, однієї із основних особливостей, є сервіс перевезень та 
рівень складових цього сервісу. 

Відповідно до основоположних у цій сфері стандартів ISO серії 9000 [3], 
якість об’єкту має визначатись сукупністю його власних характеристик. 
Власною є характеристика, яка присутня та властива об’єкту постійно. На 
основі реферування джерел [1 – 3], можна зробити висновки про те, що такими 
характеристиками в сфері повітряних перевезень, є: авіаційна безпека, 
надійність, доступність, потужність, швидкість та естетичність (табл. 1). 

Таблиця 1 
Власні характеристики якості послуг повітряних перевезень 

Характеристика 

якості 
Змістовне наповнення 

1 2 

Авіаційна безпека 

Здатність підприємств авіатранспортної системи забезпечувати виконання вимог, з 

урахуванням запобігання та попередження ризиків (умов та чинників), які можуть 

вплинути на здоров’я та безпеку замовників повітряних послуг та інших зацікавлених 

сторін 

Надійність 
Безвідмовність та готовність підприємства авіатранспортної системи, на постійній засаді, 

постачати послуги, які відповідають вимогам замовників та інших зацікавлених сторін  

Доступність 
Підприємство авіатранспортної системи має забезпечувати замовників та інших 

зацікавлених сторін повітряними послугами у зручний для них спосіб 
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Продовж. табл. 1 
1 2 

Потужність 
Пропускна здатність підприємства авіатранспортної системи надавати повітряні послуги в 

деякий момент часу 

Швидкість Час отримання повітряної послуги підприємством авіатранспортної системи 

Естетичність Ввічливість, уважність, дружелюбність персоналу підприємства авіатранспортної системи 

Джерело: складено автором 

 
Розробка СУЯ, відповідно до вимог [3] розглядається як один з 

найважливіших інструментів, який дозволяє укріпити положення 
авіаперевізника на ринку повітряних послуг через досягнення наступних цілей: 

− удосконалення системи управління підприємства; 
− підвищення задоволеності вимог замовників та інших зацікавлених 

сторін шляхом постійного поліпшення ефективності функціонування 
підприємства; 

− сприяння професійному зростанню працівників підприємства; 
− сприяння досягненню і безперервному підвищенню рівня якості 

обслуговування замовників; 
− підвищення іміджу та престижу авіаперевізника в Україні та за її 

межами. 
СУЯ послуг підприємств авіатранспортної системи повинна гарантувати 

замовникам задоволення їх вимог як під час наземного обслуговування 
повітряних суден так і перебування на борту судна перевізники на момент 
рейсу, відповідно до Правил [4]. Тому, особливого значення набуває проблема 
розроблення та практичного застосування внутрішніх стандартів авіаційного 
перевізника, які відбивають власні характеристики якості послуг повітряних 
перевезень. 

З огляду вимог стандарту [3], для формування та розробки СУЯ послуг 
підприємства авіатранспортної системи, необхідна реалізація наступних  
етапів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Послідовність формування та розробки СУЯ послуг підприємств 

авіатранспортної системи відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 
Джерело: складено автором 

1. Визначення процесів, необхідних для СУЯ та їх власників, встановлення межі процесів 

2. Визначення послідовності та взаємодії процесів 

3. Визначення критеріїв результативності процесів та методів їх вимірювання і 

оцінювання 

4. Забезпечення процесів ресурсами та інформації, необхідної для їх функціонування 

та моніторингу 

5. Моніторинг, вимірювання та 

аналізування процесів, задоволеності 

замовників 

 

 

 

6. Запровадження заходів для 

досягнення визначених результатів та 

постійного поліпшування СУЯ 
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Відповідно до настанов [3], процеси, необхідні для СУЯ підприємства 
авіатранспортної системи, повинні охоплювати процеси, пов’язані з 
управлінням системою (лідерство та планування), підтриманням системи 
управління (управління ресурсами, управління компетентністю, обізнаністю, 
управління інформацією), процеси виробництва (управління освітньою і 
науково-дослідницькою діяльністю) та процеси оцінювання дієвості і 
поліпшування (вимірювання, аналізування та поліпшування). 

Незважаючи на широкий спектр встановлених правил повітряних 
перевезень та вимог, прийнятих законодавчих актів і нормативних документів, 
якість обслуговування замовників повітряних послуг більшістю підприємств 
авіатранспортної системи залишається незадовільною, а ціни і тарифи 
наближаються до найвищого європейського рівня. Що відповідно потребує 
формування та розробки СУЯ таких організацій, які дозволять гарантувати 
своїм замовникам та зацікавленим сторонам якісне надання повітряних послуг 
за гідною ціною. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ТА 

СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Енергетика – це рушійна сила розвитку, адже вона забезпечує 
функціонування процесу виробництва продукції, надання послуг на всіх 
етапах. Саме енергетична галузь може бути як рушієм економічного розвитку 
країни, так і гальмувати його. Можна говорити про те, що без стабільного та 
ефективного функціонування даної галузі неможливе забезпечення сталого 
розвитку підприємства, регіону чи країни в цілому. 

Саме тому питання енергетичної безпеки підприємств є дуже актуальним у 
зв’язку з проблемою забезпечення енергетичної безпеки держави. Висока 

http://www.odessa.aero/uk/air
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енергоємність нашої економіки та низька ефективність використання паливно-
енергетичних ресурсів унеможливлює перехід до сталого розвитку.  

Управління енергетичною безпекою на найнижчому рівні – рівні суб’єктів 
господарювання – завдання керівництва/власників підприємств. Крім того, 
будучи однією з функціональних складових економічної безпеки, безпека 
енергетична в сучасних умовах матиме не найменший ваговий коефіцієнт, а 
тому можна сміливо говорити про її вплив на можливість сталого розвитку 
підприємства в мінливих умовах та здатність опиратися негативним впливам 
зовнішнього середовища.  

Одним з важливих складових механізму управління економічною 
безпекою є оцінка її рівня і оцінка рівня енергетичної безпеки як важливої 
функціональної складової.  

Проте не слід забувати, що більшість функціонуючих на Україні 
підприємств – це малі та середні підприємства (МСП), на кінець 2015 року їх 
частка становила 99,99 % [1] і їх внесок у ВВП складав більше 50 %.  

Водночас процес оцінювання енергетичної безпеки МСП має свої 
особливості. Більшість у структурі МСП складають малі підприємства 
(95,5 %) [1] і тенденції розвитку підприємництва дозволяють говорити, що 
такий великий відсоток досягається за рахунок фізичних осіб-підприємців та 
мікропідприємств (з кількістю зайнятих до 10 осіб та річним доходом до 
2 млн. євро) [2]. Таким чином, людські ресурси таких підприємств є 
обмеженими, а тому проведення аналізу, що передбачає розрахунок великої 
кількості показників, не завжди можливий. Крім того, підприємства цього 
сектору не завжди мають достатньо інформації для проведення розрахунків, 
навіть простих. 

Л. В. Накашидзе та Т. В. Гільорме енергетичну безпеку розділяють на 
4 складові, в межах кожної пропонуючи ще ряд індикаторів [3, с. 58].  
В результаті розрахунки, особливо з урахуванням потреби «знайти» чи 
сформувати певні дані, можуть займати досить тривалий час, що є 
недопустимим, особливо в разі потреби провести швидкий аналіз.  

Крім того, для МСП ряд показників не має сенсу, наприклад, індикаторів 
зовнішньої залежності (підприємства, що не належать до галузі енергетики, не 
імпортують електроенергію самостійно), або індикаторів внутрішньої 
залежності (адже енергетичні ринки в Україні мають високий рівень 
монополізації, а тому підприємство, що не виробляє самостійно енергію з 
власних джерел, як правило, альтернативних, є повністю залежним від 
монопольного постачальника; вибору постачальника енергії немає). 

Лозинська Т. М та Мирна О. В пропонують розраховувати якість ПЕР 
[4, с. 21], або ж для підприємств інших галузей – якість енергії, що 
постачається. З одного боку, якість теплової енергії можна оцінити навіть 
тактильно (адже є нормативи температури теплоносіїв), а якість 
електроенергії – по наявності чи відсутності «стрибків» напруги, проте не всі 
підприємства мають обладнання, що вчасно фіксує це і дає змогу сформувати 
інформаційну базу для розрахунку індикатора якості енергії.  

Для МСП важливим критерієм енергетичної безпеки є рівень затрат на 
електроенергію, адже фінансові ресурси цих підприємств є обмеженими і їх 
використання завчасно планується. З урахуванням нинішніх тарифів на 
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електро- та теплопостачання різкі зміни в енергоспоживанні спричинять 
досить відчутні зсуви у фінансовому плануванні.  

Тому у процесі оцінювання енергетичної безпеки підприємства ці фактори 
важливо враховувати і у формуванні системи показників відштовхуватися від 
наявних кадрових та інформаційних можливостей. Це дасть змогу не лише 
економити час та кошти, що залучаються у процесі аналізу, а й сформувати 
просту систему оцінювання енергетичної безпеки саме для МСП.  
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ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку національні 
підприємства втрачають свої позиції, оскільки не мають змоги завойовувати 
нові ринки збуту продукції. Несприятлива ринкова кон’юнктура, застаріле 
обладнання, відсутність фінансування – усе це змушує підприємства 
скорочувати своє виробництво. Тому для багатьох керівників, які бажають 
ефективно управляти підприємством, поняття інноваційно розвинутого 
підприємства є досить актуальним у сучасних умовах господарювання. 
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Інноваційна діяльність вважається запорукою сучасності, успішності та 
розвитку. Інноваціями у розумінні провідних бізнес лідерів є створення 
нового – продукту, сервісу або бізнес моделі або ж будь-якої їх комбінації – 
які споживач вважає цінними та має намір купити.  

Щодня з’являються нові ідеї, нові підприємства, нові підрозділи існуючих 
підприємств. Вкрай важливим є розуміння того, що є запорукою успіху 
інновацій і навіть більше розуміння того, що стає причиною їх невдач. 

Канадський інноваційний центр CIC за свої 30 років роботи проаналізував 
діяльність більше сотні підприємств, стартапів та інновацій. Аналізуючи ряд 
факторів, компанія формулює висновки, чи буде інновація успішною та чи 
варто продовжувати проект. Важливість дослідження цих факторів 
пояснюється тим, що не дивлячись на те, що підприємці бачать більше 
можливостей ніж інші, в них все ж таки є слабкі сторони, які власне і 
викликані їх позитивним баченням успіху. Часто вони не здатні помітити 
загрозливу ситуацію, за якої варто було б зупинитися. СІС виділяє 42 фактори, 

серед яких 8 є найбільш фундаментальними та важливими з точки зору 
успішності втілення інновацій (табл. 1) [1].  

Таблиця 1 

Фактори успішного впровадження інновацій на підприємстві 
№ 

з/п 
Фактори Характеристика 

1. 
Наявність переваг 

розробленої ідеї 

Розроблений продукт повинен мати відчутну перевагу перед існуючими. Реалізація 

цієї вимоги потребує ретельного та прискіпливого вивчення ринку та споживача з 

метою наділення продукту якісними характеристиками, що відповідатимуть 

потребам та смакам потенційних споживачів.  

2. Готовність ринку 
Здатність підприємства доставити продукт ринку якомога швидше для оптимізації 

вірогідності його комерційного успіху. 

3. Унікальність 
Наявність унікальних властивостей надають продукту додаткових споживчих 
властивостей та створюють додаткові перепони для потенційних конкурентів. 

4. Наявність покупця 
Необхідно визначити наскільки потрібний розроблений продукт споживачеві та чи 

в повній мірі задовольнятимуться його потреби. 

5. Дистрибуція 

Цей фактор є вкрай важливим, адже іноді виграє не найкращий товар, а найкраща 

дистриб’юторська мережа. Крім того, це є додатковим тестом, чи зможе 

підприємець переконати зовнішніх партнерів в успішності своєї ідеї. 

6. Розмір ринку 

Необхідно здійснити всебічне дослідження та аналіз ринку збуту для даного виду 

продукції з метою чіткого визначення можливих перспектив та загроз, що можуть 

виникнути в процесі виведення та реалізації нового продукту на ринку.  

7. Підприємець 
Додатковою перевагою успішності реалізації ідеї є досвідченість підприємця у 

здійсненні підприємницької діяльності. 

8. Фінансовий план 

Серед інших він є найважливішим. Даний фактор вимагає здійснення фінансових 

розрахунків з метою виявлення можливого прибутку від реалізації ідеї. При 

складанні фінансового плану необхідно врахувати всі ймовірні сценарії реалізації 

ідеї. Ідея не може стати успішною, якщо немає можливості отримати  

з неї прибуток.  

 

Аналіз вищезазначених восьми факторів є вкрай важливим для того, щоб 

вчасно побачити можливі проблеми та бар’єри, знайти шляхи їх подолання.  
В тому ж випадку, коли неможливо знайти шляхи боротьби з цими викликами, 

подібний аналіз дає можливість зберегти час, гроші та сили, зупинивши 

неперспективний проект ще до його втілення. 
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Отже, інновації безумовно необхідні кожній компанії. Однак, шлях до 
активізації інноваційної діяльності є не завжди чітким. Для успішної 
інноваційної діяльності важливо аналізувати десятки аспектів та показників. 
Корисним є залучення незалежних компаній до проведення оцінки потенціалу 
інновацій, адже за багато років в них напрацьовані дієві механізми, які 
дозволяють об’єктивно оцінити нові ідеї та сформулювати рекомендації для 
досягнення найкращих результатів. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ЯК ФАКТОР 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сьогодні всі підприємства України, здійснюючи свою господарську 

діяльність, змушені враховувати певні економічні умови, які постійно 
змінюються. Однак, на розвиток діяльності підприємства впливають не лише 
зовнішні фактори, але й внутрішні, які також впливають на фінансову 
стійкість підприємств. 

Фінансова стійкість – одна з найважливіших характеристик оцінки 
фінансового стану підприємства, яка визначає ефективне фінансове 
управління підприємством. Це здатність підприємства функціонувати та 
розвиватися, зберігаючи рівновагу активів та пасивів у мінливому середовищі, 
здатність бути платоспроможним та інвестиційно-привабливим у 
довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки 
його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає 
результати його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить 
необхідну інформацію для інвесторів, а також характеризує здатність 
підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями та нарощувати 
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свій економічний потенціал [1]. Він здійснюється шляхом розрахунку окремих 
показників. Проведемо аналіз фінансової стійкості великих та середніх 
підприємств на основі даних Держстату України [2], порівнюючи їх стан на 
01.01.2016 р. та на 01.01.2017 р. Для цього виділимо в окрему таблицю 
необхідні значення для розрахунків (табл. 1). 

Таблиця 1 
Окремі статті зведеного балансу великих та середніх підприємств України 

станом на 01.01.2016 р. та 01.01.2017 р., млн. грн. 
 

Стаття балансу 01.01.2016 р. 01.01.2017 р. 

Оборотні активи 2467349,5 2884584,4 

Власний капітал 1751360,4 1883519,0 

Поточні зобов’язання 2519700,7 3034805,2 

Довгострокові зобов’язання 1195279,3 1163508,6 

Чистий оборотний капітал -52351,2 -150221 

Валюта балансу 5467354,6 6081975,9 
 

Використовуючи зазначені дані у табл. 1, розрахуємо показники 
фінансової стійкості (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розраховані показники фінансової стійкості великих та середніх 

підприємств України станом на 01.01.2016 р. та 01.01.2017 р. 
Показник 01.01.2016 р. 01.01.2017 р. Норматив 

Коефіцієнт автономії 0,320 0,310 >0,5 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,471 0,449 >1 

Коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштами 
-0,021 -0,052 >0,1 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,030 -0,080 >0,4 
Джерело: розраховано автором за даними [3] 

 

Отже, відповідно до розрахунків коефіцієнт автономії станом на 

01.01.2017 р. становив 0,310, що менше відповідного показника на 0,01 на 

01.01.2016 р. і, що означає, що на 1 грн. загальних коштів підприємств 

приходиться 0,31 грн. власного капіталу. Дане значення не відповідає 

нормативу і спостерігається тенденція до зниження показника, що свідчить 

про неможливість підприємств покрити всі свої зобов’язання власними 

активами, що веде до зростання вимушеного залучення позикових коштів та 

зниження фінансової незалежності. 

Розрахований коефіцієнт фінансової стійкості станом на 01.01.2017 р. 

становив 0,449, що є меншим на 0,022 відповідного показника на 01.01.2016 р., 

тобто на 1 грн. залученого капіталу приходиться 0,45 грн. власного.  

Також спостерігається тенденція до зниження та невідповідності 

нормативному значенню, що було викликано значним збільшенням поточних 

зобов’язань та незначним приростом власного капіталу. Така ситуація могла бути 

викликана збільшенням поточної кредиторської заборгованості у підприємств. 
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Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами показав від’ємні 

значення, зокрема станом на 01.01.2017 р. показник становив -0,052 порівняно 

з -0,021 у попередньому періоді, що свідчить про нестачу джерел формування 

оборотних активів та нестійкий фінансовий стан підприємств. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу також в обох періодах набуває 

від’ємних значень та не відповідає нормативному. Станом на 01.01.2017 р. 

показник становив -0,08 порівняно з -0,03 на 01.01.2016 р., що означає зниження 

частки власного капіталу, спрямованої на фінансування оборотних активів. 

Отже, за отриманими результатами аналізу можна зробити  висновок про 

погіршення фінансової стійкості великих та середніх підприємств України, що 

було зумовлено нездатністю суб’єктів господарювання самостійно 

профінансувати свою діяльність через нестачу власних коштів.  

Для запобігання подібних ситуацій, що призводять до погіршення 

фінансової стійкості підприємств, необхідне запровадження раціональної 

політики управління фінансовою стійкістю та створення відповідного 

механізму, що буде включати розробку політики управління активами, 

капіталом, грошовими потоками та обсягами діяльності підприємства в цілому.  

Зокрема, політика управління активами полягає у раціоналізації та 

оптимізації обсягу та складу оборотних та необоротних активів, забезпеченні 

підвищення рентабельності активів, мінімізації їх втрат в  

процесі використання. 

Політика управління капіталом орієнтована на визначення оптимального 

співвідношення власного та позикового капіталу, яке б забезпечувало 

максимізацію ринкової вартості підприємства та одночасну мінімізацію 

фінансового ризику, пов’язаного з використанням капіталу. 

Політика управління грошовими потоками полягає в оптимізації 

надходжень і витрат грошових коштів з метою забезпечення його постійної 

платоспроможності та фінансової стійкості. Вона залежить від організації 

оперативного фінансового планування та може бути реалізована шляхом 

розробки платіжного календаря та касового бюджету. 

Отже, для вдосконалення управління фінансовою стійкістю на вітчизняних 

підприємствах необхідна реалізація наступних заходів: 

1) забезпечення раціональної структури капіталу пошуком джерел 

збільшення власних коштів; 

2) забезпечення необхідного рівня самофінансування свого виробничого 

розвитку за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів, ефективної 

амортизаційної політики; 

3) ведення касового бюджету та розробка платіжного календаря для 

покращення ефективності управління грошовими потоками на підприємстві; 

4) здійснення ефективного управління оборотними активами, зокрема не 

допускати понаднормативних залишків матеріалів, сировини, готової 

продукції, яка не знаходить попиту; 
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5) періодичне здійснення моніторингу фінансових показників, визначення 
їх відхилень від нормативних значень та виявлення причин цих відхилень з 
метою їх виправлення.  

Процес забезпечення фінансової стійкості має бути націлений на 
мінімізацію негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на 
діяльність підприємства, створення передумов ефективної реалізації 
запланованих дій, тому раціональна політика управління фінансовою 
стійкістю є одним із основних елементів фінансового менеджменту на 
підприємстві та необхідною передумовою його стабільного розвитку. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Успішність діяльності сучасних підприємств залежить від правильно 
розробленої стратегії управління. Водночас зростає роль забезпечення 
фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, здатність їх 
реагувати та попереджати можливі загрози як у короткостроковій, так і у 
довгостроковій перспективі.  

Підприємства комунальної сфери не є виключенням. Водопровідно-
каналізаційне господарство є однією із найважливіших підгалузей житлово-
комунального господарства України. Від якості та безперебійності надання 
послуг даними підприємствами напряму залежить рівень комфортності життя 
та здоров’я сучасної людини.  

Критичне технічне, економічне та фінансове становище підприємств 
галузі, вимагає пошуку та застосування нових ефективних методів, які б були 
спрямовані не тільки на підвищення ефективність функціонування, але й на 
формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Основним 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/fin/sbp/sbp_u/sbp_3_17_u.htm
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інструментом, що дає змогу швидко реагувати на постійні зміни зовнішнього 
та внутрішнього середовища, є моніторинг.  

Проблема визначення моніторингу фінансово-економічної безпеки 
підприємства досліджується у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, серед 
яких С. Астистов, І. Бланк, А. Борисов, В. Галіцин, М. Дем’яненко, Р. Каплан, 
Л. Лігоненко, О. Мозенков, Н. Москаленко, Л. Новикова, В. Савчук, Г. Ситник 
та інші. Теоретичні аспекти поняття «моніторинг» у загальному розумінні 
розкриті в працях наступних авторів: Коротков Е. М., Литвак Б. Г., 
Кононенко П. І., Хан Д., Данилочкіна Н. Г., Кизим М. О., Забродський В. А., 
Олексюк О. С., Плікус І. Й. та інші.  

Метою даної роботи є розкриття методично-організаційного забезпечення 
моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та 
водовідведення з урахуванням специфіки їх діяльності. 

В результаті дослідження наукових джерел, можна дійти висновку, що 
моніторинг фінансово-економічної безпеки можна умовно поділити на два 
блоки: моніторинг фінансової діяльності підприємства і моніторинг 
фінансового стану та моніторинг економічної безпеки. Сутність моніторингу 
системи фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та 
водовідведення проявляється через специфіку їх діяльності. Тому поряд із 
стандартними процесами, що притаманними моніторингу, слід розробляти ті 
його напрями, які враховували б дію факторів, притаманних саме цим 
підприємствам (рис. 1). 

Рис. 1. Сутність моніторингу системи фінансово-економічної безпеки 

підприємств водопостачання та водовідведення 

 
Враховуючи вищезазначене, ми вважаємо, що сутність моніторингу 

системи фінансово-економічної безпеки підприємства полягає у наданні 
достовірної, повної інформації про фінансовий стан та складові фінансової 
безпеки, динаміку складових економічної безпеки підприємства, а також 
чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які його обумовлюють [1]. 

Виходячи із такого визначення сутності, можна сформулювати наступні 
завдання моніторингу фінансово-кономічної безпеки підприємства: 

− виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, що здійснюють вплив на 
фінансово-економічну безпеку підприємств водопостачання та 
водовідведення; 

Моніторинг фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення 

Збір та обробка інформації щодо рівня 

фінансово-економічної безпеки 

Динаміка фінансового стану та складових 

фінансової безпеки  

Динаміка складових економічної безпеки  

Збір та обробка інформації про фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища, 

що впливають на рівень фінансово-

економічної безпеки 
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− визначення джерел та причин походження факторів, що здійснюють 
негативний вплив; 

− визначення  характеру та інтенсивності дії негативних факторів; 
− оцінка фінансового стану та його динаміки; 
− виявлення негативних тенденцій та процесів, що впливають на 

фінансовий стан підприємства; 
− виявлення негативних тенденцій та процесів, що впливають на 

економічну складову фінансово-економічної безпеки; 
− розробка цільових заходів для запобігання та ліквідації загроз та 

небезпек фінансово-економічній безпеці підприємств водопостачання та 
водовідведення. 

Отже, вважаємо за доцільне запропонувати таку структуру комплексного 
моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства: моніторинг 
середовища (зовнішнього і внутрішнього) та фінансово- 
економічний моніторинг. 

Моніторинг середовища полягає у впровадженні постійно діючої системи 
організації спостереження за станом факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, здійсненні їх оцінки, прогнозування, формування інформаційної 
бази для подальших досліджень. Структура основних факторів моніторингу 
середовища фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та 
водовідведення представлено на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Моніторинг середовища фінансово-економічної безпеки підприємств 
водопостачання та водовідведення 

Моніторинг середовища фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання 

та водовідведення 
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Об’єктом моніторингу є зовнішні і внутрішні фактори, за рахунок яких 

досягається певний рівень фінансово-економічної безпеки підприємств [2]. 

Постійне дотримання фінансово-економічної безпеки зумовлюється 

наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням: забезпечення 

стабільності функціонування та досягнення головних стратегічних цілей 

підприємства. Дослідження рівня фінансової безпеки підприємств передбачає 

проведення моніторингу фінансового стану. Фінансовий стан підприємства 

залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-

господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності 

підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно 

позначаються безперебійний випуск і реалізація послуг належної якості. 

Одночасно повинна досліджуватись економічна складова за її елементами, що 

передбачає забезпечення стабільності у технічному, кадровому та 

виробничому процесах. Завданнями фінансово-економічного моніторингу є 

оцінка поточного і минулого фінансового стану та основних результатів 

діяльності, пошук та оперативне надання інформації щодо основних 

фінансових показників діяльності, забезпечення фінансової стійкості та 

надійності підприємства завдяки постійному контролю. При цьому 

результатом моніторингу є узагальнююча оцінка і прогноз майбутніх 

результатів діяльності.  

Метою такого моніторингу є своєчасне виявлення відхилень фактичних 

результатів фінансової діяльності підприємства від нормативних, виявлення 

факторів які призводять до погіршення фінансового, стану підприємства; 

з’ясування причин цих відхилень; розробка пропозицій щодо відповідного 

коригування окремих напрямів фінансової діяльності з метою її нормалізації 

та підвищення ефективності.  

Фінансово-економічний моніторинг повинен відтворювати всі процеси в 

динаміці, а також містити бази даних для порівняння поточних показників з 

прогнозними, ця система повинна забезпечувати необхідним обсягом 

інформації різні рівні управлінської структури відповідно до їхніх вимог. 

Водночас всі отримані показники повинні бути досліджені в динаміці, що 

забезпечується дією моніторингу у довгостроковій перспективі. 

Отже, використання стратегічного моніторингу системи фінансово-

економічної безпеки передбачає проведення безперервних досліджень 

підприємства на будь-якому відрізку часу. 
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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВА 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Наша країна є досить молодою державою, становлення та розвиток якої 

базувалися та багато в чому були обумовлені її історичною спадщиною. Нові 
пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики – ось умови, в яких 
зароджувалось мале підприємництво нашої країни. На сучасному етапі 
функціонування економіки України малі підприємства ще не є таким потужнім 
сегментом економіки, як це має бути. Мале підприємництво повсякчас 
стикається з низкою перешкод, подолання яких дозволить сформувати в нашій 
державі умови для перетворення його на потужний фундамент та рушійну 
силу розвитку економіки. 

Метою даного дослідження стало вивчення ролі малого підприємництва в 
економіці на прикладі розвинутих країн світу, виокремлення основних 
перешкод в успішній та ефективній роботі підприємств малого бізнесу. 

Одним з основних постулатів розвитку європейського співтовариства є 
всебічна підтримка та стимулювання розвитку малого підприємництва, як 
запорука успішного функціонування не лише економік окремих регіонів чи 
держав, але й засіб поліпшення добробуту та благополуччя на всій території 
ЄС. Обрання такого пріоритету подальшого розвитку є невипадковим, адже 
суб’єкти малого підприємництва відповідають найсучаснішим вимогам, які 
висувають реалії економічного життя. 

Серед найбільш значних переваг, що є характерними для малих 
підприємств, слід відмітити, насамперед, їхню мобільність, здатність швидко 
реагувати на зміни в зовнішньому економічному, політичному, науково-
технічному середовищі та спроможність найбільш оперативно 
пристосовуватись до потреб споживчого попиту, який в сучасних умовах  
змінюється з вражаючим динамізмом.  

Саме розвитку підприємництва, в тому числі і малому, приписують 
головну роль в забезпеченні успіху та швидкому економічному зростанню 
багатьох розвинутих країн [1]. Так в США завжди виокремлювали малий та 
середній бізнес. Слід відзначити хоча б той факт, що у США тільки 10 % 
підприємств становлять акціонерні компанії, 10 % – компанії, засновані на 
засадах партнерства, 80 % – індивідуальні приватні підприємства. Не 
відстають від свого заокеанського сусіда і більшість країн Європи. Доля ВВП, 
створеного в сфері підприємницької діяльності на території цих країн складає 
більш ніж 50 %, а в деяких країнах перевищує 70 %. [1] Не дивно, що саме ці 
країни є лідерами за багатьма критеріями економічного та соціального 
розвитку серед країн світової спільноти. Ці країни  досі відрізняються 
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найбільш високими показниками ВВП в розрахунку на одну особу та 
найнижчим рівнем безробіття. 

Крім того, мале підприємництво вважається найбільш чуттєвим до інновацій, а 
отже його розвиток сприятиме вирішенню пріоритетного для України питання, 
яким є побудова економіки на інноваційних засадах задля підвищення рівня своєї 
конкурентоспроможності. Це завдання є наразі пріоритетним, зважаючи на місце 
України в міжнародних рейтингах. Зокрема за індексами зростання 
конкурентоспроможності (GCI) та поточної конкурентоспроможності (BCI) 
Україну зараховують до країн, що розвиваються, але характеризують 
нестабільністю в політиці та економіці, не дуже сприятливим інвестиційним 
кліматом і високими ризиками господарської діяльності. 

Отже, динамічний та гармонійний розвиток малого підприємництва для 
нашої країни є життєво необхідним. Якщо проаналізувати динаміку кількості 
малих підприємств України, то одразу впадає у вічі домінування досить стійкої 
тенденції до її поступового зростання, хоч і дещо сповільненими темпами.  

Є досить цікавим також розподіл підприємств малого бізнесу за галузями 
економіки. Так, більша частина малих підприємств з їх загальної кількості 
притаманна таким галузям, як оптова та роздрібна торгівля та операції з 
нерухомістю. Наприклад, на підприємствах торгівлі працює 530,4 тис. осіб 
(близько 25,7 % чисельності найманих працівників, що працюють на малих 
підприємствах), на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомістю 
працює 437,2 тис. осіб (21,1 %) [2]. Однак, незважаючи на певні позитивні 
зрушення, за питомою вагою внеску малого та середнього бізнесу у ВВП 
Україна значно відстає від розвинених країн світу, де цей показник становить до 
70 % [2]. Це свідчить про недостатній розвиток підприємництва в нашій країні. 

Наразі в Україні є ціла низка проблем та перешкод на шляху успішного 
розвитку підприємств малого бізнесу. Найбільш значимою та суттєвою 
проблемою вважається  складнощі фінансування діяльності малих підприємств, 
адже суб'єкти малого бізнесу, частіше за все, не мають достатнього обсягу 
коштів для того, щоб розпочати власний бізнес або підтримати його на 
належному рівні, в той час як залучення коштів ззовні є досить громіздким 
процесом і, через високі платежі за їх користування, подекуди не приносить 
очікуваного результату. Ще однією вагомою проблемою, що стримує активність 
малих підприємств, є розгалужений бюрократичний апарат, з яким підприємці 
стикаються як на шляху створення малого підприємства, так і в багатьох 
аспектах його діяльності. І звичайно, відсутність належної державної 
підтримки, складність, непрозорість оподаткування, відсутність стимулів з боку 
держави для малих підприємств є значними перепонами на шляху повноцінного 
та успішного розвитку сфери малого бізнесу. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
 

Cьогодні в Україні наявна низка системних проблем, які гальмують 
розвиток малого та середнього підприємництва. Значна частина підприємств 
малого та середнього бізнесу працює у сфері послуг: у  торгівлі – 64,7 % їх 
загальної кількості, сфері промисловості – 13 %, сільському господарстві –
13,1 %, будівництві – 9,2 % [1]. Наявність таких диспропорцій у структурі 
малого та середнього бізнесу не сприяє створенню нової доданої вартості. 
Тому одним із головних аспектів стимулювання розвитку підприємницьких 
структур є акцентування на пріоритетних напрямах розвитку: машинобудівна 
промисловість, сільське господарство, будівництво, туризм, сфера ІТ.  

Цього можна досягти через чітку регламентацію на законодавчому рівні 
різноманітних стимулюючих механізмів, зокрема податкових преференцій для 
малих та середніх підприємств, що створюються чи перепрофільовуються на 
виробництво продукції, пільгового кредитування та ін. 

Також особливу увагу слід приділити регіональним проблемам, що 
негативно відбиваються на розвитку нових господарюючих суб’єктів. 

До головних регіональних проблем можна віднести [2]: 
− недостатнє фінансування регіональних програм підтримки і розвитку 

малого підприємництва; 
− недосконалість контролю за використанням коштів, які виділені малим 

підприємствам; 
− відсутність ефективно функціонуючої системи дієвої взаємодії великого 

та малого бізнесу на місцевому (регіональному) рівні; 
− нерівномірність розташування та розвитку малого підприємництва у 

регіонах України, що обумовлено загальною економічною ситуацією в  
регіоні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика кількості юридичних осіб та населення 

за регіонами України у 2016 р. 

Область 

Кількість населення у 

регіонах 

Кількість юридичних  

осіб у регіонах 
Відношення кількості 

юридичних осіб до 

1 тис. жителів 
тис. осіб  % од. % 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька  1590,4 3,73 28665 2,42 18,02 

Волинська  1041,0 2,44 19547 1,65 18,78 

Дніпропетровська  3230,4 7,56 97722 8,25 30,25 

Донецька  4244,0 9,97 85281 7,2 20,09 

Житомирська  1240,5 2,91 28449 2,4 22,93 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Закарпатська  1258,8 2,96 20976 1,77 16,66 

Запорізька  1739,5 4,08 44983 3,8 25,86 

Івано-Франківська  1379,9 3,24 25679 2,17 18,61 

Київська  1734,5 4,07 6109 5,15 35,22 

Кіровоградська  965,8 2,27 21666 1,83 22,43 

Луганська  2195,3 5,16 40005 3,38 18,22 

Львівська  2534,0 5,95 61506 5,19 24,27 

Миколаївська  1150,1 2,7 42736 3,61 37,16 

Одеська  2386,5 5,6 72419 6,11 30,35 

Полтавська  1426,8 3,35 31227 2,64 21,89 

Рівненська  1162,7 2,73 20538 1,73 17,66 

Сумська  1104,5 2,59 2179 1,84 19,73 

Тернопільська  1059,2 2,49 2007 1,69 18,95 

Харківська  2701,2 6,34 70651 5,96 26,16 

Херсонська  1055,6 2,48 26145 2,21 24,77 

Хмельницька  1285,3 3,02 27807 2,35 21,63 

Черкаська  1231,2 2,89 26232 2,21 21,31 

Чернівецька  908,1 2,13 15143 1,28 16,68 

Чернігівська  1033,4 2,43 20556 1,73 19,89 

Місто Київ  2925,8 6,87 254188 21,5 86,88 

Всього: 42584,5  100 1185071 100 27,83 

Джерело: [3, с. 24, 104] 

 
Дані табл. 1 засвідчують, що основна концентрація господарюючих 

суб’єктів га 1000 жителів переважає у найбільш економічно привабливих 
регіонах, зокрема місті Києві, Одеській області (наявність найбільшої в 
Україні митниці), Львівської області (вигідне геоекономічне розташування). 

З вище перерахованих проблем головною вважаю саме неефективність 
сформованих механізмів взаємодії між великим та малим бізнесом та наявні 
диспропорції в територіальному розміщенні господарюючих суб’єктів. Саме 
тому державне стимулювання розвитку підприємницьких структур повинно 
розглядатись як один із елементів подолання даних диспропорцій та 
налагодження механізмів високоефективної взаємодії між великим та малим 
бізнесом в Україні. 
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КОНТРОЛЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ В  
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Контроль – це одна з головних управлінських функцій. Контроль – це таке 

регулювання організаційної діяльності, коли деякі заплановані елементи 
виконання ставлять у визначені межі. Без цього регулювання організація не 
може з’ясувати, наскільки добре вона функціонує відповідно до своєї мети. У 
будь-який момент часу система контролю порівнює, де організація перебуває за 
фактичним рівнем виконання, і де вона повинна бути. Виділяють сфери 
контролю залежно від типів ресурсів, які використовують організації: контроль 
матеріальних, людських та інформаційних ресурсів і фінансовий контроль. 

Зважаючи на загострення енергетичної кризи в Україні та те, що аграрне 
виробництво є великим споживачем енергоресурсів, останнім часом все 
більшого значення набуває в аграрних підприємствах складова частина 
контролю матеріальних ресурсів – енергетичний контроль. Останній об’єднує 
всі форми контрольної діяльності на підприємстві з метою забезпечення 
якісного аналізу та енергетичної оцінки функціонування енергосистеми. 

Енергетичний контроль включає: адміністративний контроль 
енерговитрат, технологічний контроль енерговитрат, енергетичну ревізію 
(енергетичний аудит). Адміністративний контроль енерговитрат передбачає 
перевірку технологічних процесів на підприємстві шляхом постійного 
спостереження за ними. Технологічний контроль енерговитрат включає 
операційний контроль, спеціальну прийомку енергозатратної продукції, 
управлінський контроль використання енергоресурсів [3, с. 136]. 

Енергетичний аудит – це технічне інспектування енергогенерування й 
енергоспоживання підприємства з метою визначення можливості економії 
енергії і надання допомоги підприємству в здійсненні заходів, що 
забезпечують економію енергоресурсів на практиці. Головною метою 
енергетичного аудиту є обстеження організацій для виявлення ефективності 
енерговикористання, оцінка потенціалу енергозбереження та розробка 
найбільш ефективних способів його реалізації [1, с. 7]. 

Енергоаудит виник на стику таких галузей науки, як енергетика, 
менеджмент, технологія виробництва. До деякої міри сюди повинна бути 
віднесена й екологія, особливо для тих виробництв, у яких ця складова має 
велику вагу в собівартості готової продукції, або значно впливає на її якість, 
що ми спостерігаємо у відношенні до сільськогосподарської продукції. Якщо 
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енергетичну ревізію здійснює відповідна служба підприємства, то 
енергетичний аудит проводять незалежні особи (енергоаудитори) чи фірми, 
уповноважені на це суб’єктами господарювання. 

Сільське господарство як об’єкт управління характеризується особливою 
складністю: невизначеністю умов функціонування, недостатньою 
оперативністю отримання і обробки інформації, що зумовлює неоптимальність 
рішень, що приймаються, і, як наслідок, нераціональне енергоспоживання. 

Серед переліку підприємств, де проводився енергетичний аудит, 
сільськогосподарські відсутні. Така ситуація зумовлена наступними 
чинниками: відсутність методики проведення енергоаудиту в аграрних 
підприємствах; аграрна сфера матеріального виробництва має ряд 
специфічних особливостей енергоспоживання, що ускладнюють проведення 
енергоаудиту (значна розосередженість виробництва як в часі, так і в просторі, 
використання живих організмів та переважно мобільних енергетичних 
засобів); частина аграрних підприємств не мають змоги оплатити послуги 
незалежних енергоаудиторів; 

Енергетичний аудит в сільськогосподарських підприємствах спрямований 
на пошук можливостей енергозбереження і допомогу суб’єктам 
господарювання у визначенні напрямків ефективного енерговикористання та 
призначений для вирішення наступних завдань (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Завдання енергетичного аудиту машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: власна розробка з урахуванням [2] 

 
Проведення енергоаудиту має ґрунтується на двох основних правилах: 

енергоаудит не повинен зводитися до простої фіксації помилок; енергетичні 
аудити не повинні проводитися таємно. Проведення енергетичного аудиту в 
аграрних підприємствах є перспективним напрямком заощадження 
енергоресурсів і зменшення енергомісткості виробництва аграрної продукції. 

Отже, організація ефективної системи контролю за використанням 
енергетичних ресурсів в аграрних підприємствах дозволяє вчасно визначити 
можливі напрямки втрат енергетичних ресурсів, та розробити ефективні 
заходи по їх усуненню. Важливого значення в даний час набуває застосування 
енергетичного аудиту в аграрних підприємствах як ефективного засобу 
зовнішнього контролю за використанням енергетичних ресурсів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ  
ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ 

 
Енергетика є однією з найбільш важливих проблем, що стоїть перед 

міжнародним співтовариством. Орієнтація на впровадження системи 
енергоменеджменту значно зросла після впровадження в липні 2009 року 
стандарту EN 16001:2009, який отримав національний статус в 30 країнах Європи. 
Стандарт ISO 50001:2011, який вступив в силу в липні 2011 року, включив в себе 
досвід, представлений національними стандартами ряду країн, в тому числі США 
(ANSI/MSE 2000: 2008), ПАР (SANS 879: 2009), Південної Кореї (KS A 
4000:2007), Китаю (GB/T 23331:2009), Білорусі (СТБ 1777-2009) [1]. 

Стандарт ISO 50001 забезпечує будь-яку організацію, незалежно від її 
розміру, територіального або географічного положення, повноцінною 
стратегією дій в управлінській та технічній областях з метою підвищення 
ефективності енергосистеми організації. Стандарт має високу ступінь 
сумісності з ISO 9001 та ISO 14001. 

Стандарт ISO 50001 містить основні вимоги до організацій: 
− розробка політики більш результативного використання енергії; 
− коригування мети і завдання відповідно до політики організації; 
− використання даних для більш повного розуміння того, як краще 

використовувати енергію, і для прийняття відповідних рішень; 
− вимір результатів; 
− аналіз того, наскільки добре працює політика енергозбереження; 
− постійне поліпшення енергетичного менеджменту. 
Після виходу ISO 50001: 2011 ряд європейських країн (Великобританія, 

Данія, Іспанія, Нідерланди) прийняли національні версії цього документа. 
Через півроку після публікації міжнародний стандарт встиг отримати 
національний статус не тільки в європейських країнах, але і в Японії, 
Сінгапурі, Індії, Південно-Африканській Республіці, Канаді, Бразилії. У США 
за фінансової підтримки Міністерства енергетики в 26 американських 
компаніях були прийняті рішення по реалізації пілотних проектів з 
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впровадження систем енергоменеджменту на основі вимог стандарту  
ISO 50001:2011.  

Якщо аналізувати досвід України в напрямку впровадження 
енергоменеджменту на вітчизняних підприємствах, то необхідно сказати, що 
на рівні держави були виконані такі дії: 

1. Прийнято низку нормативних актів і стандартів: 
− Закон України «Про енергозбереження»; 
− ряд стандартів з енергоменеджменту та енергоаудиту; 
− накази Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України, методики, положення. 
2. Створено Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України, головною метою якого є інформаційна підтримка 
фізичних і юридичних осіб, які цікавляться проблемами енергозбереження, 
популяризація ідей раціонального використання енергії та енергозбереження 
серед широких верств населення, освіту в галузі енергозбереження. 

3. Створено інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ». 
4. Створено центр підготовки енергоменеджерів та системи підвищення 

кваліфікації – мережа центрів при університетах Одеси, Дніпропетровська, 
Львова, Харкова, Запоріжжя.  

З досвіду зарубіжних компаній ряд вітчизняних підприємств впроваджують 
стандарт ISO 50001:2011. Так у грудні 2011 року компанія «Bureau Veritas 
Certification Ukraine» провела сертифікацію на відповідність вимогам 
міжнародного стандарту ISO 50001:2011 компанії «С-інжиніринг» – є першою 
серед українських компаній, що пройшла аудит на відповідність вимогам даного 
стандарту. ПАТ «Запоріжсталь» також є одним із перших серед українських 
підприємств, яке приступило до впровадження нової системи з 
енергоменеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2011. 

У грудні 2013 року у Львові відбувся семінар з розвитку і вдосконалення 
законодавства про енергозбереження і створення національних стандартів з 
енергоефективності, на якому було відзначено, що успішне впровадження 
міжнародного стандарту ISO 50001 в Україні можливе лише за сукупності 
умов: співробітництво, правове забезпечення, навчання фахівців з 
енергоменеджменту, інформаційне та технічне забезпечення кадрів [2]. Таким 
чином можна з впевненістю казати, що Україна приєдналася до міжнародної 
програми з енергоефективності. 

Отже, Україна, як і багато країн, перебуває на початку шляху в 
удосконаленні енергоменеджменту. Є можливості використання і адаптації 
досвіду розвинених країн до вітчизняних умов. Вкрай важливою є підготовка 
фахівців нового науково-технічного та інформаційного змісту (в галузі 
енергетики, екології, економіки, управління, сталого розвитку). 
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СЕКЦІЯ 5 ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

SECTION 5 INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Головним напрямом ринкової економіки України є створення умов 

становлення та розвитку національного підприємництва [2]. Відомо, що 

Україна вже зробила свій вибір на користь євроінтеграції (отримання 

безвізового режиму), а для цього потрібно відповідати високому рівню 

конкурентного середовища [2, 5]. 

Встановлено, що в економіці України роль промисловості залишається 

провідною. В цьому секторі виробляється близько 40 % загальноукраїнського 

випуску товарів і послуг, 80 % їх експорту, створюється понад 30 % ВДВ [5]. 

У цій галузі сконцентровано приблизно третину основних засобів 

виробництва і зайнятих в економіці. При всій складності сьогоднішньої 

ситуації промислове виробництво є одним з основних джерел оплати праці 

найманих працівників, прибутків підприємств, податкових і валютних 

надходжень держави [5, 6]. 

Найхарактернішими факторами, які гальмують розвиток підприємств є [2, 4]: 

− організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу особливо на 

стадії переходу від реєстрації до початку діяльності; 

− недостатні зв’язки з міжнародними фінансовими організаціями по 

залученню інвестицій і гарантій. 

Основні проблеми інноваційної сфери та перелік причин, що 

сповільнюють розвиток інноваційного підприємництва та підприємницької 

конкуренції в Україні [7]: 

1) недосконалість законодавчої та інституційної бази розвитку 

інноваційного підприємництва; 

2) невідповідність наявних джерел та обсягів фінансування науки, освіти, 

наукових фундаментальних і прикладних досліджень потребам інноваційного 

розвитку; 

3) низька активність використання об’єктів інтелектуальної власності у 

секторі малого та середнього підприємництва, недооцінка підприємствами 

інтелектуального капіталу. 
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Основними заходами щодо розвитку підприємництва є [6, 7]: 

− удосконалення нормативно – правової бази у сфері підприємницької 

діяльності; 

− реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва; 

− сприяння створенню інфраструктури розвитку підприємництва. 

Отже, з точки зору міжнародного досвіду, розвиток підприємницьких 

структур у більшості залежить від їх прагнень, зусиль і здатності 

використовувати у своїй діяльності новітні технології, творчо підходити до 

визначення способів задоволення потреб споживачів, на основі чого 

вдосконалювати та оновлювати продукцію [3, 4]. 
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СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА 

SECTION 6 
DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMICS, SOCIAL 

ECONOMICS AND POLITICS 
 

УДК 331 

Лейбович А. В. 

аспірант, 

Запорізький національний університет, 

Череп А. В. 

д.е.н., професор, декан економічного факультету, 

Запорізький національний університет 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ НА 

ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Оцінювати багатогранну професійну діяльність персоналу регіону можна 

на основі дослідження діяльності навчальних закладів як індикаторів 

трудового потенціалу. Але це доречно робити за багатьма деталізованими 

показниками. Необхідно ураховувати різні грані інноваційної діяльності 

людського капіталу, наукову роботу, різні аспекти, що пов’язані з навчально-

виховною роботою, показники людського капіталу, компетенції, а також 

оцінити відповідними показниками низку аспектів, що стосуються 

організаційно-методичної роботи тощо. Органічним є також виокремлення 

кількох блоків цієї діяльності, які є основними, синтезуючими, виходячи з 

цілей аналізу, моделювання та обґрунтування управлінських рішень.  

Людський капітал регіону формується і використовується під впливом 

множини чинників. Для ефективного управління цим процесом велике 

значення має наукова класифікація цих чинників за різними ознаками, 

зокрема, за фазами відтворення – чинники формування і чинники 

використання людського капіталу регіону; за характером впливу в процесі 

відтворення – інтенсивні, що збільшують людський капітал шляхом 

мобілізації внутрішніх резервів системи, тобто якісних параметрів, і 

екстенсивні, що збільшують людський капітал за рахунок збільшення 

кількісних параметрів; за рівнем впливу – макро-, мезо-, мікроекономічні й 

особистісні; за характером впливу – прямі і непрямі; за результатами впливу – 

позитивні і негативні. 

Людський капітал є складною динамічною економічною категорією. Він 

має достатньо складну внутрішню структуру. Єдиної методики оцінки 

людського капіталу не існує. Склад показників та підхід щодо оцінки 

визначається загальною метою оцінювання. Зважаючи на те, що проблема 
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оцінки людського капіталу виникає як на приватному, мікро- , мезо-, так і на 

макро рівнях, то є сенс розглядати методи оцінки людського капіталу на 

відповідному рівні. Кожний елемент структури людського капіталу на різних 

рівнях оцінюється відповідним комплексом показників. Це показники – 

інтегральні та часткові, соціальні (натуральні) та економічні (вартісні).  

У результаті аналізу публікацій виділено групи показників, що відповідають 

рівню оцінювання і на їх основі базуються відповідні оцінки (рис. 1). 
 

Оцінка людського капіталу 

Приватний Мікрорівень Мезорівень Макрорівень 

Оцінка людського 

капіталу окремних 

індивідів 

Оцінка людського 

капіталу частини 

підрозділу 

Оцінка людського 

капіталу підрозділу 

Оцінка сукупного 

людського капіталу 

Кваліфікація 

Стаж 

Досвід 

Тривалість навчання 

Чисельність персоналу 

Кількість відпрацьованого часу 

Витрати на підготовку персоналу 

Втрати від браку тощо 

Структура робочої 

сили 

Продуктивність 

праці 

Рис. 1. Показники для оцінки людського капіталу  

навчального закладу залежно від рівня 

 

Менеджмент навчального закладу, який зацікавлений в збільшенні 

людського потенціалу, повинен розглядати персонал як ресурс і включати 

наступні напрями: 

− персоналізація і індивідуальний підхід до всіх працівників, який 

здійснюється в межах поєднання інтересу закладу і працівника; 

− усвідомлення проблеми дефіциту кваліфікованих і висококваліфікованих 

кадрів, що призводить до конкурентної боротьби за знання, навики, здібності 

на ринку праці; 

− відхід від уявлень про персонал як безкоштовний капітал, освоєння якого 

не вимагає ні фінансових, ні трудових, ні організаційних, ні тимчасових витрат 

і інших витрат з боку працедавця. 
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СЕКЦІЯ 7 ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

SECTION 7 TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESS 
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к. е. н., доцент, доцент кафедри 

туризму і готельного господарства, 

Харківський національний університет міського 
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКОВА 
 

Готельний бізнес розвивається досить інтенсивними темпами. Причиною 
цього є великі міжнародні події і бурхливий розвиток туризму. У зв’язку із 
зростанням інвестицій в готельний бізнес і появою нових туристських 
дестинацій з’являються і нові вимоги до якості послуг, що надаються. 
Зростання ролі інформаційних технологій у забезпеченні діяльності індустрії 
гостинності призвело до підвищення інтересу до наукових досліджень цього 
напряму сучасного розвитку суспільства. 

Питанням ефективного використання і вдосконалення інформаційного 
забезпечення готельних підприємств присвячено наукові розробки 
вітчизняних вчених: В. Каркавчук, А. Черчук [1], Л. М. Клінцова, 
М. В. Міщенко [2], Л. М. Клінцова, М. В. Міщенко [3], О. В. Орлика, 
Ю. С. Лужанської [4] та інших. Однак питання аналізу інформаційного 
забезпечення готельних підприємств є завжди актуальним і потребує 
систематичного моніторингу в часовому розрізі, особливо у великих містах. 

Проаналізуємо наявність інформаційного забезпечення готельних 

підприємств м. Харкова з точки зору наявності автоматизованих систем 
управління (АСУ). Для цього слід зазначити, що використання АСУ 
спрямоване на виконання двох основних функцій готельних підприємств: 

– забезпечення зовнішніх зв’язків і комунікацій; 
– забезпечення внутрішніх зв’язків між підрозділами готелю, розподілу 

ресурсів, формування відповідної звітності. 
Виконання першої функції потребують всі без винятку готельні 

підприємства м. Харкова. Виконання другої функції за допомогою АСУ 

необхідне лише за умов наявності великої кількості підрозділів готелю, 
широкого спектру надаваних послуг, а також великої місткості підприємства, 
яка ускладнює облік виконуваних операцій. 

В табл. 1 наведені характеристики АСУ готельних підприємств м. Харкова. 
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Таблиця 1 

Характеристики АСУ готельних підприємств м. Харкова 

Готелі Місткість, номерів 

Кількість 

структурних 

підрозділів 

Наявність АСУ 
Рік впровадження 

АСУ 

«Космополіт» 29 5 Внутрішня мережа 2014 

Готель «Чичиков» 52 7 «Отель – 3» 2014 

«Аврора» 37 5 Внутрішня мережа 2013 

«Харків» (корпус № 5) 205 8 
Програма 1 С в 

бухгалтерії 
2007 

«Вікторія» 28 5 
Програма 1 С в 

бухгалтерії 
2014 

Мотель «Дружба» 100 7 – – 

«VIVA» 64 6 Внутрішня мережа 2005 

«Мир» 254 8 

Внутрішня мережа; 

програма 1 С в 

бухгалтерії 

2007 

«Національ» 78 6 
Програма 1 С в 

бухгалтерії 
2006 

Готельно-оздоровчий 

комплекс «ЗС клуб» 
16 2 Внутрішня мережа 2013 

«Меркурій» 55 4 Внутрішня мережа 2013 

Комплекс-Готель 

«Арізона» 
20 4 – – 

«Глорія» 85 5 «Дип-Пансіон» 2014 

«Турист» 87 5 – – 

«Харків» (корпус № 3, 4) 196 8 

Внутрішня мережа; 

програма 1 С в 

бухгалтерії 

2005 

«Старт» 73 2 – – 

«Експрес» 95 4 – – 

«Металіст» 188 4 – – 

СК «Локомотив» 20 3 – – 

РЦ «Армагедон» 22 3 Внутрішня мережа 2006 

«Росинка» 8 2 – – 

«Sun Light Hotel» 38 4 Внутрішня мережа 2015 

«Британія» 33 4 – – 

Житлово-готельний 

комплекс «Віва» 
29 4 Внутрішня мережа 2015 

 
Аналізуючи дані вищенаведеної табл. 1, слід зазначити, що АСУ в 

готельних підприємствах м. Харкова практично не використовується. 
Переважна більшість готелів користується корпоративною базою даних, так 
званою внутрішньою мережею (готелі «Космополіт», «Аврора», «VIVA», 
«Мир», ГОК «ЗС клуб», «Меркурій», «Харків», РЦ «Армагедон», «Sun Light 
Hotel», ЖГК «Віва»). Невелика кількість готельних підприємств використовує 
програмні продукти в окремих підрозділах, а саме АСУ для бухгалтерії – 
програму 1С («Харків», «Вікторія», «Мир», «Національ»). І тільки два 
готельних підприємства використовують спеціалізовані програмні продукти 
для готелів: готель «Чичиков» – програму «Отель – 3», а також готель 
«Глорія» – програму «Дип-Пансіон». 

Основними причинами відмови від використання від спеціалізованих 
програмних продуктів в готельних підприємствах м. Харкова є: 
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– відсутність необхідності у зв’язку з невеликою місткістю підприємства і 
обмеженим спектром додаткових послуг; 

– нестача фінансових коштів у зв’язку з недавнім відкриттям і 
недокомплектацією структурних підрозділів; 

– нестача фінансових коштів у зв’язку з необхідністю реконструкції і 
модернізації засобів розміщення, що переносить процес інформатизації на 
віддалену перспективу; 

– проблеми сумісництва імпортних систем з вітчизняними умовами 
господарювання (складний процес адаптації імпортних АСУ); 

– низький рівень підготовки кадрів з точки зору використання 
інформаційних систем; 

– небажання керівництва впроваджувати нові інформаційні технології у 
зв’язку з задовільним функціонуванням готелів в поточний період часу та інші. 

Аналіз характеристик інформаційного забезпечення готельних 
підприємств, також довів, що не всі готелі м. Харкова мають власні сайти. 
Зокрема готелі «Старт», «Експрес», «Металіст», СК «Локомотив», а також 
мотель «Дружба» мають лише електронні сторінки. Недоліком останніх є 
відсутність оперативного оновлення інформації і підтримання зворотного 
зв’язку з клієнтами. На сьогоднішній день всі прогресивні готельні 
підприємства віддають перевагу саме наявності саме власного сайту, який 
надає більший обсяг інформації, є більш респектабельним з точки зору 
сприйняття інформації користувачами, є більш зручним для отримання 
інформації. 

Проведе дослідження інформаційного забезпечення готелів м. Харкова 
довело, що системи ІТ телебачення на сьогоднішній день є лише в готелі 
«Чичиков». В найближчій перспективі цю систему планують впровадити 
готелі «Космополіт» і «Вікторія». Це свідчить про невеликий попит серед 
готельних підприємств м. Харкова на технології ІТ телебачення. Однак слід 
зазначити, що мова йде про першочергові завдання в розвитку інформаційних 
систем. Тому готовність двох готельних підприємств до його впровадження є 
позитивним чинником у розвитку готельної індустрії Харківського регіону. 

Найбільша кількість готельних підприємств планує свій подальший 
інформаційний розвиток через впровадження спеціалізованих готельних АСУ, а 
також через входження в єдиний інформаційний простір. При цьому останній 
передбачає створення єдиної бази даний як на рівні м. Харкова, так і України в 
цілому, а також інтеграцію в міжнародні інформаційні системи, які акумулюють 
відомості про готельні підприємства і рівень їх сервісу по всьому світу. 

Саме останньому питанню в розвитку готельної індустрії м. Харкова слід 
приділяти особливу увагу, тобто створенню єдиного інформаційного простору 
для готельних підприємств, який збільшуватиме можливості реалізації 
відповідних послуг і є суттєвим базисом для розвитку в’їзного туризму в 
Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В РЕГІОНІ 
 

Підвищення ефективності функціонування економіки кожного регіону є 
важливим напрямком прискорення економічного і соціального розвитку 
країни. Низький рівень використання потужного рекреаційного потенціалу 
регіонів України пов’язаний із особливостями державної політики, під час 
розробки якої рекреаційна сфера розглядалася як специфічний, екологічно 
чистий і надзвичайно привабливий сектор економіки лише тих регіонів, де є 
територіальне поєднання рекреаційних ресурсів, використання яких дає 
значний економічний ефект. 

Питанням розробки та практики реалізації організаційно-економічних 
засад регулювання регіональної рекреаційної сфери, проблемам територіальної 
організації рекреаційної діяльності, присвячені дослідження таких провідних 
вчених, як Я. І. Виклюк [1], М. С. Прохорової [2], Л. М. Черчик [3], 
І. М. Яковенко [4] та інших. 

Проте в дослідженнях вітчизняних вчених існує ряд невирішених питань, 
що потребують подальших поглиблених досліджень, зокрема питання 
розробки, пошуку механізмів регулювання розвитку рекреаційної сфери на 
засадах сталого розвитку, визначення методики оцінки рівня розвитку 
рекреаційної сфери в регіоні. 
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В умовах постійно зростаючих потреб населення у відновленні духовних 
та фізичних сил, які тісно пов’язані з використанням рекреаційних ресурсів, 
розвиток рекреаційної сфери повинний базуватись на результатах глибоких 
екологічних досліджень, на раціональних принципах господарської діяльності, 
які дозволять забезпечити уникнення виснаження природних рекреаційних 
ресурсів, збереження та примноження їх в інтересах нинішнього та майбутніх 
поколінь, збереження рівноваги між розвитком рекреаційної сфери та 

біологічною стійкістю навколишнього середовища. 
З метою вдосконалення державного регулювання відтворення природних 

рекреаційних ресурсів має бути визначена чітка і стимулююча регіональна 
політика, яка регулюватиме природоохоронну та природовідновлювальну 
діяльність, які реанімують сприятливий стан середовища для людини, 
забезпечать умови для відтворення відновлювальних природних рекреаційних 
ресурсів. Використання невідновлювальних ресурсів повинно 
супроводжуватися постійним приростом їхніх розвіданих запасів, а також 

ощадливого використання наявних ресурсів шляхом кращого опрацювання, 
заміни одних видів рекреаційних ресурсів іншими, регенерації  
використаних ресурсів. 

Зважаючи на значний економічний, соціальний і екологічний ефект, 
доцільним є розвиток рекреаційної сфери в будь-якому регіоні в якості 
пріоритетної або доповнюючої сфери регіональної економіки, що в свою чергу 
потребує розробки нової регіональної політики розвитку рекреаційної сфери, 
яка передбачатиме заходи по забезпеченню соціальних цілей розвитку 
території, нарощенню економічного потенціалу регіону, підтримці екологічної 

рівноваги в регіоні. 
На рис. 1 зображена схема регулювання рекреаційної сфери в регіоні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Регулювання рекреаційної сфери в регіоні 
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Рекреаційна сфера в регіоні як об’єкт регіональної політики є структурним 

елементом економіки, що виник в процесі суспільного поділу праці; це 

сукупність рекреаційних підприємств і організацій, а також обслуговуючих 

підприємств, призначених для максимального задоволення рекреаційних 

потреб населення шляхом використання часто обмежених рекреаційних 

ресурсів конкретної території країни, яка характеризується наявністю органів 

управління, які регулюють організацію відтворювальних та функціональних 

процесів для досягнення мети розвитку рекреаційної сфери. 

Суб’єктом регіональної політики розвитку рекреаційної сфери виступають 

органи державної влади та місцевого самоврядування, які забезпечують 

взаємоузгоджений розвиток усіх елементів рекреаційної сфери в регіоні задля 

досягнення поставлених цілей. 

Реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери, дасть 

найбільший ефект при чіткому розмежуванні прав та повноважень між 

центром і регіонами. Розвиток рекреаційної сфери потребує раціонального 

поєднання ролі регіональних органів управління з активною діяльністю 

підприємницьких структур, необхідним для вирішення різноманітних 

проблем, пов’язаних із формуванням, функціонуванням та подальшим 

розвитком рекреаційної сфери в регіонах України.  

Отже, обов’язковою умовою є поєднання інтересів різних рівнів влади 

щодо організаційного забезпечення управління процесами розвитку 

рекреаційної сфери в регіоні. 

Під регулюванням на регіональному рівні розуміють специфічний вплив 

державних і місцевих органів управління на розвиток рекреаційної сфери, 

впорядкування і фінансове забезпечення регіональних програм розвитку 

рекреаційної сфери, використання для стимулювання розвитку рекреаційної 

сфери в регіоні бюджетів різних рівнів, регіональних фондів, коли разом із 

державним фінансуванням органи місцевого управління беруть на себе 

основну частину витрат із забезпечення підвищення рівня життя населення. 

Регіональні органи управління мають забезпечувати комплексний 

ефективний розвиток рекреаційної сфери в регіоні, вирішувати еколого-

економічні і соціальні проблеми на рівні регіону. Метою локального рівня 

регулювання, підприємств рекреаційної сфери є отримання соціального ефекту 

на основі задоволення рекреаційних потреб споживачів рекреаційних послуг і 

отримання економічного ефекту на основі забезпечення прибуткової 

діяльності від реалізації рекреаційних послуг. 

Основними напрямками організаційно-економічного регулювання 

розвитку рекреаційної сфери є: 

– координація діяльності всіх органів і організацій у рекреаційній сфері; 

– ліцензування в рекреаційній сфері, сертифікація рекреаційних послуг і 

послуг засобів розміщення відповідно до вимог законодавства; 
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– здійснення податкової політики в області, що стимулює розвиток 

рекреаційної сфери; 

– створення єдиної інформаційної служби по всіх об’єктах розвитку 

рекреаційної сфери; 

– розробка практичних заходів для залучення вітчизняних і іноземних 

інвестицій у рекреаційну сферу; 

– розробка заходів щодо захисту, підтримки цілісності і забезпеченню 

охорони рекреаційних ресурсів; 

– створення комплексної системи підготовки кваліфікованих фахівців у 

рекреаційній сфері по обслуговуванню рекреантів відповідно до міжнародних 

стандартів; 

– розробка регіональних комплексних цільових програм по розвитку 

рекреаційної сфери і забезпечення їхньої реалізації; 

– рекламна і видавнича діяльність у рекреаційній сфері. 

Враховуючи недосконалість існуючої регіональної політики яка полягає в 

тому, що планування і прогнозування розвитку рекреаційної сфери в регіонах 

України базується на локальних проектах, що стосуються окремих 

рекреаційних об’єктів і складені у відриві один від одного, не враховуючи їх 

територіальні особливості існує необхідність в розробці нової регіональної 

політики розвитку рекреаційної сфери на засадах сталого розвитку. в контексті 

її розробки виникає необхідність в дослідженні механізмів її реалізації, 

вивченні факторів розвитку рекреаційної сфери, вдосконаленні територіальної 

організації рекреаційної сфери. Це вимагає досліджень у даних напрямках. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА 

 

Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, 
характеризуется недостаточным уровнем развития туризма.  

По данным международных экспертов туризм занимает по доходности третье 
место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения. 
Однако, в Казахстане, имеющем богатый туристский потенциал, его доля 
составляет всего 0,3 % в ВВП страны. На наш взгляд, по самым скромным 
оценкам, возможности туристской отрасли Казахстана варьируются от 10 до 
20 млрд. долларов США в год и могут составить в структуре ВВП до 6 – 7 %. 

Согласно данным Агентства по статистике количество выехавших за 
пределы Казахстана составило за последние три года (2011 – 2013 годы) 
27 млн. 200 тысяч человек, а количество нерезидентов, посетивших нашу 
страну, составило 18 млн. 600 тысяч человек. То есть, выехавших граждан  
на 9 млн. человек больше [1]. 

В настоящее время реализуется концепция развития туристской отрасли 
Республики Казахстан до 2020 г., однако и по ней у экспертов имеются ряд 
претензий, а также отсутствует скоординированный и четкий план действий 
центральных и местных исполнительных органов по улучшению состояния 
отечественной туристской индустрии. 

Конечная цель, это создание конкурентоспособной туристской индустрии 
для обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства 
и населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма. 

В связи с чем, для повышения привлекательности туристской отрасли 
Правительству и местным исполнительным органам необходимо  
принять меры по: 

− упрощению визового режима, миграции и регистрации иностранцев; 
− усилению контроля за правопорядком, здравоохранением и состоянием 

санитарно-гигиенических условий; 
− упрощению условий кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»; 
− совершенствованию механизма государственно-частного партнерства и 

предоставления инвестиционных преференций; 
− созданию отдельных управлений туризма на региональном уровне; 
− закреплению персональной ответственности первых руководителей за 

реализацию политики в области туризма. 
Один из ключевых недостатков туризма – неразвитость инфраструктуры. 
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Конкуренция на мировом рынке не терпит снисходительности, особенно, в 
таких чувствительных секторах как транспорт, связь и сервис. 

Глава государства Hypcyлтaн Абишeвич Haзapбaев в Стратегии 
«Казахстан-2050» четко определил, что «инфраструктура должна расширять 
возможности экономического роста» [3]. 

Поэтому необходимо развивать транспортные артерии на местах. Тем 
более, Концепцией предусмотрено, что пять «прорывных» туристских 
кластеров будут расположены в регионах, состоящих преимущественно из 
сельских населенных пунктов. И общеизвестно, что эти места практически не 
имеют хороших безопасных дорог, подъездных путей к туристским объектам и 
не приспособлены к перевозке объемов туристских потоков. 

Международный опыт показывает, что в странах, где неразвита сеть 
автомобильных дорог, стоимость предоставления населению услуг в 2 – 3 раза 
выше, чем в странах с развитой инфраструктурой. 

Немаловажную роль в развитии туристской отрасли играет 
железнодорожный транспорт и имеет ряд преимуществ. Это регулярность, 
безопасность, невысокая стоимость перевозки. 

Поэтому необходимо использовать ресурсы АО «Қазақстан темір жолы» и 
внести мобильность в сферу обслуживания туристов, а именно в части 
бронирования групповых билетов, групповых перевозок, а также расширить 
карты маршрутов, включая международные. 

Также для развития туризма необходимо использовать ресурсы авиации. И 
сориентировать заинтересованные авиакомпании на снижение цен 
авиабилетов, создание конкурентной среды для малобюджетных 
авиаперевозчиков, развитие малой авиации, придав импульс для раскрытия 
туристского потенциала регионов. 

2014 год стал самый тяжелым годом для сферы выездного туризма страны. 
Он оказался еще хуже кризисного 2008 года, когда наблюдался значительный 
спад спроса на туристские услуги. В 2013 году турфирмы прекратили сдавать 
статистику в госорганы, но, по расчетам экспертов, в 2014 году рынок рухнул 
на 20 – 25 % [4]. 

Казахстан, как и весь мир, переживает непростые времена, и, как 
следствие, февральская девальвация 2014 года серьезно сказалась на 
туристском рынке. Но были и наши «родные» проблемы – скандалы на рынке 
чартерных перевозок, связанные с скоропалительными законодательными 
актами. Как следствие – падение имиджа казахстанского рынка туристских 
услуг и, конечно же, крах крупного казахстанского туроператора. 

Наряду с этим, необходимо обратить особое внимание на развитие водных 
видов транспорта. 

Существует ряд проблемных вопросов в сфере обслуживания, которые 
требуют безотлагательных решений. Одной из основных проблем является 
дефицит квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, а 
также качество подготовки кадров данной отрасли. 

В разгар туристского сезона можно обеспечить работой почти всю 
освободившуюся рабочую силу из сельского хозяйства, транспорта, местной 
торговли и кустарных промыслов. 

Во многих странах в этой сфере заняты около 5 % занятого населения. 
Например, во Франции – 10 %, в Италии и Швейцарии – 15 %. В туристском 
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сервисе США занято 4 млн. человек. В Западной Европе только в гостиничном 
хозяйстве работают 6 – 7 млн. человек, в Казахстане же в данном сегменте 
занято всего 168 тысяч человек или 2 % от занятого населения. 

А в связи с глобализацией, интеграционными процессами и «новыми 
инициативами» страны по проведению международных масштабных проектов, 
как ЭКСПО-2017 и Универсиада, необходимо создать обучающие центры по 
проведению бесплатных курсов подготовки востребованных специалистов 
туристской индустрии, семинаров культуры общения и поведения с туристами 
и решить вопросы занятости.  

Также следует принять на вооружение принципы системы сертификации 
качества международного туристского образования. Это благоприятно 
скажется на повышении уровня сервисного обслуживания, расширении базы 
сотрудничества с зарубежными партнерами, либерализации цен на продукцию 
и услуги туристкой отрасли. 

Следующей  проблемой также является неудовлетворительное состояние 
зданий и сооружений туристских объектов, моральная и физическая 
изношенность материальной базы объектов размещения, включая гостиницы, 
пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения. 

Особый дискомфорт для туристов представляет труднодоступность 
курортных зон и знаковых исторических мест, неразвитость туристкой 
инфраструктуры. Так во многих туристских объектах не предусмотрены 
парковки, элементы придорожного сервиса, не продуманы элементарные 
знаки и указатели, отсутствуют визит-центры в местах дислокации туристов. И 
это является проблемой даже для здорового человека, не говоря о доступности 
этих мест для лиц с ограниченными возможностями. 

Вместе с указанными проблемами усугубляет положение несоответствие 
цены качеству предоставления услуг. Прайсы отечественных санаторий, 
курортов и гостиниц заставляют выбирать места отдыха не в пользу 
отечественного рынка. Отдых в ближнем зарубежье намного привлекательнее 
именно из-за ценового фактора, а не экзотичности этих стран, ведь затраты на 
времяпрепровождение там, включая транспорт и питание, обойдутся в 
полтора, а то и вдвое дешевле, чем в Казахстане. 

Поэтому для решения этих вопросов считаем необходимым задействовать 
все возможные ресурсы государства, особенно данного министерства, ресурсы 
институтов развития, Национальной палаты предпринимателей, общественных 
организаций и субъектов предпринимательства. 

В-шестых, остается острым вопрос внедрения имиджевых характеристик 
страны. Нет единой маркетинговой стратегии по позиционированию 
казахстанского туризма. 

Необходимо наращивать клиентскую базу путем привлечения к традициям 
в местах туристских лагерей, организовывая «cocтязaния-aйтыcы», «конные 
скачки», «көкпар», охоту с беркутами, активно задействовав зоны отдыха по 
оздоровлению посредством традиционных методов лечения как «саумалы-
қымыз», организовывая театральные постановки исторических сцен и т. д. 

Международная практика полна примерами на эту тему, к примеру, 
«Зимний карнавал» в Квебеке (Канада) или «Карнавал в Оруро» в Латинской 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» 
 

 

84 

 

Америке с посещениями по 500 тысяч человек, «Бразильский карнавал» 
притягивающий более 800 тысяч туристов ежегодно. 

В-седьмых, приоритетом остается длительность прибытия туристского 
контингента в отечественных туристских объектах. Как известно, туризм по 
своей природе сезонная деятельность, поэтому в целях обеспечения 
постоянного, а не перманентного, стихийного проявления туристской 
активности важно создать комплекс мероприятий событийного ряда, 
способных привлечь и удержать туристов в объектах туристского кластера, 
разнообразить досуг и усилить содержательность проводимого времени, гибко 
реагируя на спрос и пожелания клиентов. 

В-восьмых, слабо реализуется государственная политика развития 
туристской инфраструктуры.  

Так, по оценкам Счетного комитета, низкий уровень координации со 
стороны госагентства по делам спорта и физической культуры и министерства 
индустрии и новых технологий, а также непрофессиональный подход 
исполнителей и непринятие соответствующих мер по качественной 
проработке вопросов на этапе планирования «привели к неэффективной 
реализации программы по развитию перспективных направлений туристской 
индустрии республики на 2010 – 2014 годы. 

Согласно информации комитета, в ходе реализации программы не приняты 
необходимые меры по строительству международного туристского центра 
«Жана-Иле» на побережье Кaпшaгaйcкoгo водохранилища Aлмaтинcкoй 
области, международного курорта «Кeндepли» в Мaнгистaускoй области, а 
вопрос строительства инженерно-коммуникационных систем с 
благоустройством территории туристского комплекса в Oтpаpcкoм районе 
Южно-Казахстанской области не проработан. 

Счетный комитет отмечает низкий уровень развития инфраструктуры 
индустрии туризма. До сих пор не созданы крупные современные горнолыжные 
комплексы, имеющие высокий уровень комфорта и обслуживания. Из-за 
отсутствия инвестора не реализован проект по строительству горнолыжной 
базы в районе города Текели Алматинской области. Акиматом Восточно-
Казахстанской области реконструкция горнолыжной базы отдыха «Нуртау» не 
осуществлена. Принцип государственно-частного партнерства при 
строительстве инфраструктуры индустрии туризма не реализуется.  

Aкимaтaми Aктюбинскoй, Aлмaтинскoй, Жaмбылcкoй, Кызылopдинcкой и 
Южно-Казахстанской областей типовые проекты строительства объектов 
придорожной инфраструктуры вдоль международного транспортного 
коридора «Западная Европа – Западный Китай» не разработаны.  

На формирование имиджа, в том числе информационную пропаганду 
туризма Казахстана за рубежом, было выделено свыше 720 млн. тенге, однако 
повышение его привлекательности как туристского направления не произошло. 

Учитывая большое количество, сложность и межотраслевой характер 
проблем развития туризма можно их группировать по следующей 
классификации (табл. 1): институциональные проблемы; экономические 
проблемы; социальные проблемы. 

Тем не менее, у Казахстана есть свои перспективы вхождения на рынок 
международного туризма. Необходимо отметить, что две трети роста мирового 
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туризма обеспечиваются соседними с нами странами – это порядка 
200 млн. туристов. Наши потенциальные рынки – это, прежде всего, растущий 
внутренний рынок, а также Россия, Китай, Европа и Ближний Восток. 

МИНТ при участии крупнейших международных консалтинговых 
компаний из Канады, Германии, Испании, Хорватии разработал Системные 
планы развития Республики Казахстан и пяти регионов. На их основе 
разработана и утверждена Концепция развития туристской отрасли до 
2020 года. Стоит отметить, что результаты проведенных исследований 
планомерно применяются в развитии курортов, так, 12 мая 2014 года утвержден 
2-й этап развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2014 – 2016 годы. 

Таблица 1 
Классификация проблем развития индустрии туризма в Казахстане 

Макро-уровень Мезo-микpoурoвень 

Институциональные 

Отсутствие концептуального обеспечения 
исторического туризма на международный и 
внутренний рынок  

Долгий срок окупаемости строительства домов 
отдыха, санаториев вследствие отсутствия 
государственной поддержки туризма  

Низкая кооперация усилий государственных, 
туристических фирм и объектов размещения не 
создает достаточных условий для формирования 
туристского кластера  

Неравномерность качества услуг, 
предоставляемых рекреационными объектами: 
только единичные ведомственные объекты имеют 
высокий уровень обслуживания. 

Сложная процедура регистрации иностранных 
граждан при въезде 

Отсутствие каналов сбыта. Недостаточное 
количество собственных WEB-сайтов для рекламы и 
привлечения клиентов из-за границы сдерживает 
развитие туризма 

Недостаточный уровень нормативного 
регулирования индустрии туризма и гостиничного 
бизнеса 

Наличие административных барьеров при 
решении вопросов инженерно-технической 
инфраструктуры объектов туризма. 

Экономические 

Плохая инфраструктура дорог, и транспорта в 
целом 

Низкая доходность деятельности предприятий 
индустрии туризма и гостеприимства  

Отсутствие инвестиций и вложений частного 
капитала в туристскую отрасль. 

Неравномерность загрузки номерного фонда 
предприятий гостиничного хозяйства 

Социальные 

Высокая дифференциация уровня жизни в 
туристских дeстинaциях, находящихся в 
труднодоступных местах 

Недостаток квалифицированных кадров 

Низкая социальная ценность труда в сфере 
туризма и гостеприимства 

Недовольство потребителей качеством туруслуг 

Снижение расходов на социальную 
инфраструктуру индустрии туризма 

Низкий уровень сервиса индустрии 
гостеприимства 

Снижение объектов социального туризма  

 
В целом, Концепцией предусматривается развитие пяти туристских 

кластеров страны: Астана, Алматы, Восточный, Южный и Западный Казахстан. 
Северная и южная столицы позиционируются как центры делового туризма, 
Алматы также как центр международного горного туризма. Кластер Восточный 
Казахстан – центр развития экологического туризма. Кластер Южный 
Казахстан – культурный туризм. Кластер Западный Казахстан – культурный и 
пляжный туризм. В данных кластерах предусмотрена реализация национальных 
проектов: Бypaбaй в кластере Астана, горнолыжный курорт Южный Каскелен и 
Кок Жайлау в кластере Алматы, Бухтарма и Катон-Карагай в кластере 
Восточный Казахстан, Кендерли в кластере Западный Казахстан.  
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Создание курортной зоны предполагает три элемента капитальных затрат – 
внешняя магистральная инфраструктура, внутренняя инженерная и туристская 
инфраструктура и коммерческие объекты. Предполагается, что развитие 
внешней инфраструктуры будет обеспечено полностью за счет государства, а 
возврат инвестиций в экономику будет обеспечен за счет новых рабочих мест 
и поступлений в бюджет. Доля данных затрат в общей структуре составит 
порядка 15 – 25 %.  

Внутренняя инженерная и туристская инфраструктура, в связи с низкой 
доходностью и долгосрочным возвратом потребует инвестиций в формате 
ГЧП. Наиболее приемлемыми инструментами механизмов ГЧП являются 
капитализация государственных операторов и предоставление долгосрочных 
льготных займов. В отличии от концессии, данные механизмы позволят 
придерживаться единого долгосрочного подхода к развитию курортной зоны, 
что обеспечит более высокое качество туристской инфраструктуры. Доля 
затрат составит порядка 25 – 35 %. 

Строительство недвижимости представляет собой наиболее доходный 
элемент затрат, который будет полностью осуществлен частными инвесторами 
за счет собственных средств и при помощи инструментов долгового и долевого 
финансирования. В структуре затрат недвижимость составит порядка 50 – 60 %. 

На сегодня можно отметить некоторые проекты, где уже имеется инвестор. 
Это горнолыжные проекты «Кок Жайлау» близ г. Алматы, проект 
строительства коттеджного городка на территории СЭЗ «Бурабай» 
Акмолинской области. В развитии курорта «Кендерли» проявлен интерес со 
стороны турецких инвесторов в лице RixosHotels. 

В зависимости от степени участия государства в управлении и 
финансировании отрасли туризма, а также глубины изменений нормативной 
правовой базы можно выделить три сценария развития. 

Ожидается, что без дополнительных инвестиций государства в 
инфраструктуру сверх запланированных, без крупных проектов с прямым 
государственным участием, а также без создания государственных операторов 
по управлению проектами, рост новых рабочих мест в туризме составит около 
50 – 60 тыс. к 2020 году. При этом, частные инвестиции в сферу туризма 
составят около 2 млрд. долл. США, а доля туризма в ВВП составит около 1 %. 

В то же время, вливание дополнительных инвестиций в инфраструктуру со 
стороны государства в размере до 800 млн. долл. США, позволит привлечь 
дополнительно 1,3 млрд. долл. США в туристскую инфраструктуру через 
механизмы ГЧП. При наличии операторов на отдельные проекты и с учетом 
согласованных изменений в законодательство, данный сценарий позволит 
создать к 2020 году до 150 – 170 тыс. рабочих мест, привлечь 4 – 4,5 млрд. долл. 
США частных инвестиций и повысить долю туризма в ВВП до 1,5 %. 

При самом благоприятном сценарии дополнительные инвестиции 
государства в инфраструктуру составят 1,5 млрд. долл. США, что 
простимулирует инвестирование до 2 млрд. долл. США в рамках ГЧП. При этом, 
будет учрежден единый государственный оператор по управлению проектами в 
сфере туризма в форме национальной компании, а все необходимые поправки в 
законодательство будут внесены в полном объеме. В этом случае, количество 
новых рабочих мест составит 270 – 300 тыс., частные инвестиции составят 6 – 
6,5 млрд. долл. США, а доля туризма в ВВП вырастет до 3 %. 
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Для развития туризма и отдельных проектов необходимы соинвесторы. 
Важной мерой со стороны государства в части привлечения инвестиций в сферу 
туризма могло бы стать предоставление налоговых преференций, льготного 
кредитования, а также проведение амнистии капитала. Аналогичная программа 
было осуществлена в 2009 году в Турции. Благодаря амнистии капитала в 
турецкую туристскую инфраструктуру инвестировано порядка 60 млрд. долл., 
из них 28 млрд. долл. США те средства, которые турецкие компании держали за 
границей. Предложение об амнистии капитала в туристскую отрасль не вошло в 
проект Концепции, этот вопрос просим вынести на обсуждение. 

В перечень согласованных с заинтересованными государственными 
органами необходимых нормативных изменений в существующую 
законодательную базу вошли такие меры, как упрощение визового режима, 
которое может обеспечить рост потока иностранных туристов в страну и 
удешевление туристского продукта; развитие внутреннего и социального 
туризма посредством внедрения в организациях и предприятиях механизма 
поощрения работников путевками для отдыха внутри страны путем выпуска 
туристских сертификатов. Данная мера будут иметь значительный социальный 
эффект. Также предлагается изменение общей политики регулирования услуг 
гражданской авиации, целью которой является увеличение частоты рейсов и 
направлений на внутреннем рынке, снижение стоимости авиабилетов и, в 
конечном счете, рост показателей внутреннего туризма в стране. 

Главой государства поддержаны новые подходы к вопросу развития 
туристской отрасли, такие как: 

− создание специальных туристских зон – на примере СЭЗ «Бурабай» 
видно, что режим индустриальных СЭЗ не совсем подходит для курортных 
зон. В этой связи начаты процедуры по упразднению СЭЗ «Бурабай» и в 
дальнейшем предлагаем внедрить новый режим специальных туристских зон. 
В рамках данного механизма предлагается: бюджетные инвестиции на 
инфраструктуру, покупка недвижимости иностранцами без вида на 
жительство, возможность получения лицензии на игорные заведения. 

− внедрение механизма долгосрочного долгового финансирования – 
масштабные проекты в туризме должны включать в себя некоммерческие 
объекты. В этой связи предлагаем для крупных инвесторов в специальных 
туристских зонах предоставлять долгосрочное долговое финансирование в 
тенге по льготным ставкам. Данная мера может быть интегрирована в 
соглашение о партнерстве со Всемирным банком. 

− упрощение визового и миграционного режимов – анализ показал, что 
ключевыми рынками, помимо стран СНГ, для республики являются Китай, 
страны Ближнего Востока и Индия. В этой связи особенно важно политическое 
решение об одностороннем облегчении визового и миграционного режима 
именно с этими странами, а именно онлайн-оформление виз и отмена 
регистрации в миграционных органах для визитов до 15 дней. 

Необходимо предоставить широкий спектр услуг для самого искушенного 
потребителя. Нужды, потребности и желания конечных потребителей при 
планировании туристской деятельности должны ставиться во главу угла. Стоит 
задача создания конкурентоспособной туристской индустрии и превращения 
Казахстана к 2020 году в центр евразийского туризма. К сожалению, на 
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сегодняшний день, туроператоры не имеют конкретного представления какой 
вид туризма необходимо развивать. Им необходимо помочь. И активно 
привлекать бизнес-сообщество к презентациям новых кластерных зон. 

Необходимо также активизировать работу по пропаганде отечественного 
туризма и популяризации местных зон отдыха через средства массовой 
информации, широко используя агрессивную рекламу. 

При полноценной поддержке со стороны государства отрасль может дать 
3 % ВВП к 2020 году, привлечь порядка 6,5 млрд. долл. частных инвестиций и 
создать до 300 тыс. новых рабочих мест. Необходимо отметить, что одно 
рабочее место в туризме обходится в 10 раз дешевле, чем в промышленности, 
и создается занятость работников преимущественно с низкой и средней 
квалификацией, особенно молодежи и женщин. Очевидно, что с учетом 
сегодняшних структурных вызовов туризм может и должен стать 
стратегически важной отраслью для страны. 
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ЛОГІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБОТУРИЗМУ: 

СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Нині проблема сталості туризму є загальновизнаною у світі. Це стосується 
і міського туризму, пов’язаного з великим напливом туристів до міст, 
насамперед, столичних, що спостерігається практично в усіх країнах світу. 
Разом з тим виділяються міста – найбільші світові центри туризму, такі як 
Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк, Париж, в Україні – Київ, Львів тощо. У таких 
містах спостерігається підвищена концентрація туристів, відповідно – значний 
туристичний тиск (навантаження) на ресурсну базу туризму. Це призводить до 
швидкого «зносу» туристичних об’єктів в містах, а на їх відновлення потрібно 
багато часу і коштів. Тому актуальною є проблема регулювання 
туристопотоків у містах на підставі логістичних підходів. Саме на цій основі 
автором розроблено логістичну теоретичну концепцію сталого розвитку 
туризму в містах, яка практично перевірена на прикладі таких міст України, як 
Київ та Львів. Туристичне перенавантаження міст має й інший наслідок – це 
різке зростання обсягу відходів. З цим вже зіштовхнувся Львів, туристичний 
рекорд якого (2,6 млн. туристів у 2016 р. – перше місце серед міст України) 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.interfax.kz/
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співпав з початком «сміттєвої» кризи. У той же час Київ репрезентує 
ефективний «рецепт» вирішення проблеми накопичення та переробки міських 
відходів, включаючи туристичні «залишки». З початку ХХІ ст. туризм у 
містах, за визнанням експертів Всесвітньої туристичної організації, став 
ключовим чинником розвитку міста та його господарства. Це стало підґрунтям 
для досліджень з теоретичного осмислення феномену міського туризму у всій 
його складності та спроб практичного впровадження результатів цих 
досліджень. На даний час, незважаючи на досить ґрунтовне висвітлення даної 
проблематики – міського туризму (або туризму в містах, урботуризму), 
однозначного тлумачення сутності й змісту цього поняття поки що не існує. 
Це пов’язане, насамперед,з диференційованими підходами у різних країнах до 
визначення міста та туристичної діяльності у міському середовищі. 

Отже, міський туризм (англ. City Tourism або Urban Tourism, нім. 
Stadttourismus) – новітнє поняття та концепція, що сформувалося у світовій 
туристичній науці та практиці наприкінці ХХ ст. Перші наукові праці з цього 
напрямку належать німецьким вченим Г. Лезеру, Г. Нойенфельдту та О. Розе 
(1980 – 1990-х рр.). Так, словник Г. Лезера (1997 р.) визначає міський туризм, як 
«короткострокове (зазвичай 1 – 4 дні) відвідування міста з наступних причин: 
а) інтерес до історії або культури; б) участь у подієвих заходах; в) придбання 
різноманітних товарів. Часто така подорож здійснюється у формі екскурсії на 
вихідних та може відбуватися як індивідуально, так і у групі; як організовано 
(через турфірми та з екскурсоводами), так і самодіяльно» [1]. Г. Нойенфельдт та 
О. Розе додають, що туристи можуть відвідувати місто як з особистих причин, так 
і через інші обставини [2]. Пізніше Д. Клук та К. Кестер конкретизували та 
структурували визначення міського туризму, поклавши у його основу   
відвідування міст з культурно-пізнавальною метою, подієвими та бізнесовими 
інтересами [3]. У британському словнику з подорожей, туризму та гостинності С. 
Медліка зазначено, що «Міський туризм – це подорожі та візити з фокусом на 
міські напрямки. Швидко зростаюча форма туризму, метою якої є відвідування 
історичних та культурних пам’яток, а також шопінг та ділові поїздки» [4]. 
Болгарські науковці М. Нешков, С. Ракаджийська, Т. Дъбева у підручнику «Вступ 
до туризму» при класифікації туризму за різними ознаками виділяють сільський і 
міський види туризму [5]. Детальний анліз досліджень міського туризму подає 
професор університету Гронінгена (Нідерланди) Г. Ешворт [6]. Вчені 
Європейського інституту порівняльних міських досліджень Університету Еразмус 
(EURICUR, м. Ротердам, Нідерланди) Л. Берг , Й. Борг та Й. Меєр у монографії 
«Міський туризм: функціонування і стратегії у восьми європейських містах» 
виконали порівняльний аналіз впливу туризму на такі міста Західної Європи, як: 
Антверпен (Бельгія), Копенгаген (Данія), Едінбург, Глазго (Великобританія), 
Генуя (Італія), Гамбург (Німеччина), Ліон (Франція) та Роттердам 
(Нідерланди) [7]. Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) рекомендує таке 
визначення: «Міський туризм – подорожі, які здійснюють подорожувальники до 
міст чи місць з високою густотою населення. 

У Законі України «Про туризм»  розглядається такий вид туризму, як 
сільський, але, на жаль, не згадується міський туризм. Колектив харківських 
авторів (Писаревський М., Погасій С., Поколодна М., Тонкошнур М.) в 
монографії «Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи» окреслює 
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туризм у містах як соціосистему «туризм – місто». Дуцяк І. пропонує дефініцію 
«міський туризм – це вид туризму, в якому дестинацією є місто» [8]. Свої 
визначення міського туризму пропонують Смирнов І. [9], Гладкий О., Гаталяк О. 
та Ганич Н. [10]. Зокрема останні дві авторки дають таке визначення міського 
або урботуризму: «Це вид спеціалізованого туризму з культурно-пізнавальною, 
розважальною, діловою, лікувально-оздоровчою  метою, що ґрунтується на 
комплексному використанні ресурсів міста. Він включає групові та 
індивідуальні подорожі містом, форма яких залежить від мети його відвідування 
туристами. Міський туризм об’єднує елементи інших видів туризму, таких як 
культурно-пізнавальний, релігійний, подієвий, діловий тощо. Саме ця обставина 
робить урботуризм надзвичайно привабливим для туристів» [10]. За часом 
перебування міський туризм можна поділити на: а) короткотерміновий (на 
вихідні дні); б) середньостроковий; в) довгостроковий. Позитивною рисою 
міського туризму є його всесезонність, тобто слабкий вплив сезонів року на 
туристопотік до міст, зате відвідуваність міст туристами значно зростає під час 
проведення тут святкових та інших заходів. Зазначимо, що поняття міського 
туризму по-різному трактується туристами і суб’єктами туристичної діяльності: 
якщо для перших цей вид туризму означає туристичну активність людини, яка 
має намір пізнати міську культуру та/або відпочити у міському середовищі, то 
для других це поняття  пов’язане з різноманітними формами обслуговування 
туристів, зокрема, розміщення (готелі, апартаменти, хостели тощо), харчування 
(урбогастрономія), відпочинок (урбовідпочинок) тощо. При цьому слід зважати 
на те, що вплив туризму на розвиток міста може бути як позитивним (розвиток 
економіки, інфраструктури, збереження та відновлення туристичних пам’яток 
тощо), так і негативним (зростання злочинності, проституції, знищення 
локальної культури). Але у цілому міський туризм сприяє  розвитку міста, 
надходженню інвестицій, розвитку міської інфраструктури тощо, отже 
позитивно впливає на розвиток господарства міста та сприяє підвищенню рівня 
життя його мешканців. 

Методологічною базою дослідження слугували положення логістичної 
теорії та практики, зокрема, логістики туризму та «реверсивної» логістики, які 
були прикладені до функціонування туристичного господарства міст. З точки 
зору системного підходу місто, як туристичну дестинацію можна представити, 
як «чорний ящик», на вході якого є туристичні потоки, а на виході – 
фінансовий дохід та матеріальні відходи. І з останніми треба вчасно і  
у потрібному обсязі впоратися, інакше виникне «сміттєва» криза (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Місто, як туристична дестинація («чорний ящик») 

Джерело: розроблено автором за даними [11, с. 188] 
 

У той же час, з точки зору логістичного підходу туристичне господарство 
міста являє собою складну систему, куди належать туристичні ресурси 
(об’єкти), туристичні організації (туроператори, турагенції, екскурсійні бюро 

Туристопотік Місто 

Дохід від туризму (фінансовий потік) 

Відходи від перебування туристів (матеріальний потік) 
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тощо), інфраструктурні заклади (готелі, ресторани, розважальні заклади,  
транспортні фірми, тощо), фінансові структури тощо. 

Ця система «живе», тобто функціонує за рахунок туристичних потоків, які 
наскрізно «проходять» через місто, з одного боку, забезпечуючи для нього 
можливість заробити на туристах, але з іншого боку результатом туристичного 
перебування (споживання) є відходи, обсяг яких закономірно збільшується із 
зростанням числа туристів. Ці «туристичні» відходи додаються до 
загальноміського обсягу сміття, який місто мусить знайти шляхи і способи, по-
перше, вивезти, по-друге, переробити. Ця проблема існує в усьому світі, і 
навіть загострюється, тому іде опарцювання ефективних технологій переробки 
відходів міст, серед них – методика «реверсивної» логістики. Ці досягнення 
нині не є якимсь секретом, вони доступні, зокрема в Інтернеті, отже їх слід 
знайти, адаптувати до місцевих умов та застосувати. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ  

ВАРТІСТЬ У НІДЕРЛАНДАХ 

 

Податкові системи окремих країн Бенілюкса мають багатовікову історію. 

У сучасних умовах економіка цих країн представляє собою практично єдиний 

господарський комплекс. У той же час, податкова система кожної з держав має 

ряд специфічних властивостей. Як і в інших розвинених країнах, механізми 

оподаткування Бельгії, Нідерландів і Люксембурга мають комплексний 

характер і підлягають постійним змінам. На наш погляд, слід розглянути 

особливості обліку податку на додану вартість саме у Нідерландах. 

Нідерланди, як і всі країни-члени ЄС, слідують Директиві ЄС що до 

дотримання рівня ПДВ. Тим не менш, тут як і раніше встановлюють свою 

власну стандартну ставку ПДВ. Єдина умова полягає в тому, що вона має бути 

вище 15 %. 

Постачальники товарів або послуг з ПДВ, зареєстровані у Нідерландах, 

повинні стягувати ПДВ і сплачувати податок з у голландські податкові органи 

за ставками визначеними у табл. 1. 

Таблиця 1 

Ставки ПДВ У Нідерландах 
Ставка Тип Види товарів та послуг 

21 % стандартна Всі інші товари та послуги 

6 % зменшуюча 

Продовольчі товари; деякі безалкогольні напої; водопостачання; деякі 

фармацевтичні продукти; певне медичне обладнання для інвалідів; внутрішній 

пасажирський транспорт (за винятком повітряних перевезень); внутрішньо міські 

і міжнародні автомобільні, залізничні та внутрішні водні пасажирські 

перевезення; книги; газети і періодичні видання; відвідування культурних заходів 

і парків розваг; письменників і композиторів; деякі види ремонту і ремонт 

приватних будинків; очищення приватних домашніх господарств; 

сільськогосподарське постачання; проживання в готелі; ресторани (за винятком 

алкогольних напоїв); їжа на виніс; бари, кафе і нічні клуби; прийом на спортивні 
заходи; використання спортивних споруд; дрібний ремонт велосипедів; взуття та 

вироби зі шкіри; одягу і домашнього білизни; перукарські послуги; зрізані квіти і 

рослини для декоративного використання (деякі винятки) і виробництво 

продуктів харчування. 

0 %  
Оподаткування золотих монет; внутрішньо громадських і міжнародних 

пасажирських перевезень повітряним та морським транспортом. 
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На відміну від України, де діє правило першої події щодо виникнення 
зобов’язань по ПДВ, у Нідерландах ПДВ виникає коли відбулось постачання 
товарів робіт та послуг. Після цього йде сплата ПДВ у податкові органи  через 
10 днів після закінчення звітного періоду (місяця або кварталу). 

Будь-яка голландська щомісячна або щоквартальна подача ПДВ повинна 
бути здійснена в останній день місяця, що настає після закінчення звітного 
періоду. Для компаній, які подають річну декларацію з ПДВ цей термін до  
31-го березня наступного року. Терміни подачі звітності для іноземних 
підприємств становить 8 тижнів після закінчення відповідного  
податкового періоду. 

Сплата податку здійснюється у євро та може проводитися в  
електронному вигляді. 

Транзакції, які підлягають оподаткуванню ПДВ: 
1. Продаж товарів особою, зареєстрованою як платник ПДВ. 
2. Продаж послуг.  
3. Угоди на внутрішньому ринку. 
4. Імпорт: ПДВ стягується з імпортованих товарів під час проходження 

процедури митного очищення. Але якщо товари імпортуються через одну з 
країн-члена ЄС, а призначені для споживання в іншій країні, вони можуть 
обкладатися ПДВ в рамках спеціальної угоди про відстрочення сплати 
податку, згідно з яким податок буде стягуватись в країні призначення товару, а 
не в країні його ввезення на територію ЄС. Сплата ПДВ на митниці 
здійснюється в рамках загальної митної процедури імпорту товарів. Платник 
ПДВ повинен заповнити відповідний документ (вантажно-митну декларацію), 
в який вноситься інформація про вартість товарів, країну походження, 
одержувача вантажу, технічні параметри і т. д. 

Якщо іноземна компанія несе є платником ПДВ у Нідерландах і отримала 
там індивідуальний податковий номер платника ПДВ, вона повинна 
відповідати таким вимогам: 

− підготовка належно оформлених рахунків-фактур згідно із 
законодавством по ПДВ; 

− ведення електронних рахунків-фактури; 
− збереження рахунків і записів не менше 7 років; 
− правильне виставлення рахунків клієнтам за товари або послуги 

відповідно до законодавства Нідерландів про правила постачання; 
− обробка кредитних угод та інших виправлень; 
− використання дозволених валютних курсів [1, 2]. 
Механізм відшкодування ПДВ у Нідерландах стандартний як і у всій 

Європі. Період повернення ПДВ – щокварталу, сума податку що повертається 
називається «податковий дохід». Також, можливе щомісячне повернення 
доходів, і виникає воно тоді коли бізнес сплатив більше 15000 євро у вигляді 
ПДВ за квартал. Крім того, щомісячні доходи можуть знадобитися, якщо 
бізнес часто прострочує платежі по ПДВ. Для підприємств-резидентів у яких 
розмір «податкового доходу» менш ніж 1883 євро в рік і та вартість придбання 
в межах ЄС менше 10000 євро, повинні подавати щорічний звіт. 
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Нідерландські правила ПДВ щодо формату та інформації, які повинні бути 
надані на рахунках, в цілому відповідають зобов’язанням Директиви ЄС з ПДВ 
та вимогам до його обліку ПДВ, і рахунки-фактури повинні містити як мінімум 
наступну базову інформацію: дата видачі; унікальний, послідовний номер; 
номер ПДВ постачальника; номер ПДВ клієнта (при певних обставинах); повна 
адреса постачальника та замовника; повний опис наданих товарів або послуг; 
детальну інформацію про кількість товарів, якщо це можливо; дата поставки, 
якщо вона відрізняється від дати виставлення рахунку; чистий, оподатковувана 
податком вартість позицій; застосовувана ставка ПДВ і сума ПДВ; деталі для 
підтримки нульового ПДВ – експорт, зворотна плата або внутрішнє 
перевезення; загальна валова вартість рахунку-фактури [3]. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне 
наголосити на потребі подальших дослідження практики податкового обліку 
ПДВ у Нідерландах, як важеля економічної політики держави на сучасному 
етапі, що дає варіативність при виборі альтернатив для співпраці з країнами 
європейської співдружності як для України так і для інших держав світу. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ 

РАХУНКІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ 
 

Центральне місце в побудові бухгалтерського обліку, організації всього 
облікового процесу займає план рахунків. Саме ним визначаються основні 
методологічні рішення з ведення обліку, забезпечення однаковості 
відображення відповідних операцій і процесів, нагромадження облікової 
інформації, необхідної для систематичного контролю, складання звітності та 
проведення економічного аналізу.  

У міжнародній практиці складання робочого плану рахунків 
бухгалтерського обліку є одним з найбільших пріоритетних завдань облікової 
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політики підприємства. Міжнародні стандарти фінансової звітності не 
регламентують яким повинен бути план рахунків. Таким чином, кожне окреме 
підприємство може складати та використовувати такий план рахунків, який 
суттєво відрізняється від планів рахунків інших компаній, тобто робочий план 
рахунків розробляється самостійно, виходячи з власних інформаційних  
потреб підприємства.  

При побудові робочого плану рахунків підприємствами, які застосовують 
МСФЗ для формування фінансової звітності слід брати до уваги наступне: 

– робочий план рахунків повинен забезпечувати відносно просте 
складання фінансової звітності (перш за все, балансу та звіту про прибутки та 
збитки); 

– робочий план рахунків повинен бути настільки гнучким, щоб мати 
можливість розширюватись у зв’язку зі зміною структури або видів діяльності 
компанії;  

– робочий план рахунків повинен забезпечити достатню деталізацію для 
складання управлінських звітів.  

У міжнародній практиці виділяють два підходи до побудови структури 
плану рахунків: автономний та інтегрований. Автономний підхід 
характеризується наявністю двох систем рахунків для цілей фінансового і 
управлінського обліку, цей принцип застосовується в планах рахунків Франції, 
Англії та інших країн Європи. Перевагами даного підходу є розмежування 
рахунків фінансового обліку для формування інформації з метою складання 
фінансової звітності та рахунків управлінського обліку для формування 
інформації для потреб управління підприємством. Такий підхід дозволяє 
підприємствам максимізувати ефективність облікових робіт за кожним з 
напрямків, через наявність окремих систем рахунків для різних підрозділів 
апарату бухгалтерії, а також підвищити якість аналітичних даних, що є 
особливо важливим для управлінського обліку.  

При використанні інтегрованого підходу рахунки управлінського та 
фінансового обліку кореспондують в межах однієї системи рахунків. Така 
побудова планів рахунків характерна для Росії та України, в яких немає 
окремих розділів управлінської бухгалтерії. Безумовно, цей підхід ускладнює 
ведення управлінського обліку, перш за все, підвищуючи його трудомісткість, 
але ведення фінансового обліку не втрачає ефективності, через систематизацію 
рахунків відповідно до статей балансу та звіту про фінансові результати. 

Усі підрозділи компанії повинні вести бухгалтерський облік за єдиним 
робочим планом рахунків, розробленим компанією самостійно. 

Порядок використання єдиного робочого плану рахунків, включаючи 
розподіл компетенції з ведення рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку 
між відділами та підрозділами компанії, повинен регламентуватися обліковою 
політикою. 

З метою формування робочого плану рахунків необхідно визначити 
відповідно до МСФЗ мінімальний перелік статей, які повинні бути розкриті у 
фінансовій звітності. Оскільки значна частка статей фінансової звітності, 
складеної за НП(С)БО, корелює із мінімальним переліком статей, які повинні 
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бути розкриті у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ, підприємства, які 
ведуть бухгалтерський облік та формують фінансову звітність за МСФЗ, 
можуть використовувати за основу План рахунків бухгалтерського обліку, за 
яким складали фінансову звітність згідно НП(С)БО. 

На думку Боримської К. П. побудова робочого плану рахунків по суті є 
процесом виокремлення із загальної сукупності рахунків тих рахунків, які 
необхідні для ведення бухгалтерського обліку та реалізації його цілей. У ході 

цього процесу слід послідовно дотримуватися певних принципів (табл. 1).  
Таблиця 1 

Система принципів розробки Робочого плану рахунків [1] 
Принцип Характеристика 

Легітимності 
Відповідність нормативним документам, у першу чергу типовому плану рахунків 

бухгалтерського обліку 

Оптимізації 

критеріїв 

Ознаки введення рахунків до робочого плану та їх кодування повинні бути однакові на 

всіх рівнях системи бухгалтерського обліку, за допомогою чого забезпечується 

визначеність, однозначність робочого плану рахунків, виникає можливість виявити зміст 

кожного рахунка та його відмінність від інших рахунків 

Однорідності 

Позиції в робочому плані рахунків повинні передбачатися для якісно однорідних об’єктів 
обліку. Дотримання у відношенні до кожного рахунка єдності економічного змісту, 

визначеності структури та призначення, однозначності щодо балансу. Один аналітичний 

рахунок не може узагальнювати інформацію про різнорідні господарські операції або 

виконувати несуміжні функції. Однозначність і розмежованість рахунків, які складають 

робочий план рахунків, визначається згідно з їх обґрунтованою класифікацією, при цьому 

субрахунки одного і того ж рівня виділяються на основі класифікації лише за однією 

ознакою 

Системності 

У робочому плані рахунків облікові позиції одного порядку (синтетичні та аналітичні) 

повинні забезпечувати однаковий рівень узагальнення інформації про господарські 

операції. Введення однопорядкових рахунків дозволяє правильно встановити 

взаємозв’язки між ними та суттєво упорядкувати їх кореспонденцію. Зміщення різних 

рівнів обліку позбавляє робочий план рахунків послідовності та чіткості 

Раціональності 
Спрямований на формування розумного співвідношення між кількістю рівнів субрахунків 
й аналітичних рахунків і корисністю розмежування інформації, яка на них формується 

Адаптивності 
У межах кожного розділу слід передбачати вільні позиції, які можуть бути заповнені в разі 

введення нових рахунків 

Багатозначного 

кодування 
Дозволяє забезпечувати максимальну аналітичність інформації 

 

На нашу думку, запропонована система принципів розробки робочого 
плану рахунків спрямована на подолання різнорідності та низького рівня 
інформативності робочих планів рахунків підприємств, її дотримання дозволяє 
підвищити якість бухгалтерської інформації, систематизованої і відображеної 
на відповідних рахунках робочого плану, а також є суттєвим фактором 
підвищення обґрунтованості та оперативності управлінських рішень, 
прийнятих на основі такої інформації. 

Формування робочого Плану рахунків для підприємств, які застосовують 
МСФЗ необхідно здійснювати, керуючись практичними потребами 

підприємства. Тобто, необхідно зазначати лише рахунки та субрахунки, які 
необхідні для відображення господарської діяльності підприємства, а також 
формування форм фінансової звітності. Побудова робочого Плану рахунків 
буде залежати від низки факторів: 
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− мети формування інформації, яка полягає у необхідності формування 

форм фінансової звітності; 

− обсягу інформації, заданого її користувачем; 

− характеру та напрямків аналізу отриманої інформації. 

При формуванні робочого Плану рахунків доцільно застосовувати метод 

послідовного групування об’єктів обліку та виділення їх вертикальної 

(ієрархічної) і горизонтальної (інформаційних зв’язків) структури. 

Багатоступенева ієрархічна структура робочого Плану рахунків дозволяє 

шляхом застосування методу послідовного групування об’єктів обліку 

одержати узагальнену інформацію про активи, капітал та зобов’язання 

підприємства на різних рівнях управління та провести поглиблений, 

послідовний аналіз їх наявності та змін.  

Таким чином, в основу розробки робочого Плану рахунків в умовах 

застосування МСФЗ необхідно закласти, перш за все, перелік 

статей фінансової звітності, а також систему показників внутрішньої звітності, 

формування якої він призначений забезпечити. Рівень деталізації 

облікової інформації практично не обмежується, а тому кількість рахунків, з 

одного боку, повинна визначатися фактичною наявністю об’єктів 

господарювання, а з іншого, не повинна містити рахунків,  

що не використовуються. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Прийняття управлінських рішень досить часто здійснюється в умовах 
недостатнього обсягу інформації та відсутності суттєво важливих показників. 
Це призводить до непродуктивних витрат, проблем виробничо-збутового 
характеру, а відтак, до недобору коштів та зниження рівня ефективності 
виробництва. З метою усунення вказаних недоліків, підвищення якості та 
оперативності обліково-економічної інформації доцільно в обліку 
застосовувати інформаційні системи і технології. 

Інформаційні системи і технології призначені для формування правдивої, 
оперативної та неупередженої обліково-аналітичної інформації з метою 
надання її внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття управлінських 
рішень. Суть та призначення інформаційних систем і технологій вивчають 
вітчизняні науковці та практики, серед яких: О. С. Височан [2], 
В. І. Волинець [1], Н. В. Гордополова [1], А. Г. Загородній [2], Б. В. Погріщук 
[1], В. Д. Шквір [2] та інші. 

Зважаючи на вагомі наукові здобутки суть та структура інформаційних 
систем і технологій залишаються недостатньо дослідженими та вивченими.  

Стрімкий розвиток комп’ютерних систем і технологій щодо накопичення, 
обробки та зберігання інформаційних даних спонукав формування 
спеціального програмного забезпечення, що дозволяє управляти ним, тобто 
утворення системи управління базами даних (СУБД). База даних – це 
визначена сукупність, сформована відповідно до їх даних та взаємозв’язків 
між їх елементами. Сучасна база даних містить характеристику об’єкта, його 
елементи, а також засоби для обробки і зчитування інформаційних масивів. 
Сучасна система управління базами даних передбачає впорядкований їх набір 
та систематизацію, оперативне опрацювання, формування вихідної інформації 
у вигляді звітів, таблиць, схем тощо для економічного аналізу та прийняття 
управлінських рішень. Можливості СУБД наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схематичне зображення СУБД 

 
Бази даних можуть містити декілька банків даних, які призначені для 

багатофункціонального використання, з метою вирішення декількох завдань та 
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прийняття системи взаємопов’язаних управлінських рішень. Банки даних 
утворюють сховище даних, покликане оперативно надавати точу інформацію за 
запитом. З метою одержання неупередженої обліково-економічної інформації 
доцільно формувати інформаційну систему за поданою на рис. 2 схемою. 

 
Рис. 2. Схема інформаційної системи накопичення та обробки  

обліково-економічної інформації 
 

Система збору, накопичення, обробки інформації та формування звітів 
має досить складну та розгалужену будову. В бухгалтерському обліку 
розрізняють інформаційні системи за класифікаційними ознаками. Технологія 
облікового процесу в системі автоматизованого робочого місця передбачає 
наступні фази збору та обробки інформації, рис. 3. 

 
Рис. 3. Алгоритм обробки інформації та формування звітності 

 

Факт здійснення господарської операції реєструється в кожному 
виробничому підрозділі, після чого інформація надходить до бухгалтерії 
підприємства, де її реєструють, групують та узагальнюють і кодують за 
відповідними довідниками, тобто інформація проходить стадію аналітичного 
обліку. Синтетичний облік передбачає узагальнення інформації за 
синтетичними рахунками, після чого формується звітність.  

Таким чином, інформаційні системи і технології в економічному просторі 
набувають неабиякого значення. Так, в бухгалтерському обліку 
автоматизована обробка інформації сприяє підвищенню продуктивності праці 
облікова-аналітичних працівників, забезпечує оперативність, неупередженість 
та достовірність формування економічної інформації з метою використання її 
внутрішніми та зовнішніми користувачами. 
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передача користувачам 

Внутрішні джерела 

інформації 

Зовнішні джерела 

інформації 

внутрішні Користувачі інформації зовнішні 

Факт господарської 

операції 

Облік вхідної 

інформації 

Синтетичний та 

аналітичний облік 

Звітність (статистична, 

фінансова,податкова) 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ВІД 

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Головною особливістю розвитку сучасної економіки України є глобальні 

економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. 

Ринкові відносини вимагають удосконалення методики внутрішнього 

контролю, одним із центральних елементів яких є контроль за доходами.  

Серед вітчизняних вчених, які досліджували питання організації методики 

контролю доходів, слід відзначити Ф. Ф. Бутинця [2], Л. П. Кулаковську [3], 

М. Ф. Огійчука [4] та інших.  

Метoю внутрішнього контролю дoхoдiв є вcтaнoвлення дocтoвipнocтi 

дaних пеpвинних дoкументiв щoдo визнaчення дoхoдiв, пoвнoти тa 

cвoєчacнocтi їх вiдoбpaження в oблiкoвих pегicтpaх. 

Погоджуючись з думкою професора Т. А. Бутинець, зазначимо, що 

створення ефективної системи внутрішнього контролю на підприємстві 

дозволить: забезпечити ефективне функціонування, стійкість і максимальний 

розвиток підприємства в умовах багатопланової конкуренції; зберегти та 

ефективно використовувати ресурси й потенціал підприємства; своєчасно 

виявити та мінімізувати комерційні, фінансові та інші ризики в управлінні 

підприємством; сформувати адекватну сучасним, постійно змінним умовам 

господарювання систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, 

що дозволяє своєчасно адаптувати функціонування підприємства до змін у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі [1, с. 28]. 

Для забезпечення ефективності внутрішнього контролю на виробничому 

підприємстві необхідно систематично проводити перевірку кореспонденцій та 

правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

Наприклад, у випадку журнально-ордерної форми ведення обліку, необхідно 

перевірити облікові регістри у вигляді головної книги по рахункам 70 «Доходи 

від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід» та Журнал-ордер № 6.  

Для перевірки правильності відображення даних бухгалтерського обліку в 

Головній книзі та Журналі-ордері № 6, необхідно співставити ці документи, а 

також здійснити звірку даних доходів операційної діяльності в облікових 

регістрах та фінансовій звітності, а саме в Звіті про фінансові результати.  

Для цього доречно використовувати робочий документ (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Перевірка правильності відображення доходів в облікових регістрах, 

Головній книзі та в Звіті про фінансові результати 

Показник 
Журнал-ордер 

№ 6 

Головна книга, 

грн 

Звіт про 

фінансові 

результати, 

тис.грн. 

Примітки 

Дохід від реалізації готової продукції   
 +/– 

Дохід від реалізації робіт і послуг   

Дохід від реалізації інших оборотних 

активів 

 
 

 +/- 
Дохід від списання кредиторської 

заборгованості 

 
 

Інші доходи від операційної 

діяльності 

 
 

…..     

 

У випадку виявлення невідповідностей в ході перевірки доходів від 

операційної діяльності виникає питання: «Чи означає це, що в діяльності 

підприємства є значні недоліки?». Цими «недоліками» в першу чергу можуть 

бути неоприбуткування готової продукції, що в подальшому призведе до 

викривлення інформації про фінансові результати.  

Розглядаючи систему внутрішнього контролю як інформаційну, 

неможливо не згадати той факт, що ймовірність перекручення даних про 

здійснені господарські операції зростає із збільшенням етапів переробки і 

каналів зв`язку, через які ця інформація проходить. Це означає, що шлях 

інформації від джерела до користувача повинен бути  

максимально скорочений. 

На практиці високу результативність дає метод зустрічної перевірки 

первинних документів, які надійшли на обробку до бухгалтерії, з аналогічними 

документами, які зберігаються в цехах, відділах і інших службах ревізійної 

одиниці. Причина – матеріальна залежність цих структур ревізійної одиниці.  

Отже, організація системи внутрішнього контролю доходів підприємства – 

основна умова ефективного попередження та своєчасного виявлення й 

усунення помилок, неточностей, порушень та відхилень, що сприятиме 

покращенню результативності функціонування господарюючих суб’єктів. 

Ефективна система внутрішнього контролю повинна забезпечувати та 

сприяти формуванню позитивного результату діяльності підприємства, 

раціональному використанню усіх елементів його ресурсного потенціалу та 

запобігати порушенню вимог чинного законодавства. 
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ПОДАТКОВИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК:  

СПІЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин сучасні українські 

підприємства знаходяться в складних умовах функціонування. Результати їх 

діяльності багато в чому залежать від удосконалення та взаємозв’язку систем 

податкового та фінансового обліку, що в кінцевому результаті дасть змогу 

підприємствам раціонально використовувати свої фінансові ресурси, уникаючи 

порушень податкового законодавства, що ведуть до нарахування  

та сплати штрафів. 

Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового 

механізму її регулювання, зокрема податкової системи, яка є однією з 

найважливіших у фінансових відносинах між суб’єктами господарювання і 

державою. Ефективне функціонування податкової системи забезпечує 

розвиток економіки, реалізацію зовнішньої та внутрішньої політики держави. 

Важливим інструментом податкової системи є податковий облік. 

Правильність його ведення та своєчасне відображення податкових операцій у 
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податковій звітності є однією з основних умов ефективної діяльності 

підприємств [1, с. 84]. 

У нормативно-правових актах України визначення терміна «податковий 

облік» немає. Законодавчо сформульовані лише загальні принципи його 

організації [2]. Загалом, залишаючись підсистемою бухгалтерського обліку, 

податковий облік є процесом спостереження, вимірювання, реєстрації та 

систематичного узагальнення інформації про господарські факти, які впливають 

на податкове зобов’язання платника податку та підлягають контролю з боку 

органів податкової служби [3, с. 19]. 

На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку в Україні 

відбувається одночасне існування фінансового і податкового обліку.  

Це обумовлюється тим, що вони мають різну мету. 

Фінансовий облік має на меті надання достовірної інформації про 

діяльність підприємства акціонерам та засновникам, управлінському апарату, 

працівникам та іншим користувачам, тоді як податковий облік виконує 

фіскальні і регуляторні функції, тобто метою його ведення є надання даних 

про здійснені господарські операції платника протягом звітного періоду з 

метою оподаткування [4, с. 224]. 

Отже, існування двох паралельних систем обліку супроводжується 

виникненням відмінностей між ними (табл. 1). 

Таблиця 1 

Відмінності між фінансовим та податковим обліком [5] 
Ознака Фінансовий облік Податковий облік 

Мета 

Надання користувачам правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан 

підприємства 

Визначення суми податків та контроль за їх 

сплатою 

Суб’єкт 

регламентації 
Міністерство фінансів України Державна фіскальна служба України 

Користувачі Зовнішні та внутрішні Посадові особи підприємства та органи ДФС 

Форми звітності 

П’ять форм звітності: 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід); 

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим та 

непрямим методом); 

4. Звіт про власний капітал; 

5. Примітки до річної фінансової звітності. 

Податкова декларація (інша податкова 

звітність) 

 

Значно відрізняється податковий і фінансовий облік основних засобів, їх 

амортизації, операцій з оперативної та фінансової оренди (лізингу), бартерних 

(товарообмінних) операцій та ін. Облік податку на додану вартість суттєво 

відрізняється від фінансового обліку взаєморозрахунків із бюджетом за цим 

видом платежів як специфічними первинними документами, так і 

аналітичними реєстрами, кореспонденцією рахунків. У результаті, податкова і 
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фінансова звітність складаються на основі різних реєстрів аналітичного обліку, 

методика їх складання має суттєві відмінності. 

У зв’язку з тим, що фінансовий і податковий облік мають відмінності і, як 

наслідок, – різні результати, ускладнюється робота бухгалтерів і 

контролюючих органів. Це зумовлює необхідність спрощення податкового 

обліку, максимального наближення його показників до системи фінансового 

обліку, що є надзвичайно важливим моментом щодо підвищення 

контрольованості господарських операцій та попередження ухилень від 

оподаткування [1, с. 85]. 

Але, не зважаючи на це, фінансовий та податковий облік надзвичайно 

тісно пов’язані, адже податковий облік ґрунтується на даних фінансового, 

обидва вони фіксують однакову інформацію про господарську діяльність, 

оперують одними й тими ж первинними документами, ведуться одними й 

тими ж фахівцями – бухгалтерами [4, с. 225]. Також двом видам обліку 

притаманні такі спільні риси, як безперервність здійснення, суцільне 

відображення господарських фактів, юридична доказовість (документальний 

характер), вартісне вимірювання [1, с. 85]. 

Податковий та фінансовий облік тісно пов’язані, але потребують 

подальшої гармонізації. Значним кроком в цьому процесі стало запровадження 

нового Податкового кодексу України. 

Отже, діюча податкова система постійно удосконалюється, що свідчить 

про намагання впровадити ефективно діючі відносини між державою і 

підприємствами, які рядом із формуванням бюджету, забезпечували б 

стимулювання і розвиток виробництва. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії розвитку підприємства, 

тому повинна бути направленою на досягнення місії та стратегічних цілей як 

фінансового, так і нефінансового характеру, розроблятися у відповідності до 

існуючих обмежень фінансового потенціалу. Враховуючи те, що сьогодні 

вітчизняні підприємства змушені вести конкурентну боротьбу в умовах 

трансформаційних процесів економічної, фінансової, соціальної сфер як на 

національному, так і на світовому рівні, виникає необхідність визначення 

структурних елементів (складових) фінансової стратегії з метою розробки 

методологічного підходу до її формалізації та обґрунтування. 

У науковій літературі відсутній консенсус з приводу основних складових 

фінансової стратегії, відповідно до яких будуть визначатися її конкретні 

параметри (табл. 1). 

Отже, критична оцінка теоретичних праць дозволила виділити наступні 

складові фінансової стратегії: 

− структурна стратегія; 

− фінансова стратегія максимізації ефективності фінансово-господарської 

діяльності; 

− фінансова стратегія мінімізації фінансових ризиків. 

Таблиця 1 

Підходи до виділення складових фінансової стратегії у науковій літературі 
Автор Складові фінансової стратегії 

Н. П. Абаєва [1, с. 45] 

− стратегія формування власних фінансових ресурсів; 

− стратегія формування залучених фінансових ресурсів; 

− стратегія фінансових інвестицій; 

− стратегія реальних інвестицій. 

А. В. Бандурин [2] 
− інвестиційна стратегія; 

− кредитна стратегія. 

Г. Блакита [3, с. 49 – 50] 

− стратегія формування фінансових ресурсів підприємства; 
− стратегія розподілу фінансових ресурсів підприємства; 

− стратегія забезпечення фінансової стабільності розвитку підприємства; 

− стратегія забезпечення нейтралізації фінансових ризиків підприємства. 

І. О. Бланк [4, с. 111 – 112] 

− стратегія формування фінансових ресурсів підприємства; 

− стратегія розподілу фінансових ресурсів підприємства; 

− стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства; 

− стратегія підвищення якості фінансової діяльності підприємства. 

 

Структурна стратегія умовно поділяється на стратегію формування  

й оптимізації капіталу підприємства з позиції джерел, стратегію формування й 
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оптимізації структури активів підприємства та кредитну стратегію. Вона 

включає визначення умов оптимальності співвідношення різних груп 

складових активів і капіталу для забезпечення умов фінансової стійкості та 

ліквідності у стратегічній перспективі, оцінку потреби у зовнішньому 

фінансуванні, обґрунтування обсягу залучення додаткової суми позикового 

капіталу, оптимізацію співвідношення власного та позикового капіталу. Варто 

зазначити, що прибуток також є елементом даної стратегії з точки зору 

оптимізації структури його розподілу, обґрунтування змін у дивідендній та 

податковій політиці підприємства.  

Фінансова стратегія максимізації ефективності фінансово-господарської 

діяльності передбачає вибір її пріоритетних видів і напрямків, визначення 

можливостей їх розширення, розробку та корегування цінової політики та 

політики управління витратами. 

Фінансова стратегія мінімізації фінансових ризиків спрямована на оцінку 

альтернативних сценаріїв для підготовки варіантів стратегічних управлінських 

рішень з точки зору їх прийнятності для збереження фінансового потенціалу 

підприємства та розробку механізмів нейтралізації можливих ризиків.  

При цьому вона тісно взаємопов’язана із всіма складовими фінансової 

стратегії: врахування ступеня можливого рівня фінансового ризику повинно 

здійснюватися  для кожної складової фінансової стратегії. Виділення окремо 

даної складової фінансової стратегії пов’язано із тим, що ризики які 

супроводжують фінансово-господарську діяльність підприємств у сучасних 

умовах можуть носити системний характер: відноситися одночасно до різних 

складових фінансової стратегії та виникати незалежно від реалізації 

стратегічних змін. 

Запропонований підхід до виділення складових фінансової стратегії 

дозволяє умотивовано вибирати її параметри в залежності від обраних 

пріоритетів розвитку підприємства, визначати потребу в фінансових ресурсах 

для підтримки та розширення господарської діяльності, встановлювати 

кількісні орієнтири для прийняття управлінських рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Перманентні трансформації вітчизняної економіки до вимог ринку, 

розширення демократичних засад, становлення громадянського суспільства і 
його інституцій, значна кількість неприбуткових організацій актуалізують 
проблематику обліково-аналітичного забезпечення  управління ними. Адже, 
незважаючи на неприбутковий характер, успішність діяльності так званого 
третього сектору економіки великою мірою залежить від якості і 
результативності управління. Водночас, аналіз вітчизняних і зарубіжних 
наукових публікацій доводить брак комплексних досліджень  концептуальних 
засад формування обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю 
неприбуткових організацій. Зважаючи на це метою дослідження є 
ідентифікація особливостей обліково-аналітичного забезпечення управління 
неприбутковими організаціями. 

В сучасній економічній літературі, незважаючи на відсутність 
загальноприйнятих підходів, досить детально обґрунтовані загальні 
концептуальні основи системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
суб’єктами господарювання, а саме визначені її мета, завдання, принципи, 
функції, контур системи, її складові, методичні засади обліку, контролю  і  
аналізу.  Для встановлення особливостей обліково-аналітичного забезпечення 
управління діяльністю неприбуткових установ слід визначити ключові 
фактори впливу на його зміст. На наше переконання ці фактори обумовлені 
специфікою самого об’єкта управління та тісно пов’язані із місією, 
завданнями, інформаційними запитами менеджерів неприбуткових установ та 
різних суб’єктів контролю їх діяльності. Суттєвий вплив на організацію 
обліково-аналітичного забезпечення управління неприбутковими 
організаціями спричиняють особливості механізму їх функціонування: 

− в площині інституційної економіки країни вони є суб’єктами 
господарювання, однак спрямовані в основному на провадження благодійної 
діяльності та меценатства; 

− функціонують на засадах неприбутковості, але можуть отримувати 
пасивні доходи, бути самоокупними або нести збитки [1, с. 16]; 

− утримуються за рахунок субсидій/грантів органів влади з державного або 
місцевого бюджету; пожертв комерційних компаній, доброчинних організацій 
та  меценатів; членських внесків і доходу від власної прибуткової діяльності; 

− результативність діяльності неприбуткових установ слід розглядати не 
тільки в економічному, а й у соціальному аспекті, оскільки вони виконують 
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ряд державний функцій і забезпечують суспільні та особисті творчі, вікові, 
релігійні, культурні та інші потреби громадян; 

− діяльність неприбуткових установ досить різнопланова внаслідок 
широкого спектру виконуваних функцій і не завжди може бути точно виміряна 
кількісними і вартісними  показниками [2, с. 326]; 

− основними умовами сталості третього сектору є забезпеченість  
економічними ресурсами, до складу яких відносять: величину цільового 
фінансування (джерел фінансування), кадри відповідної кваліфікації та засоби 
праці [2, с. 322]; 

− результатом  діяльності  неприбуткових  установ  є послуги відповідного  
галузевого  спрямування, що дозволяє віднести їх до сфери «нематеріального 
виробництва», особливістю якої є скорочення традиційного ланцюга руху та 
реалізації, який набуває вигляду: «виробництво – споживання» [3, с. 217]. 

Наведені особливості суттєво ускладнюють управління неприбутковими 
установами, потребують адаптації класичних концептуальних засад 
менеджменту до специфіки суб’єктів третього сектору економіки та висувають 
специфічні вимоги до обсягу і змісту інформаційного забезпечення 
управління. 

На нашу думку основною метою управління неприбутковими установами є 
забезпечення успішного виконання їх стратегічної місії та сталого розвитку 
третього сектору. Досягнення цієї мети потребує вирішення комплексу 
завдань, серед яких основними є: пошук шляхів оптимізації витрат і 
альтернативних джерел фінансування з метою підвищення доходності 
діяльності, забезпечення ефективності використання бюджетних коштів та 
цільових надходжень від грантодавців і меценатів, підвищення якості робіт і 
послуг, які надаються громадянам у відповідності із їх потребами та інше. 

Розв’язання цих завдань уможливлюється завдяки створенню підсистеми 
стратегічного управління та механізму прогнозування діяльності 
неприбуткових установ. Поставлені завдання та сформовані на їх основі 
інформаційні запити менеджерів обумовлюють особливості обліково-
аналітичного забезпечення управління неприбутковими установами: 

− основними об’єктами облікового процесу неприбуткових організацій є 
цільові надходження, власні (найчастіше пасивні) доходи від прибуткової 
діяльності, витрати і результати діяльності; 

− для оцінки діяльності неприбуткових установ слід формувати 
інформацію фінансового і не фінансового характеру; 

− об’єктивна оцінка результативності неприбуткових установ потребує 
формування системи кількісних і вартісних показників обсягу їх діяльності з 
урахуванням галузевої специфіки; 

− для кожної групи неприбуткових організацій необхідно визначати 
специфічні показники і критерії оцінки ефективності їх діяльності з 
врахуванням економічного і соціального ефекту [2, с. 322]; 

− інформаційної основою багаторівневого державного і громадського 
контролю цільового й ефективного використання бюджетних та/або коштів 
спонсорів і благодійників є комплекс зовнішньої (фінансової, податкової, 
статистичної) і внутрішньої управлінської звітності; 

− визначення оптимального обсягу та термінів подання інформації передбачає 
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врахування компетенції та повноважень зацікавлених користувачів (громадськість, 
органи місцевого самоврядування, організації-донори, благодійники); 

− для забезпечення сталого розвитку неприбуткових установ необхідно  
проводити моніторинг не тільки внутрішніх, а й факторів зовнішнього 
середовища, зокрема позицій конкурентів, якості їх послуг та рівня 
задоволення ними потреб суспільства і громадян. 

Отже, процес управління неприбутковими установами є доволі складним і 
потребує адаптації до специфіки їх діяльності. Зважаючи на це відмінні риси 
притаманні обліково-аналітичному забезпеченню управління суб’єктами 
третього сектору економіки. Їх врахування в процесі організації управління 
неприбутковими установами дозволить обґрунтовувати їх стратегію,  
забезпечити сталий розвиток та підвищити ефективність діяльності. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВЕЛИЧИНУ  
ВИТРАТ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 
Аналіз витрат кожної установи є дуже важливим процесом для планування 

її діяльності та функціонування. Тому саме облік витрат з оплати праці – одна 
із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і 
оперативних даних, адже у складі сукупних витрат суб’єктів державного 
сектору на оплату праці припадає від 60 до 85 % усіх витрат. Це важливо не 
лише економічному сенсі, але й у соціальному, що і обумовлює необхідність 
факторного аналізу даної ділянки обліку. 

Проблематикою витрат з оплати праці займалися такі провідні економісти 
як Боднарюк І. Л., Ваганова І. М., Чернявська Т. В., Кучеркова С. О., Саух І. В., 
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Ульяненко О. В., Шелковникова О. В., Рогова К. О., П’ятигорець Г. С. та інші. 
Хоча вищезазначені економісти вклали неймовірний внесок у вирішення 
проблеми величини витрат з оплати праці, але досі залишається актуальним 
питання обумовлення даних витрат, в особливості, у складі загальної величини 
витрат суб’єктів державного сектору. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні першочерговим завданням для усіх 
суб’єктів державного сектору, як правило, є пошук шляхів оптимізації витрат. Для 
цього необхідно проводити оцінку внутрішніх та зовнішніх факторів, які 
впливають на зміну витрат з оплати праці, що наведені в табл. 1. [2]. 

Таблиця 1 
Фактори впливу на витрати з оплати праці 

Складові та види витрат 
Фактори 

Внутрішні  Зовнішні 

Обґрунтовані 

Фонд оплати праці  

Кількість працівників. 

Обсяг робіт. 

Кваліфікація працівників. 
Індексація заробітної плати. 

Зміни розмірів оподаткування 

заробітної плати. 

Інфляційні чинники. 

Необґрунтовані 

Підвищені доплати до 

основної заробітної плати 

Підвищені витрати на 

мотивацію персоналу, не 

залежні від зростання 

продуктивності праці 

кожного працівника  

Обумовлено внутрішніми 

регламентами. 

Інфляційні чинники, які ведуть як до 

зростання основної частини 

заробітної плати, так і до доплат, які 

визначені у відсотковому 

співвідношенні до базової складової. 

Поява «тіньової 

заробітної плати» [3] 

Заниження окладів оплати праці 

працівників чи приховування наявних 

працівників (неофіційне оформлення) 

 для зниження розмірів 

оподаткованих сум.  

Високі ставки податків, соціальних 

відрахувань (ПДВ, ЄСВ). 

Розвинута система корупції, 

недосконалий контроль за діяльністю 

установ. 

 
Вважаємо, доцільно здійснювати поділ факторів на обґрунтовані та 

необґрунтовані. Всі перераховані фактори тісно пов’язані і взаємозалежні, вони 
повинні вивчатися комплексно. Це необхідно для того, щоб більш точно оцінити 
вплив кожного фактора, тому що їх вплив нерівноцінний. Одні дають стійкий 
приріст продуктивності праці, а інші обумовлюють непродуктивні виплати. 

Аналізуючи розмір витрат з оплати праці суб’єктів державного сектору варто 
брати до уваги усі види факторів, наприклад організаційно-економічні, 
соціально-психологічні тощо. За кожною ділянкою факторів необхідний 
контроль з метою забезпечення повноти організаційного процесу регулювання 
рівня витрат з оплати праці. А це можливе тільки при раціональній організації 
всього облікового процесу і постійному контролі за ним з боку керівника 
(директора), головного бухгалтера установи та органів державного казначейства, 
які видають дозвіл на отримання коштів на зарплату в межах кошторису. 

Список літератури 
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати» від 18.05.2012 № 568 – Режим доступу: 
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12].  

2. Рогова К. О., П’ятигорець Г. С. Удосконалення обліку витрат у дистанції 
електропостачання / К. О. Рогова, Г. С. П’ятигорець // Збірник наукових праць 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» 
 

 

111 

 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2016. – 
Вип. 11. – С. 57 – 61. 

3. Чернявська Т. В., Кучеркова С. О. Проблеми обліку витрат у 
сільськогосподарських підприємствах України / Т. В. Чернявська, 
С. О. Кучеркова // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (Економічні науки) – № 10 (4). – С. 382 – 388. 
 
 
УДК 657.3 

Шишкова Н. Л. 
к. е. н., доцент, 

доцент кафедри обліку і аудиту, 
ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

 
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Системний та послідовний підхід до покращення управління суб’єктом 

господарювання з врахуванням аспектів фінансово-економічної безпеки діяльності 
вимагає замість розробки заходів щодо усунення виникаючих перешкод 
(перекручення, несанкціонований витік, втрата облікової інформації) – виявлення, 
протидію та усунення причин їх виникнення. Основою повторення одних і тих же 
проблем з безпекою та якістю облікової інформації є неузгодженість діяльності 
суміжних підрозділів суб’єкту господарювання між собою. Співпраця 
забезпечується шляхом створення умов роботи, що направляють бухгалтерські та 
контрольно-аналітичні служби суб’єкту господарювання на узгоджені дії у місцях 
стикування діяльності, зокрема при визначенні пріоритетності принципів 
безпековості в організації обліку і контролю на підприємстві. Кожному підрозділу 
найбільш прийнятним повинен бути такий варіант дії, який забезпечує найбільшу 
сукупну результативність роботи всіх взаємопов’язаних процесів – за мінімальних 
витрат забезпечить покращення якості і безпеки облікової інформації, як основи 
ефективних управлінських рішень. 

Таким чином, забезпечення високого ступеня безпеки та якості облікової 
інформації стає пріоритетом не тільки облікових служб, але й контрольно-
аналітичних і управлінських підрозділів. 

Так, проблема фізичного контролю обмеження доступу до матеріальних 
активів може бути вирішена низкою процедур і обмежень доступу, авторизації 
в бухгалтерських програмах для забезпечення оптимального рівня підзвітності 
персоналу перед менеджментом підприємства, для сприяння виявленню 
помилок та шахрайства. При цьому послідовність етапів підвищення безпеки 
та якості облікової інформації підприємства повинна враховувати 
послідовність виконання задач управління і контролю: 

− фізичний контроль обмеження доступу до матеріальних активів; 
− підтвердження і авторизація в бухгалтерських програмах; 
− перевірка і звірка облікової і звітної інформації; 
− ідентифікація загроз безпеці облікової інформації; 
− отримання оперативних, аналітичних облікових даних та звітності; 
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− створення поетапної схеми управління безпекою та якістю облікової 
інформації. 

Розробка аналітичних інструментів контролю за якістю та безпекою 
облікової інформації ґрунтується на аналізі корисності моніторингових дій [1], 
який дає оцінку раціональності альтернативи з боку всіх підрозділів та 
користувачів інформації, починаючи від керівника, що приймає рішення на 
основі облікової і звітної інформації. 

Планування заходів щодо покращення безпеки та якості облікової 
інформації дозволить систематизувати та узагальнити дії в напрямку 
зменшення часу витрат на оформлення операцій, вдосконалення системи 
діловодства, покращення внутрішніх комунікацій, і нарешті, розробки 
методик, інструкцій. Рекомендацій в рамках загальної облікової політики з 
врахуванням вимог безпековості та якості облікової інформації. 

Але при переході від планування до реалізації і впровадження заходів 
щодо покращення безпеки та якості облікової інформації необхідно розуміти, 
що кожна колективна дія має стільки різних оцінок корисності, скільки 
суб'єктів має співпрацювати при реалізації конкретного заходу. 

Санкції за небажані відхилення, викривлення і стимули за позитивні зміни 
у безпеці та якості облікової інформації повинні відповідати кінцевому ефекту. 
Ця вимога забезпечить оптимальні співвідношення окремих ланцюгів 
співпраці підрозділів та зовнішнього середовища. Якщо штрафи або премії 
перевищують економічно оптимальні розміри або їх співвідношення не 
збалансовані, то вони виводять інтереси співробітників з обґрунтованої 
рівноваги. В результаті порушуються співвідношення ланцюгів формування 
результатів заходів. Якщо штраф за запізнення на роботу перевищує штраф за 
несанкціоноване втручання в програму попереднього податкового періоду, то 
співробітнику не створено умови, що захищають облікову інформацію. 

Отже, дієвість механізму реалізації відповідальності співробітників за 
безпеку і якість облікової інформації означає, що стимули і санкції повинні 
доходити до кожної окремої людини, що бере участь в процесі співпраці і 
виявляє вплив на його результати. Вплив стимулів і санкцій повинен бути з 
боку співробітників врахований як вимога при здійсненні своєї діяльності.  

Таким чином, при ухваленні рішення необхідно по-різному підходити до 
управління однократними і повторюваними процесами. У першому випадку 
приймається унікальне рішення з остаточними результатами його реалізації. У 
другому випадку оцінка корисності прийнятого рішення являє собою певну 
усереднену величину результатів одиничних дій. При цьому аналітичні 
інструменти необхідно задіяти на всіх етапах покращення безпеки та якості 
облікової інформації – від планування до впровадження і контролю. 
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СТАН БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ І ФІНАНСУВАННЯМ 
ТЕРОРИЗМУ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ США 
 

Фінансова безпека держави є одним з основних факторів, що показують 
рівень її незалежності у контексті глобалізаційних процесів. Через постійну 
нестабільність соціально-економічних процесів виникають як внутрішні, так і 
зовнішні загрози у функціонуванні фінансового сектору. Так як фінансова 
безпека держави складається із багатьох різноманітних систем і підсистем, 
кожна з яких характеризується своєю складністю і специфікою регулювання, 
забезпечення ефективної їх роботи і є одним із основних завдань національної 
безпеки країни.  

Основу функціонування фінансового сектору складають грошові потоки та 
інші фінансово-економічні ресурси.  Їх рух та постійний обіг, сукупність 
фінансових структур, що забезпечують їх оборот, тощо, – все це свідчить про 
рівень розвитку економіки. Поруч із цим виникають ситуації незаконного 
збагачення окремих осіб, фінансуються протиправні дії, зокрема фінансування 
тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. На національному 
рівні приймаються заходи для недопущення таких неправомірних дій, 
створюються органи для забезпечення боротьби з відмиванням коштів і 
фінансуванням тероризму. Але це питання не лише національного рівня, а й 
світового. Тому ефективне міжнародне співробітництво в даній сфері відіграє 
важливу роль в забезпеченні фінансової безпеки держави.  

Однією з країн світу, в якій найкраще демонструються процеси боротьби з 
відмиванням коштів і фінансування тероризму, є Сполучені Штати Америки. 
Неодноразові оцінки Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF) показують, що система боротьби з відмиванням 
коштів та фінансуванням тероризму в США добре розвинена та надійна. 

Із Звітів FATF видно, що внутрішня координація і співпраця у сфері 
боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму є складною. 
Розуміння ризиків у протидії відмивання коштів і фінансування тероризму 
(ПВК/ФТ) підтримується різноманітними поточними та додатковими заходами 
по оцінці ризиків, зокрема у 2015 році були опубліковані Звіти Національної 
оцінки ризиків відмивання грошей та Національної оцінки ризиків 
фінансування тероризму. Вони включені в Національну Стратегією ПВК/ФТ, 
виконання і координування якої забезпечується на федеральному рівні та 
розповсюджується на широке коло інституцій [1]. 
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Фінансовий сектор несе більшу частину тягаря щодо необхідних заходів 
згідно з Законом про банківську таємницю. Фінансові установи загалом мають 
розвинуту оцінку ризиків та зобов’язань, пов’язаних з ПВК/ФТ, а також мають 
системи та процеси для впровадження запобіжних заходів, в тому числі для 
внутрішніх клієнтів, моніторингу транзакцій і звітування про підозрілі операції. 

Проте, сфера регулювання має певні значні прогалини, включаючи 
мінімальне охоплення певних установ та підприємств (інвестиційні 
консультанти, юристи, бухгалтери, агенти з нерухомості, довірчі та 
постачальники послуг (крім трастових компаній). Мінімальні заходи 
застосовуються до нефінансові підприємства та установ, крім казино і дилерів 
з дорогоцінних металів та каменю. Їх  обов’язок полягає у повідомленні про 
операції (або групи операцій) на суму  більше 10000 доларів США у готівковій 
формі. Інші обов’язкові заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та 
фінансуванням тероризму не застосовуються до цих секторів. Загалом у США 
вразливість цих мінімально охоплених секторів нефінансових підприємств і 
установ є значною, беручи до уваги численні приклади, визначені 
національним процесом оцінки ризиків. 

Робота правоохоронних органів залежать від добре сформованого 
середовища, що дозволяє об’єднати експертні знання з широкого кола 
правоохоронних органів, включаючи прокурорів, для підтримки якісного 
розслідування питань відмивання коштів і фінансування тероризму та 
результатів судового процесу. В цілому, правоохоронні органи мають доступ 
до фінансової розвідки, знань та експертизи, що дозволяє їм простежити 
активи, визначати цілі та проводити експертизу фінансових розслідувань щодо 
ПВК/ФТ. На федеральному рівні сильно акцентують на розслідуванні 
предикатних правопорушень. Аналогічна увага приділяється ідентифікації 
осіб, які здійснюють фінансування тероризму. США жорстко розслідує і 
переслідує мережі фінансування тероризму. Міжнародне співробітництво в 
цих сферах, як правило, ефективне, хоча в даний час здійснюються 
вдосконалення для подальшої своєчасної обробки великого обсягу запитів на 
екстрадицію та взаємної правової допомоги. 

Відсутність своєчасного доступу до адекватної, точної та актуальної 
інформації про кінцевого бенефіціарного власника залишається одним із 
основних прогалин у контексті США. Один із ризиків, що наводять у Звіті 
FATF, використання юридичними особами, котрі зловживають відмиванням 
коштів, складних структур, щоб приховати право власності. Хоча 
правоохоронні органи показують приклади успішних розслідувань у цих 
сферах, проблеми із забезпеченням своєчасного доступу та наявності 
інформації про бенефіціарних власників, в цілому, викликають серйозні 
проблеми, з огляду на ризик та контекст. 

На федеральному рівні США щорічно відбувається понад 1200 судових 
засідань. Багато з цих справ - це великі, складні випадки злочинів відмиванні 
коштів. Федеральна влада відіграє провідну роль у всіх великих та / або 
міжнародних розслідуваннях. Проте, немає єдиного підходу у сфері боротьби з 
відмиванням коштів на державному рівні і не всі штати надають ПВК/ФТ 
належний пріоритет. Система протидії відмиванню коштів може бути 
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корисною для забезпечення того, щоб низка податкових злочинів були 
предикатними правопорушеннями у відмиванні коштів. 

Федеральна влада слідкує великими розмірами активів і застосовує 
конфіскацію у великих і складних випадках щодо активів, розташованих як 
всередині країни, так і за кордоном. Органи влади фактично вдаються до 
кримінальних, цивільних та адміністративних заходів для позбавлення активів. 
На державному та місцевому рівнях мало інформації, хоча певні штати 
активно проводять конфіскацію незаконно отриманих активів у громадян. 

Влада США ефективно запроваджує цільові фінансові санкції для 
боротьби з фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового 
знищення, хоча не всі показали результат у зв’язку з відсутністю достатньої 
кількості ідентифікаторів. Більшість розпоряджень виконуються без затримки 
та швидко передаються приватному сектору. Спеціально складені переліки 
громадян та переліки із заблокованими особами використовуються тисячами 
фінансовими інституціями, які працюють в США та за її межами, що надає 
режиму санкцій США глобальний ефект у відповідності з розмірами, 
складністю та міжнародною охопленням фінансової системи США. Сполучені 
Штати мали значний успіх у визначенні фондів чи інших активів та осіб чи 
організацій, кому вони призначалися, а також у запобіганні їхнім операціям 
або здійсненню фінансових операцій, пов’язаних з тероризмом та 
розповсюдженням зброї масового знищення. Необхідні лише невеликі 
поліпшення в цій галузі. 

Нагляд за діяльністю банківського сектору та цінних паперів виглядає 
надійним в цілому щодо ПВК/ФТ є надійним в цілому і розвивається для 
підприємств, що надають грошові послуги шляхом більш тісної координації на 
державному рівні. У США існує ціла низка санкцій, які вона може застосувати 
та застосовує до фінансових посередників, а також безліч запобіжних заходів, 
включаючи неформальні наглядові заходи. Ці заходи мають бажаний вплив на 
досягнення цілей нагляду. Найбільш суттєвим контролем є відсутність 
комплексних процесів контролю за ПВК/ФТ для нефінансових  
інституцій, крім казино. 

Зважаючи на значні заходи у боротьбі з відмиванням кошів і фінансування 
тероризму в США є і прогалини, які необхідно в найближчі роки усувати. 
Адже розвиток фінансового сектору та використання прогресивних технологій 
ускладнює застосування необхідних заходів у сфері протидії відмивання 
коштів через відсутність належного правового підґрунтя в майбутньому. 
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ФІНАНСУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
 

Не зважаючи на ряд позитивних зрушень, у музейній галузі існує багато 
проблем та недоліків, усунення яких сприятиме поповненню та збереженню 
музейних зібрань. При цьому, багато сучасних дослідників, серед яких 
Бабенко В., Кичин С. П., Кудерська Н. І., Кузьмук О., Руденко С. Б., 
Чупрій Л. В. та інші, до однієї з ключових проблем відносять недостатнє 
фінансування музеїв, що негативно позначається на можливості експонування, 
збереження та поповнення музейних предметів. Про актуальність проблеми 
свідчить і повідомлення прес-служби Рахункової палати, в якому зазначається, 
що «протягом останніх десятиліть галузь фінансувалась за залишковим 
принципом, а розвиток музейної справи стикався з численними проблемами. 
Зокрема, затверджені у бюджеті кошти покривають лише видатки на оплату 
праці, енергоносії, частково охорону та комунальні послуги. Не вистачає 
коштів на поповнення музейних фондів, проведення ремонтно-реставраційних 
робіт, встановлення охоронної та пожежної сигналізації, оновлення музейного 
обладнання. Організація безпеки музейних пам’яток України за своїми 
технологіями відстала від усього світу» [1]. 

Для оцінки стану фінансування музейної справи проаналізовано видатки 
Зведеного бюджету України на культуру та мистецтво, інформація про які 
розміщена на сайті Державної казначейської служби України, та зроблено ряд 
висновків. По-перше, питома вага видатків на культуру та мистецтво в 
видатках зведеного бюджету України по факту в 2015 та 2016 рр. склала 1,3 %, 
що на 0,3 – 0,4 % менше ніж в 2012 – 2014 рр. По-друге, спостерігається 
зменшення питомої ваги в фактичних видатках на культуру та мистецтво 
видатків на бібліотеки, музеї і виставки. Найменше її значення – 31,9 %  
в 2016 р., тоді як в 2015 р. – 32,6 %, 2014 р. – 42,8 %, 2013 р. – 32,8 %, 2012 р. – 
33,9 %. Таким чином, стан фінансування видатків на культуру та мистецтво в 
цілому, та музейної галузі зокрема не покращується, а навіть за основними 
показниками погіршується. 

В. Бабенко, аналізуючи бюджетне фінансування культури в 2016 р. вказує, 
що воно є викривленим, непрозорим, з низьким рівнем видатків розвитку 
(близько 2 %). На думку автора, не можна вважати справедливим те, що за 
рахунок державного бюджету України фінансується біля 20 % всіх видатків на 
культуру і мистецтво в Україні, а всі інші – за рахунок місцевих бюджетів [2]. 

Дійсно, негативною тенденцією є те, що значна частина видатків музеїв 
відноситься до видатків споживання (зарплата, охорона, комунальні платежі 
тощо). За даними директорів історичних музеїв 85 % бюджету музею 
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витрачається на заробітну плату працівників, тоді як у цивілізованих країнах на 
оплату праці виділяють лише 5 – 10 % від загального бюджету [3]. Мінімальні 
видатки розвитку не дають можливості музеям покращувати матеріально-
технічну базу, поповнювати музейні зібрання, здійснювати реставрацію 
музейних предметів тощо. До того ж, видатки розвитку плануються, як правило, 
за спеціальним фондом, що створює ненадійну базу фінансування. 

Загальновідомо, що багато музеїв України розташовано у приміщеннях, де 
неможливо зберігати фонди. До того ж, через недостатність приміщень, 
виникають проблеми з експонування музейних експонатів. За даними Державної 
служби статистики України в державних та комунальних музеях України 
щорічно експонується в середньому лише 11 – 12 % музейних предметів. Близько 
6 – 8 % від загальної кількості музейних предметів потребують реставрації, при 
цьому фактично реставрується 0,1 % музейних предметів. 

Не кращою є ситуація і з фінансування заповідників, що належать до 
сфери управління Міністерства культури України. У Звіті Рахункової палати 
України вказано, що «через незабезпечення фінансовим ресурсом розвиток 
історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках не 
відбувається». В Звіті зазначено, що «потреба у видатках державного бюджету 
на 2014 – 2015 рр. за КПКВК 1801490 на збереження історико-культурної та 
архітектурної спадщини в заповідниках визначена заповідниками і включена 
Мінкультури загалом на суму 1352744,5 тис. грн, з них поточні видатки – 
557238,1 тис. грн., капітальні видатки – 795506,4 тис. грн. Загалом на 2014 – 
2015 роки затверджено 460315,2 тис. грн., з них поточні видатки – 
415975,3 тис. грн., капітальні видатки – 44339,9 тис. грн. [4]. Цікавою є і 
наведена Рахунковою палатою України структура затверджених видатків. Так, 
у 2014 – 2015 рр. 100 % видатків загального фонду за КПКВК 1801490 
становлять видатки споживання (з них видатки на оплату праці з 
нарахуваннями – 88,1 %). Водночас у видатках спеціального фонду 
заповідників поточні видатки становлять в 2014 та 2015 рр. відповідно 52,6 і 
76,2 %, капітальні видатки – 47,4 та 23,8 %. І це при тому, що за даними звітів, 
до спеціального фонду 24 заповідників загалом надійшло лише 52,7 % 
(61562,3 тис. грн) від затверджених в кошторисах сум [4]. 

Як наслідок неналежного фінансування Рахунковою палатою України 
виділено ряд проблем із збереження та використання музейних предметів в 
заповідниках, які ідентичні проблемам, що існують в музеях, а саме: 

− через відсутність необхідної кількості виставкових площ експонується 
лише до 5 % від наявної кількості музейних предметів; 

− приміщення фондосховищ здебільшого перебувають у незадовільному 
технічному стані та потребують ремонту. Як наслідок, умови зберігання 
музейних предметів у таких приміщеннях є незадовільними; 

− багато фондосховищ не обладнані охоронними та протипожежними 
сигналізаціями, системами пожежогасіння, камерами відео спостереження, 
приладами клімат-контролю, сучасними системами вентиляції і 
кондиціювання повітря, автономними системами аварійного освітлення, що 
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може призвести до руйнації експонатів чи їх втрати для суспільства з будь-
яких причин: крадіжки, пожежі, попадання блискавки та ін.; 

− за відсутності належного фінансового забезпечення Державною службою 
охорони не охороняються три чверті пам’яток культурної спадщини 
національного значення, розташованих в заповідниках. 

Незаперечно, що належне фінансування музейної галузі дозволить 
вирішити низку проблем, пов’язаних як з поповненням музейних фондів, так і 
з їх зберіганням та використанням. При цьому дослідники, погляди яких ми 
розділяємо, пропонують різні варіанти покращення фінансування музейних 
установ, основна частина яких базується на зарубіжному досвіді музейного 
менеджменту та включає розвиток платних послуг музею, спонсорства, 
меценатства тощо. Кузьмук О. вказує, що «за умов ринкової економіки 
музейні заклади не можуть розраховувати лише не державну підтримку. … 
Проте, вітчизняні музеї, як бюджетні організації, мають обмежені можливості 
для ведення комерційної діяльності…» [5]. Автор також вважає, що «пошук  
потенційних донорів і робота зі спонсорами (фандрейзинг) є одним із 
основних завдань музейного менеджменту» та звертає увагу на відсутність 
державного стимулювання спонсорства і меценатства [5]. Руденко С. Б. 
зазначає, що «капітал в Україні ще не досяг рівня «державницького мислення» 
як, наприклад у США. Тому, притік коштів до музеїв, а значить і роль 
приватного капіталу в управлінні музейною сферою є незначною» [6]. 
Дослідник пропонує прийняти нормативний акт, який би урегульовував 
питання меценатства. Аналогічні погляди відстоює і Кучин С. П., розглядаючи 
музей не лише як установу, що зберігає та демонструє експонати, а й як заклад, 
який може надавати супутні послуги, організовувати дозвілля, допомагати 
уряду реалізовувати культурні, освітянські та соціальні програми [7].  

Бабенко В. зазначає, що на додачу до гарантованого державою базового 
обсягу культурно-мистецьких послуг, необхідно запровадити грантові 
механізми підтримки культурно-мистецьких програм, проектів і заходів [2]. 

Деякі дослідники вважають за можливе навіть продаж музейних предметів. 
На їх переконання безліч експонатів, що належать музеям, зберігаються в 
запасниках і ніколи не показуються публіці. Тому музею слід було б 
зосередитися на значних творах за профілем і відмовитися від того, що не 
виставлятиметься. Засоби, що вивільняються, можна було б вкласти в нові 
твори або реставрацію вже наявних колекцій [8]. З даного питання в 2015 р. 
виникли досить активні дискусії після оприлюднення концепції змін до Закону 
України «Про музей і музейну справу», в якій пропонувалось дозволити у 
виняткових випадках продаж музейних предметів державними та 
комунальними музеями за дозволом Мінкультури, при цьому кошти від 
продажу спрямовувати виключно на поповнення музейної колекції музею. 

Враховуючи досить великий супротив музейної спільноти, концепція змін 
в частині продажу музейних предметів не набула подальшого розвитку. 
Кудерська Н. І. вважає, що якщо не можна продати надлишкові експонати 
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музею, то чому не віддати їх в оренду, що є відомою практикою в окремих 
зарубіжних країнах [8]. Це уявляється абсолютно логічним. 

Позитивним є те, що окремі законодавчі ініціативи у напрямку 
покращення фінансування музейних установ уже зроблено. Закон України 
«Про музей та музейну справу» [9] доповнено додатковими джерелами 
фінансування музеїв, до яких включено і гранти, благодійні внески, 
добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані 
від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних та ряд інших джерел. 
Водночас, Бабенко В. зазначає, що ідея про переведення закладів культури на 
самоокупність позбавлена реального підґрунтя. Аналіз власних надходжень 
музеїв, бібліотек, заповідників свідчить про їх вкрай недостатній рівень – від 
5 до 17 % прямого бюджетного фінансування [2]. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 
Актуальність дослідження фінансової стійкості банківських установ 

пов’язана з тим, що банки будучи провідними посередниками на фінансовому 
ринку мобілізують заощадження суспільства, формують і розподіляють 
інвестиційний капітал, впливають на ринкову кон’юнктуру та економічне 
зростання та забезпечують фінансово – кредитну підтримку ділової  
активності в суспільстві. 

Під стійкістю розуміють здатність системи зберігати свою структуру і 
функціональні особливості під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.  
Часто стійкість ототожнюють із стабільністю, проте, можна стверджувати, що 
стабільність є лише складовою стійкості. Стабільність необхідно розглядати як 
здатність певної системи функціонувати не порушуючи власну структуру та 
зберігати рівновагу, а стійкість – це здатність певної системи автоматично 
поновлювати свій усталений стан і функціональні особливості після раптового 
його порушення під впливом зовнішніх чи внутрішніх факторів. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення сутності 
фінансової стійкості банків. Фінансову стійкість розглядають як динамічну, 
інтеґральну характеристику спроможності банку як системи трансформувати 
ресурси і ризики і повноцінно виконувати свої функції, витримуючи вплив 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [1, 2, 3]. Фінансову 
стійкість ототожнюють із ліквідністю і платоспроможністю, або із 
прибутковістю банку. Також, фінансову стійкість розглядають як складову 
загальної стійкості комерційного банку, до якої поряд з фінансовою, необхідно 
включати капітальну, комерційну та організаційно-функціональну стійкість.  

Отже, фінансову стійкість можна визначити як інтегральну 
характеристику, яка відображає здатність банківських установ ефективно 
протидіяти негативним внутрішнім та зовнішнім зрушенням, а також швидко і 
з найменшими втратами подолати наслідки фінансової кризи шляхом 
застосування її адаптаційного механізму. Окрім цього, поняття «фінансова 
стійкість комерційного банку», можна розглядати як якісну характеристику 
його фінансового стану, який відзначається достатністю, збалансованістю та 
оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов 
підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання 
прибутку та мінімізації ризиків і здатність витримати непередбачені втрати та 
зберегти стан ефективного функціонування [4]. 

Вивчаючи фактори фінансової стійкості комерційних банків, дійшли 
висновку, що це певні рушійні сили, що сприяють безпеці банку та його 
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стабільному розвитку, або, навпаки, виступають причинами їх проблемності. 
Для якісної оцінки впливу кожного з факторів важливим залишається підхід до 
їх класифікації. Загальноприйнятим є поділ на зовнішні фактори, що 
характеризують чинники економічної системи і на внутрішні фактори, що  
обумовлені внутрішніми процесами, які відбуваються в конкретних банках та 
банківській системі в цілому. Проте, більш змістовним буде поділ факторів 
впливу на фінансову стійкості банківських установ на 2 групи та 4 рівня. 

Фактори першої групи, які є зовнішніми по відношенню до вітчизняних 
банківських установ (вплив політичного, економічного, фінансового та 
соціального середовища на наднаціональному та національному рівнях) 
називають екзогенними. До них належать фактори мегарівня, що обумовлені 
глобалізаційними процесами в світовій фінансовій системі, турбулентністю на 
міжнародному фінансовому ринку, світовою фінансовою кризою, загальною 
економічною нестабільністю та фактори макрорівня – це фактори впливу на 
фінансову стійкість банківської системи та окремих банківських установ, що 
обумовлені трансформаційними процесами в економічній системі країни та не 
пов’язані безпосередньо з функціонуванням банківської системи (політичне, 
соціальне становище в країні, темпи інфляції) [5]. 

Фактори другої групи, що є внутрішніми або ендогенними по відношенню 
до національної банківської системи, обумовлені внутрішніми процесами, що 
відбуваються в конкретних банках та банківській системі в цілому, зокрема це: 
фактори мезорівня, залежні від особливостей функціонування банківської 
системи, політики центрального банку, дієвості банківського законодавства та 
фактори мікрорівня, що обумовлені специфікою функціонування окремих 
банків і виваженістю внутрішньої політики захисту від ризиків та 
досконалістю банківського менеджменту. 

До внутрішніх економічних факторів впливу на фінансову стійкість банків 
можна віднести: рівень капіталізації банку, якість управління активами та 
зобов’язаннями, рівень прибутковості, рівень ліквідності банку.  

Великий вплив на фінансову стійкість банківських установ спричиняють 
ризики. Серед ризиків, що найбільше впливають на базові характеристики 
фінансової стійкості банківських установ, є кредитний, відсотковий та ризик 
ліквідності. Та вагоме значення мають й інші ризики, серед яких:  
операційний, валютний, ринковий, ризик репутації, стратегічний ризик, 
юридичний ризик. Найнебезпечнішим є кредитний ризик. Даний ризик може 
значно зменшити обсяги прибутків банку, а при найгіршому розвитку подій – 
призвести до банкрутства. Слід зауважити, що банки, які мають вагомі втрати 
за кредитними операціями, значно підвищюють ймовірність зниження власної 
вартості. Протее, більшість з цих ризиків можуть бути знижені в цілому по 
банківській системі за рахунок збільшення концентрації у банківському 
секторі чи за рахунок зростання рівня конкуренції. Таким чином, це є 
підтвердженням позитивного впливу концентрації та конкуренції у 
банківському секторі на фінансову стійкість банківської системи. 

Отже, виділені групи факторів відіграють системну роль при становленні 
та функціонуванні банківських установ, а тому визначають ступінь фінансової 
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стійкості банків на фінансовому ринку. Вони по різному впливають на стан 
окремого банку, що пов’язано з рівнем менеджменту банку, врахуванням 
впливу зовнішніх та внутрішніх груп факторів у процесі управління його 
діяльністю, а також з пріоритетами кредитної політики, стратегічними та 
тактичними цілями, критеріями та принципами діяльності банку. 
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КОДЕКС ЕТИКИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ФОРМА 
СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Через призму розвитку економічних відносин та формування сталих 
фінансових зав’язків фундатори теорії та практики створювали десятки 
концепцій, підходів до забезпечення стабільності розвитку та функціонування 
як економічної так і фінансової системи взаємовідносин. Бізнес етика та 
соціальна відповідальність набувають актуальності з огляду на домінантні 
тенденції синтезу таких наук як: економіка, психологія, політологія, екологія, 
конфліктологія та інші, а також взаємодії сфер їх дослідження. Формується 
розуміння необхідності сталого розвитку, основою якого є концепція 
екологічної ефективності («зелена економіка», «зелений офіс» та інші) та 
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корпоративної соціальної відповідальності («prime partner», відповідальності 
лідерства). Хоча проблема є вкрай актуальною, механізм імплементації 
концепції соціальної відповідальності (в тому числі екологічної 
відповідальності) в бізнес середовище й досі залишається невизначеним. 

Сьогодні також існує кілька причин, що визначають необхідність 
проведеного дослідження: підвищення обізнаності про важливу роль, яку 
відіграє функціонування бізнесу на засада соціальної відповідальності та 
етичної поведінки в суспільстві [1; 2], ефективність кодексів етики в умовах 
сьогодення [3; 4]. 

Верхівкою піраміди етичної поведінки є меценатська діяльність. На жаль, в 
розумінні суспільства вона асоціюється виключно з великими корпораціями, в 
розпорядженні яких є відповідні бюджети. Проте малому та середньому 
бізнесу також доступно багато способів виразити підтримку територіальним 
громадам, соціальним групам, громадським організаціям, отримавши переваги 
в формі поваги, упізнаваності брендів, інших форм визнання. Навіть участь у 
колективних фінансуваннях проектів може суттєво поліпшити імідж 
підприємств, а у випадках їх довгострокової орієнтації – забезпечити захищені 
«часовими» бар’єрами конкурентні переваги, відтворення яких іншими 
гравцями потребуватиме великих витрат ресурсів та часу. Таким чином багато 
напрямів регулювання кодексу потребують значної інформаційної підтримки 
та роз’яснювальної роботи, спрямованої на донесення до власників бізнесу та 
приймаючих рішення осіб переваг дотримання тих чи інших правил та ефекту 
від можливого інвестування у вказані напрями.  

В даному випадку соціальна відповідальність малого та середнього 
підприємництва може формувати локальний механізм реалізації публічно 
приватного партнерства на засадах суспільного договору, який отримує 
узаконену та чітко структуровану форму юридичного документу – кодексу 
етики ведення бізнесу. Хоча дана сфера відносин не є офіційно 
кодифікованою, моральний аспект сприйняття та оцінки суспільством 
діяльності того чи іншого підприємства ніхто не відміняв. Тобто, якщо його 
функціонування заручиться підтримкою спільноти, то ми можемо говорити 
про діяльність на засадах суспільного договору. Такі фінансово-економічні 
відносини можуть стати успішним інструментом досягнення єдиної цілі, тобто 
сумлінної соціальної корпоративної відповідальності, зокрема, екологічної 
відповідальності підприємств.  

Сьогодні можливі лише два напрями розвитку підприємства на засадах 
соціальної відповідальності. Першим є безсумнівне усвідомлення та прийняття 
факту того, що підприємство несе відповідальність не лише перед своїми 
власниками, але перед суспільством вцілому. Друга – усвідомлення власного 
інтересу у звітуванні щодо дій в межах корпоративної соціальної 
відповідальності, тобто робот на власний імідж (довіра споживачів, 
впевненість партнерів). Соціальна відповідальність бізнесу прямо залежить від 
його росту та капіталізації. Для МСП, що орієнтується на лімітований ринок та 
зазвичай мають обмежений фінансовий ресурс очевидним та дієвим є бартер, 
зокрема, зі сторони держави. Тобто якщо ми говоримо про об’єктивність 
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виконання бізнесом обов’язків перед соціумом, в тому числі і зі сторони 
екологічних питань, тоді вдалою є пропозиція сприяння спрощенню доступу 
до залучення фінансово-кредитних інструментів для фінансування їх 
діяльності, визначеної як такої, що сприяє інноваційності продукту чи процесу 
виробництва, а також відображає соціальне та екологічне самоусвідомлення 
суб’єкта господарювання. 
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РОЗВИТКУ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 
Не дивлячись на сучасні складні економічні та політичні реалії, можемо 

спостерігати стрімкий розвиток банківських інновацій, причому здебільшого 
відбувається впровадження інновацій саме «інтелектуальних», а не 
«матеріальних». На нашу думку, «матеріальні» інновації – це інновації, що 
передбачають створення нових пристроїв, які б допомагали здійснювати 
банківські операції (до прикладу банкомати, POS-термінали тощо). Під 
«інтелектуальними» інноваціями ми розуміємо ті інновації, які забезпечують 
покращення надання банківських послуг та продуктів, або самі банківські 
продукти чи послуги, які не мають матеріальної основи. Прикладом таких 
інновацій є введення в 2014 р. ПриватБанком через його мобільний додаток 
Privat24 технології ідентифікації клієнтів через сканування відбитків пальців. 
Ця функція дає можливість здійснювати транзакції без введення паролів та 
інших даних, а також дає змогу додатково захистити власників смартфонів від 
несанкціонованого доступу до їхніх рахунків та інших персональних даних. 
Слід також зазначити, що саме ПриватБанк був одним із перших банків у 
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Європі, який запровадив таку опцію для своїх клієнтів. Спочатку ідентифікація 
за допомогою відбитка пальця була можлива лише для власників iPhone, потім 
для окремих моделей Samsung, а з березня 2017 р. (вже після націоналізації 
банківської установи) з’явилась можливість використання цієї інновації всім 
власникам сучасних смартфонів, що обладнані дактилоскопічним сканером.  

Також до вагомих заслуг ПриватБанку в інноваційній сфері можна 
віднести безконтактний Android-банкомат, який є першим у світі банкоматом 
без екрану і клавіатури. Готівку з нього можна отримати за допомогою 
мобільного телефону. За допомогою NFC-гаманця можна здійснювати 
безконтактні платежі з будь-якого банківського рахунку або картки чи 
смартфону без стікерів чи secure-елементів [1]. 

Ще однією інновацією від ПриватБанку на сучасному етапі розвитку є 
можливість здійснення платежів за допомогою QR-кодів. Так, до прикладу 
оплатити проїзд у тролейбусах та трамваях Львова чи здійснити сплату 
комунальних платежів, можна майже миттєво, просто відсканувавши QR-код у 
транспорті чи на квитанції. Перевагами такого способу оплати є швидкість, 
відсутність черг, а також неможливість помилки в реквізитах.  

Як бачимо, інноваційна діяльність ПриватБанку не припинила свого 
розвитку після його націоналізації, а навпаки – стала більш інтенсивною. 
Більше того, керівництвом як банку, так і держави, в рамках інноваційної 
політики заплановане подальше інноваційне оновлення не лише самого банку, 
а й банківської системи держави загалом. Зокрема, Україна планує повторити 
успішний досвід найрозвинутіших держав та впровадити електронний квиток 
та картку жителя міста, зокрема і у Львові, а також втілити в життя ряд інших 
проектів відповідно до програми smart country. 

Можна навести ще чимало прикладів різноманітних банківських інновацій, 
які створюються в Україні чи запроваджуються за прикладом інших держав, 
але здебільшого всіх їх об’єднує те, що вони направлені на створення 
потужної системи віддаленого банкінгу, здебільшого на основі смартфонів. 
Беззаперечним фактом є те, що традиційна організація ведення банківської 
діяльності – це пережиток минулого. Все більше клієнтів відмовляються від 
традиційного обслуговування у відділеннях банків і віддають перевагу 
здійсненню всіх необхідних їм транзакцій віддалено через мобільні додатки та 
особисті кабінети в інтернет-банках. Вже зараз багато вітчизняних банків, 
насамперед найбільші з них, мають свої мобільні додатки, які підтримуються 
більшістю сучасних смартфонів та призначені для віддаленого банкінгу.  

Не дивлячись на складну ситуацію в країні, банківський сектор продовжує 
свій шлях до повного інноваційного оновлення, спостерігається позитивна 
динаміка в інноваційній діяльності банків. Позитивною тенденцією є те, що 
інноваційні ідеї виникають, впроваджуються і пропагуються не лише 
приватними банками, а й державними. ПриватБанк став державним зовсім 
недавно, тому, можливо, реалізація його інноваційних продуктів була 
запланована раніше. Тому, ми вважаємо, що доцільніше навести приклад 
ОщадБанку, який намагається популяризувати віддалений банкінг серед своїх 
клієнтів шляхом скасування комісії за здійснення оплати комунальних платежів у 
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POS-терміналах установи та через мережу Інтернет. Як відомо, значною часткою 
клієнтів ОщадБанку є пенсіонери, а саме цю категорію населення найважче 
пристосувати до новітніх технологій та інновацій. Проте, зважаючи на їх 
здебільшого складне матеріальне становище, банківській установі все ж вдалося 
переконати значну кількість людей перейти на дистанційне обслуговування через 
мережу Інтернет, дещо зменшити черги в касах відділення, щоправда це 
призвело також і до збільшення черг до POS-терміналів [2].  

На нашу думку, якщо такі тенденції інноваційного розвитку банківництва 
продовжуватимуться і надалі, то зовсім скоро по всій Україні буде побудовано 
систему новітнього банківського бізнесу, основою якого буде віддалений 
банкінг.  Все більше послуг надаватимуться віддалено, що значно зекономить 
час для клієнтів та фінансові ресурси для самих банківських установ шляхом 
зменшення витрат на утримання відділень. Окрім того, банки стануть більш 
універсальними і будуть надавати значно ширший спектр послуг, не 
пов’язаних з банківською діяльністю. 

Для успішного інноваційного розвитку банківництва необхідна рушійна 
сила, завдяки якій такий розвиток буде продовжуватись. Іншими словами, для 
подальшого впровадження та поширення банківських інновацій в Україні 
необхідні чинники, що зумовлюватимуть такі процеси та явища. 

Сучасний стан та тенденції інноваційного розвитку банків передбачають 
виокремлення основних чинників інноваційного розвитку банківських  
установ (рис. 1). 

Рис. 1. Чинники інноваційного розвитку банківських установ 
Джерело: складено автором 

 
Першим і найважливішим чинником, який ми виділяємо, є отримання 

додаткового прибутку. Будь-який банк, який впроваджує інновації, має на меті 
в першу чергу отримання доходу від таких інновацій, адже він, як і більшість 
підприємств, є суб’єктом комерційної діяльності. 

Чинники інноваційного розвитку банківських установ 

Зменшення витрат та економія ресурсів 

Розширення клієнтської бази 

Конкуренція на міжбанківському ринку 

Попит на нові банківські продукти та послуги 

Отримання додаткового прибутку 

Стрімкий розвиток ІТ-галузі 

Поглиблення інтеграціїї банків у різні сфери життя суспільства 

Перспективи виходу вітчизняних банків на міжнародні ринки 

Популярність смартфонів, мобільних додатків та інших інновацій 
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Ще одним важливим чинником є розширення клієнтської бази. Завоювання 
нових клієнтів, знову ж таки, дасть можливість отримати додатковий дохід та 
досягнути кращих результатів діяльності. 

Третім чинником розвитку інноваційної діяльності банків є зменшення 
витрат та економія ресурсів. Як вже зазначалося, більшість інновацій є 
«інтелектуальними», тому більшу частину витрат банківська установа понесе 
саме на етапі розробки та впровадження інноваційних банківських продуктів 
та послуг, а не на етапах надання таких послуг. Окрім того, сучасні банки 
приділяють велику увагу віддаленому обслуговуванню, що в майбутньому, на 
нашу думку, призведе до скорочення кількості відділень, працівників 
відділень і, як наслідок, відбудеться скорочення витрат на обслуговування 
клієнтів традиційним способом. Також все більшої популярності набувають 
безготівкові розрахунки, що теж значно скоротить витрати банківських 
установ (до прикладу на інкасацію, обслуговування банкоматів, касове 
обслуговування та інше). 

Для розвитку інноваційної банківської діяльності надзвичайно важливою є 
реакція суспільства та клієнтів банків на новітні продукти та послуги. Зараз на 
ринку банківських послуг спостерігається попит на інновації, що є наступним 
чинником інноваційного розвитку банківської системи України. Оскільки 
банки є клієнтоорієнтованими, то у боротьбі за кожного клієнта вони 
намагатимуться якнайповніше задовольнити їхні потреби і, як наслідок, 
впроваджувати все більше інноваційних продуктів, що однозначно позитивно 
вплине на розвиток як банківської системи, так і економіки загалом. 

Чимало вітчизняних банків обрали своєю маркетинговою стратегією 
стратегію слідування за лідером. Ця стратегія має місце і в інноваційній 
політиці. Дуже часто в Україні після впровадження інновацій одним банком 
(здебільшого банком-лідером), інші банки впроваджують ті ж самі інновації в 
своїх відділеннях. Саме в таких ситуаціях і проявляється наступний чинник, а 
саме конкуренція на внутрішньому ринку. 

До впровадження інновацій українські банки спонукає також успішний 
досвід великих зарубіжних банків, а також перспективи виходу на 
міжнародний ринок. Ці чинники є теж свого роду конкурентними, але 
конкуренція ведеться не на внутрішньодержавному, а на міжнародному рівні. 

Розвиток ІТ-галузі сприяє розвитку та модернізації всіх інших галузей 
економіки, в тому числі і банківського сектору. Як бачимо, впровадження 
більшості інноваційних банківських продуктів було б неможливим без 
досягнень ІТ-галузі. Окрім того, банки все глибше інтегруються в життя 
суспільства, що теж пов’язане з комп’ютерними та інформаційними 
технологіями, і саме цей чинник сприятиме подальшій універсалізації 
банківських установ та посиленні їх ролі в житті країни. 

Чимало банківських інновацій впроваджуються у вигляді реакції 
банківських установ на загальносвітові та державні інноваційні, соціальні та 
екологічні програми розвитку. Прикладом таких інновацій є встановлення 
окремими банками заправок для електрокарів (як наслідок впровадження 
екологічних програм та заходів), посередництво банків у програмах 
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покращення життя суспільства (електронний квиток, картка городянина  
тощо) та інші. 

Отже, за підсумками вищенаведеної інформації можна зазначити те, що 
одними з основних тенденцій сучасного інноваційного розвитку банківської 
діяльності є віддалений банкінг, універсалізація банків та їх інтеграція в різні 
сфери життя суспільства, перехід до новітнього способу ведення банківського 
бізнесу тощо. Всі ці чинники, безумовно, є позитивними характеристиками 
сучасного банківництва і призведуть до подальшого розвитку вітчизняного 
банківського сектору та економіки загалом. 
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ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ КРИЗИ 
 

На сьогодні важливе значення для успішного розвитку фінансових систем 
мають інновації, що запроваджуються на ринку фінансових інструментів. 
Інновації, по-перше, є закономірним результатом еволюції фінансового ринку, 
а по-друге, дають можливість фінансовим установам вирішувати конкретні 
проблеми. Загалом розвиток фінансового ринку супроводжується появою 
фінансових інновацій (нових фінансових інструментів), які, в свою чергу, 
стали впливати на поведінку всіх без винятку учасників суб’єктів фінансових 
операцій. Визначальною рисою процесу появи фінансових інновацій стала 
сек’юритизація. 

Адже сек’юритизація – це сучасна тенденція на міжнародному ринку 
банківських кредитів. Це переважання на ринку позикових капіталів емісії 
цінних паперів над банківськими кредитами (іноземними і синдикованими 
єврокредитами), оскільки останні є менш привабливими для представників 
промислово-розвинених країн. У сукупному чистому обсязі ресурсів, що 
надходять у країни, які розвиваються, сьогодні переважають прямі іноземні 
інвестиції та іноземні портфельні інвестиції. У 1985 р. на міжнародні банківські 
кредити припадало понад 50 % припливу приватних коштів у країни, що 
розвиваються, на прямі іноземні інвестиції – 22 %, на іноземні портфельні 
інвестиції – 18 %. На початку ХХІ ст. ці часткові показники становили 
відповідно 8 %, 43 % і 48 % (решта припадає на субсидії, що отримані від 
неурядових організацій). Така зміна структури потоків капіталу є результатом 
процесу глобалізації виробництва, який відбувається шляхом збільшення обсягу 
операцій у межах транснаціональних корпорацій. Це стимулює зростання 

https://privatbank.ua/news/
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прямих іноземних інвестицій і підвищення ступеня «сек’юритизації» 
фінансових операцій, що сприяє збільшенню транскордонних потоків іноземних 
портфельних інвестицій в акціонерний капітал і облігації. 

Таким чином, сек’юритизація – це заміщення традиційних форм 
банківського кредиту випуском цінних паперів. Забезпеченням їхньої емісії 
служить «пакет» зобов’язань банківських клієнтів за отриманими ними 
аналогічними за характером кредитами. Банк виплачує проценти і погашає ці 
цінні папери із коштів, що надходять від позичальників на погашення позики. 

В цілому на основі аналізу чинників глобальної фінансової кризи на 
мікрорівні можна зробити висновок про те, що банківсько-фінансовий сектор 
протягом останніх 10 – 15 років зазнав серйозної якісної трансформації, і тому 
сьогодні необхідно багато в чому суттєво змінити усталені погляди на 
механізми його функціонування та зв’язок з іншими секторами економіки. 

А одним з головних можна назвати те, що у фінансовому середовищі 
достатньо активізувався процес сек’юритизації, що зводиться до продажу 
активів банків через перетворення їх на цінні папери, які надалі розміщуються 
на ринку. Оскільки така операція  застосовується переважно відносно 
банківських кредитів, це дозволило банкам передати кредитні ризики іншим 
учасникам ринку. Банки вдавалися до ще більших запозичень з метою 
подальшої сек’юритизації. Наприклад, компанія Lehman Brothers купувала 
іпотечні кредити з метою сек’юритизації й  подальшого їх продажу. З часом 
окремі банки почали купувати ці самі цінні папери на ринку у інших банків. 

Згодом, через погіршення якості сек’юритизованих активів, уповільнилось 
або й зовсім припинилося надходження платежів до інвесторів таких цінних 
паперів, що підірвало довіру до цього виду фінансових продуктів, призвело до 
зниження їх ринкової вартості та, як наслідок, до збитків відповідних інвесторів. 

Сек’юритизація активів – це інноваційна техніка фінансування; специфічна 
форма в рамках загальної тенденції до сек’юритизації; основна ідея: списання 
фінансових активів із балансу підприємства та їхнє рефінансування за 
допомогою випуску цінних паперів на міжнародному ринку й ринку капіталів. 

Крім того, сек’юритизація являє собою фінансування або рефінансування 
яких-небудь активів компанії, що приносять дохід, за допомогою 
«перетворення» таких активів у ліквідну форму через випуск облігацій або 
інших цінних паперів». 

Сек’юритизація успішно конкурує з іншими способами рефінансування, у 
тому числі, з факторингом, позикою під заставу грошових вимог й іншими. 

У процесі сек’юритизації посередники продають велику кількість 
різноманітних видів банківських кредитів. Серед них: заставні під нерухомість, 
кредити для купівлі автомобілів, зобов'язання за кредитними картами. 

Сек’юритизація має велике економічне значення, допомагає кредиторам 
здійснювати диверсифікацію та розділити ризик. Така диверсифікація знижує 
ризик банківського портфеля. Фахівці вважають, що одним зі способів, яким 
банки можуть гарантувати якість проданого кредиту, є володіння ними 
частиною цього кредиту для того, щоб переконати покупців у своєму 
зобов’язанні здійснювати моніторинг діяльності первинного позичальника. 
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Проте поряд з перевагами такого виду фінансових інновацій, швидкий 
розвиток сек’юритизації супроводжувався появою кількох проблем системного 
характеру. По-перше, сек’юритизація створила додаткові можливості для 
торгівлі ризиками з метою їх хеджування (тобто покриття відкритих позицій). 
Цей процес також дозволив інвесторам знаходити нові ризики та брати їх на 
себе, створюючи небачені раніше можливості формування відкритих позицій. 
Таким чином, завдяки створенню нових фінансових інструментів або нових 
інституцій зростали можливості торгівлі ризиками. При цьому вихід на ринок 
нових потенційних інвесторів означав, що в кінцевому підсумку ризики 
переходили саме на тих учасників, хто найбільше хотів їх нести. Але при цьому 
були відсутні будь-які  гарантії того, що в кінцевому підсумку такі ризики 
перейдуть саме на тих учасників ринку, хто реально здатний їх нести. По-друге, 
модель «емітуй та розподіляй» («originate and distribute model») практично 
руйнує інформацію  порівняно з моделлю «емітуй та тримай» («originate and 
hold model»). По-третє, сек’юритизація веде до того, що відповідна інформація 
накопичується не там, де в ній існує реальна  потреба. Очевидно, що зібрана 
кредитним спеціалістом  інформація щодо вартості застави або базового активу  
залишається саме в банку-ініціаторі, тобто не передається спеціальному 
інструментові, не кажучи вже про покупців цінних паперів, які випускає 
спеціальний інструмент, що забезпечується базовими активами. Таким  чином, 
виникає ситуація, коли жоден з учасників торгівлі цінними паперами, 
забезпеченими активами, насправді не має уявлення про те, чим же реально 
забезпечені відповідні цінні папери. 

Відповідно до цього можна зробити висновок про те, що сек’юритизація 
створює підвалини для формування своєрідної піраміди взаємопов’язаних 
фінансових інструментів та організацій, причому вершина піраміди відірвана 
від початкового базового активу. Таким чином, складається ситуація, коли 
реальну вартість (з урахуванням усіх ризиків) кінцевий власник цінного 
паперу просто не може оцінити. 

Та поряд з цим, принципово новим чинником подолання кризи, на сьогодні 
можна вважати масштабне «розмивання» сфери діяльності традиційних 
банківсько-фінансових інституцій, коли на полі, наприклад, традиційних 
банків з’явились інші фінансові інституції, які взяли на себе практично 
банківські функції. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ У ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ 

БЮДЖЕТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

Європейський досвід бюджетної політики засвідчує, що протягом останніх 
десятиріч децентралізація усе більш впевнено займає позицію ефективного 
інструменту регулювання соціально-економічних процесів усередині країни, 
що базується на підвищенні раціональності та ефективності використання 
бюджетних коштів з метою наближення якісних суспільних послуг дот їх 
безпосереднього споживача – населення.  

Успіх реформування бюджетної системи у напрямку децентралізації тісно 
пов’язаний з характером розподілу ресурсів та відповідальності між 
центральним урядом та владою на місцях, що у фінансовій площині 
виражається через існування міжбюджетних відносин між державним та 
місцевими бюджетами. 

Найважливішою передумовою функціонування системи міжбюджетних 
відносин є необхідність перерозподілу бюджетних ресурсів усередині 
бюджетної системи країни, причиною чому виступають об’єктивні розбіжності 
між обсягами коштів, що акумулюються бюджетами різних рівнів, для 
забезпечення відповідності між повноваженнями, закріпленими 
законодавчими актами за відповідними бюджетами, та фінансових ресурсів, 
які мають забезпечувати їх виконання. 

Важливою формою реалізації засад міжбюджетного регулювання, яка 
зазнала змін у процесі реформування бюджетної системи України у напрямку 
децентралізації, є міжбюджетні трансферти. 

Трансферти з державного бюджету, згідно із обсягом, затвердженим 
щорічним законом про державний бюджет, надаються місцевим бюджетам, які 
мають прямі взаємовідносини з державним бюджетом, а це обласні бюджети, 
бюджети міст обласного значення та бюджети об’єднаних  
територіальних громад. 

У 2017 році таких бюджетів 998, у тому числі 24 обласні бюджети, 
148 бюджетів міст обласного значення, бюджет м. Києва, 459 районних 
бюджетів, 366 бюджетів об’єднаних територіальних громад [1].  

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» [2] та 
нормами чинного Бюджетного кодексу України [3] у 2018 році місцеві 
бюджети отримуватимуть наступні між бюджетні трансферти: 

1. Базова дотація.  Передбачення базової дотації для окремого бюджету є 
результатом горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих 
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бюджетів, що за новим зразком запроваджена із 2015 року. Для визначення 
обсягу вказаної дотації (або ж реверсної – що за своєю сутністю є рухом 
коштів у протилежному напрямку) використовуються офіційні дані звітності 
Державної служби статистики України щодо наявного населення та Державної 
казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи 
фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного  
сектору економіки. 

Базову дотацію у 2018 році отримуватимуть 738 місцевих бюджетів – 
8,2 млрд. гривень, реверсна дотація передбачена для 169 бюджетів – 
5,4 млрд. гривень. Відносно показника 2017 року сума базової дотації місцевим 
бюджетам зросла на 2,3 млрд. гривень, реверсної – на 1,5 млрд. гривень. По 
137 бюджетах вирівнювання не здійснювалося, оскільки індекс 
податкоспроможності знаходиться в межах середнього показника по Україні. 
У 2017 році таких бюджетів було 104 по Україні [4]. Тобто, кількість 
самодостатніх бюджетів у процесі реформи зростає. 

2. Додаткова дотація у 2018 році передбачена на фінансування переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 
(16,5 млрд. гривень). 

3. Субвенції: з них найвагоміші – освітня субвенція (52,4 млрд. гривень), 
медична (60,4 млрд. гривень) – що є новими та створеними у процесі 
децентралізації видами міжбюджетних трансфертів. У складі трансфертів вони 
займають – 20,1 та 23,2 відсотка відповідно. Субвенції на здійснення 
державних програм соціального захисту передбачені в сумі 116,6 млрд. 
гривень (44,8 відсотка усіх трансфертів). Також місцеві бюджети 
отримуватимуть субвенцію на придбання витратних матеріалів для закладів 
охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії; на 
придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення 
швидкої медичної допомоги; на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань; на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами; на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад та інші [1]. 

Варто зауважити, що саме наявність прямих міжбюджетних відносин із 
державним бюджетом є вагомим стимулом для місцевих рад до об’єднання у 
рамках Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
Так, у 2015 році було утворено 159 об’єднаних громад, у 2016 році їх число 
зросло до 366, а на 29 жовтня 2017 року Центральною виборчою комісією 
призначено вибори у ще 202 територіальних громадах [4].  

Виважена політика та відповідальний підхід уряду до реформування 
системи міжбюджетних трансфертів є важливою складовою механізму 
підвищення самостійності місцевих бюджетів у процесі бюджетної 
децентралізації. 

Список літератури 
1. Веб-сайт ініціативи Мінрегіону «Децентралізація влади». – Режим 

доступу: http://decentralization.gov.ua. 

http://decentralization.gov.ua/


Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» 
 

 

133 

 

2. Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. – Режим 

доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551. 

3. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

4. Веб-сайт Національної Ради Реформ. – Режим доступу: 

http://reforms.in.ua. 

 

 

УДК: 336.7 

Руда О. Л. 

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

МІЖБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У 

БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Одним із чинників забезпечення ефективності та стабільності вітчизняної 

банківської системи є міжбанківське кредитування, яке розподіляє вільні 

грошові ресурси в економіці та управляє банківською ліквідністю а також у 

забезпеченні стабільного розвитку банківської системи загалом. Така ситуація 

зумовлена підвищенням вимог до банківської системи, її стійкості та 

кредитно-інвестиційного потенціалу, а також спадом виробництва, який 

спостерігається уже кілька останніх років, значним відтоком депозитів 

юридичних і фізичних осіб та терміном їхнього розміщення в банках. 

Міжбанківське кредитування відіграє роль, з однієї сторони, кредитного 

забезпечення банків, а з іншої, інструменту регулювання міжбанківських 

відносин. 

На сучасному етапі міжбанківське кредитування займає особливе місце в 

економіці, оскільки є не лише додатковим джерелом коштів для підтримання 

ліквідності комерційних банків, а й визначає фінансову стабільність як 

банківської системи, так і економіки в цілому [1]. 

Міжбанківське кредитування має ряд переваг над іншими джерелами 

поповнення ресурсної бази банків, а саме: надійність повернення позичених 

коштів, на відміну від інших позичальників, значно вища, оскільки банки 

вважаються більш надійними позичальниками; швидкість отримання, адже в 

разі виникнення потреби у ресурсах можна в будь-який момент отримати 

кошти від інших банків, які мають вільні кошти; короткостроковий характер – 

на відміну від інших джерел поповнення ресурсної бази, міжбанківські 

кредити в разі необхідності можна залучати на досить короткий термін [2]. 

Щоб проаналізувати міжбанківське кредитування побудуємо діаграму, яка 

показує загальний обсяг міжбанківських кредитів (рис. 1). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551
http://reforms.in.ua/
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Рис. 1. Обсяг міжбанківських кредитів в Україні, 2012 – 2016 рр., млн. грн. [5] 
 
З наведеного рисунка видно, що обсяг операцій у 2014 році є найбільшим і це 

свідчить про те, що ринок міжбанківського кредиту в цей час використовувався як 
джерело залучення відносно дешевих ресурсів. Банки використовували 
міжбанківський ринок переважно для покриття дефіциту ліквідності. 

Основним недоліком залучення міжбанківських кредитів є їх висока 
вартість порівняно з депозитними джерелами залучення ресурсів. Банк може 
отримувати міжбанківські кредитні ресурси від НБУ та інших банків [1]. 

Міжбанківські кредити – одне з основних джерел формування банківських 
кредитів. Одержання кредитів в інших банках дає можливість банківським 
установам поповнювати власні кредитні ресурси. При надлишку ресурсів банк 
розміщує їх на міжбанківському ринку, при нестачі – купує на ринку. 

Кредитними ресурсами торгують фінансово стійкі комерційні банки, в яких 
завжди є надлишок ресурсів. Ці банки для одержання прибутку прагнуть 
розмістити вільні ресурси в інших банках. Крім фінансової вигоди, банки- 
кредитори одержують можливість установлення ділових партнерських стосунків. 

Плата за міжбанківськими кредитами пов’язана та максимально наближена 
до облікової ставки Національного банку України. Метою залучення 
міжбанківських кредитів є: по-перше, розширення кредитної діяльності 
комерційних банків з клієнтами; по-друге, необхідність підтримки і 
регулювання банківської ліквідності [2]. 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що міжбанківські кредити зазвичай 
надають комерційні банки, які фінансово стійкі та мають надлишкову стійкість, 
при цьому враховуючи всі можливі ризики. Для оперативного залучення 
грошових коштів комерційні банки можуть залучати ряд різновидів 
міжбанківських кредитів. У міжбанківських кредитних відносинах кредиторами 
можуть виступати як Національний банк України, так і інші комерційні банки. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ 

 

На сучасному етапі розвитку банківського середовища України мають 
місце економічна нестабільність та фінансова невизначеність, які вимагають 
пошуку нових рішень в управлінні діяльністю вітчизняних банків. Як показує 
практика, існуючі методи управління не завжди відповідають викликам 
динамічного зовнішнього середовища, що призводить до відсутності 
стабільності та стійкості розвитку банків. Наразі, в Україні спостерігається 
вкрай нестабільна політико-економічна ситуація, що змушує банки працювати 
в надскладних умовах задля підтримки своєї фінансової стійкості і подолання 
руйнівних наслідків економічної кризи.  

Отже, враховуючи ці чинники, особливої уваги, на нашу думку, потребує 
приділяти балансуванню активів та пасивів в банку. 

Дослідженню проблематики управління активами і пасивами банку 
присвячені праці таких вчених як С. Бранович-Братанович, І. Сало, І. Волошин, 
Г. Карчева, С. Прасолова, Л. Примостка, С. Козьменко, О. Лаврушин, 
І. Ларіонова, Дж. Ф. Маршалл, П. Роуз, Х. Грюнінг, В. Севрук, Дж. Сінкі. 

Зважаючи на постійну динаміку банківського середовища, головною 
метою даного дослідження є визначення сучасної проблематики управління 
активами і пасивами у банку задля подальшого впливу на їх стан.  

В сучасних умовах для досягнення своїх стратегічних цілей актуальним 
питанням є використання і удосконалення різноманітних методів та інструментів 
управління активами і пасивами банків, оскільки наразі можна спостерігати 
наявність великої кількості  фінансово-економічних проблем, які зумовлені 
низьким рівнем капіталізації, великим обсягом кредитної заборгованості, 
відсутністю доходу, нерозвиненою структурою банківських філіалів [1]. 
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В результаті дослідження вимагало, передусім, визначення проблем, які 
мають вирішитися. розроблене дерево проблем (рис. 1), яке наочно демонструє 
проблеми, пов’язані з неякісним управлінням активами і пасивами банку на 
сьогоднішній день. 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 
Інфляція 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Дерево проблем управління активами та 

пасивами банків України у 2017 році 
Джерело: розроблено авторами 

 
Отже, на даному етапі розвитку національної економіки України, що 

випливає з рис. 1, ефективне управління активами і пасивами є запорукою 
успішного і прибуткового існування банку.  

Крім того, зазначимо, що управління активами включає в себе [2]: 
управління ліквідністю; управління ризиком процентної ставки; хеджування; 
управління валютним ризиком. Управління ж пасивами банку пов’язане з 
великою кількістю різноманітних проблем та є процесом набагато 
складнішим, що доводить аналіз світових та вітчизняних досліджень [3 – 6].  

В складі кожного з основних елементів управління існує також низка 
проблем, яка потребує розгляду, розв’язання та врахування при виборі 
основного методу удосконалення управління активами і пасивами банку. 

Спираючись на стратегію НБУ по реформуванню банківського сектора [7], 
для дослідження було обрано системно важливий банк ПАТ «Державний 
ощадний банк України». НБУ приділяє особливу увагу таким банкам через їх 
надзвичайний вплив на фінансову стабільність держави. Системно важливий 
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банк з 01 січня 2019 року зобов’язаний дотримуватися спеціальних значень 
економічних нормативів, а саме [7]: нормативу миттєвої ліквідності (Н4) – не 
менше ніж 30 %; максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента (Н7) – не більше ніж 20 %. З 1 січня 2020 року системно важливий 
банк також повинен формувати буфер системної важливості, який 
розраховується від загального обсягу ризику [7].  

ПАТ «Державний ощадний банк України» протягом 2014 – ІІ кв. 
2016 років неефективно використовував свої активи. Станом на ІІ кв. 
2017 року ефективність активів збільшилась до позитивного значення, але 
воно є достатньо малим, що можна побачити на рис. 2. 

 
Рис. 2. Рентабельність активів ПАТ «Державний ощадний банк України» 

у 2013 – ІІ кв. 2017 рр., тис. грн 
Джерело: побудовано авторами на основі даних фінансової звітності банку 

 
Дані щодо динаміки пасивів банку (рис. 3) наочно демонструють те, що, 

незважаючи на постійну позитивну капіталізацію ПАТ «Державний ощадний 
банк України», пасиви зростають більше за рахунок зобов’язань. Ми бачимо, 
що, порівняно з власним капіталом, зростання зобов’язань банку є доволі 
швидким. Це спричиняє зростання фінансових ризиків, до яких входять і 
валютні ризики (оскільки зобов’язання залучені в іноземній валюті), і 
відсоткові ризики, і операційні ризики. 

 
Рис. 3. Динаміка пасивів ПАТ «Державний ощадний банк України»  

у 2013 – ІІ кв. 2017 рр., млн. грн. 
Джерело: побудовано авторами на основі даних фінансової звітності банку 
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Таким чином, можемо стверджувати, що жодне рішення в управлінні 
активами або пасивами не може прийматися окремо, оскільки у складній 
банківській системі існує залежність дохідності банку від зміни активів, і 
також ці зміни повинні бути пов’язані зі змінами у пасивах. Саме правильність 
прийняття таких рішень і визначатиме стійкість кожного окремого банку та 
банківської системи в цілому.  
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ ТА 
РИЗИКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 
Протягом останніх років проблема державного кредитування є надзвичайно 

актуальною у сфері державного фінансового управління. Державний кредит для 
України – об’єктивна необхідність, яка обумовлена неспроможністю держави 
жити за рахунок власних ресурсів. Саме тому він набув постійного характеру й 
суттєво впливає на економічний стан усього суспільства. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9B$
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%96100128
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%96100128
http://www.bankofengland.co.uk/%20education/Documents/ccbs/ls/pdf/lshb03.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/%20education/Documents/ccbs/ls/pdf/lshb03.pdf
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Державне кредитування являє собою специфічну ланку державних 
фінансів, в якій держава може відігравати роль позичальника, кредитора чи 
гаранта. Найчастіше всього держава виступає позичальником. 

Детальніше варто зупинитися на виявленні впливу державних зовнішніх і 
внутрішніх позик на економіку країни. 

Зовнішні державні позики – це кредитні відносини, у яких держава 
виступає на світовому фінансовому ринку у ролі кредитора або позичальника  
і які надаються на умовах поверненості, терміновості і платності.  Внутрішні 
державні позики – це кредитні відносини, у яких держава зазвичай виступає 
позичальником грошових коштів у банківських установ, підприємств, 
населення і т.д. 

У структурі державного боргу України зовнішній борг переважає над 
внутрішнім. Так, станом на 31.07.2017 р. державний та гарантований 
державою зовнішній борг складав 1261,95 млрд. грн. (64,02 % від загальної 
суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,69 млрд. дол. США; 
державний та гарантований державою внутрішній борг – 709,20 млрд. грн. 
(35,98 %) або 27,37 млрд. дол. США. 

Така структура державного боргу  України свідчить про орієнтацію на 
зовнішні джерела запозичень, що обумовлено високою вартістю позик на 
внутрішньому ринку та низькою ліквідністю державних цінних паперів.  
Це досить негативно характеризує боргову політику України, адже за 
рекомендаціями міжнародних фінансових організацій значну перевагу слід 
надавати внутрішньому боргу та розвитку вторинного ринку державних 
цінних паперів [1]. 

Водночас за даними Міністерства фінансів України, заборгованість за 
ОВДП та казначейськими зобов’язаннями станом на 
31.07.2017 р. становила 34,85 % державного боргу України. Така структура 
заборгованості за ОВДП підкреслює вагоме значення управління розміщенням 
ОВДП у процесі реалізації боргової політики держави. Значний обсяг 
внутрішньої заборгованості за ОВДП зумовлений насамперед великим 
обсягом 5-річних та 10-річних ОВДП.  

Зростання державного боргу відбувалося хаотично, про що свідчать дані 
зображені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Державний борг за видами у 2011 – 2016 рр., млрд. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [1] 
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З вищенаведеного можна зробити висновок, що Україна надає перевагу 
зовнішнім позикам над внутрішніми. На нашу думку, в цьому полягає 
помилка, оскільки внутрішні позики для країни є дешевшими, і в перспективі є 
передумовою економічного зростання. 

Наявність державного кредиту призводить до появи державного боргу. 
Особливо небезпечним цей перехід є для країн із слабкою економікою, які 
через збільшення бюджетного дефіциту і державного боргу потрапляють у 
боргову спіраль. Із цього випливає, що державний кредит у якійсь мірі є 
фінансовим інструментом, який можуть використовувати уряди розвинених 
держав, щоб  зробити економіки слаборозвинених держав залежними не тільки 
від економічних , а й від політичних рішень.  

Сьогодні система управління державним боргом України наближається до 
проблеми оцінки і мінімізації ризиків державних боргових зобов’язань. Під 
ризиком державних боргових зобов’язань слід розуміти: можливість 
виникнення неочікуваних витрат державних коштів внаслідок збільшення сум 
погашення і обслуговування державного боргу. 

Загалом у сфері державного боргу ризики класифікують за наступними 
ознаками: фактор (джерело) ризику; можливість їх кількісної оцінки; рівень 
ризику; суб’єкт ризику; суб’єкт управління ризиком; вияв дії ризику. 

У межах нашого дослідження ми розглянемо ризики зростання державного 
боргу. До них відносять: відсотковий ризик, валютний ризик, ризик 
рефінансування, ризик ліквідності. Розглянемо кожний ризик детальніше [2]. 

Відсотковий ризик – ризик зростання плаваючих відсоткових ставок, 
передбачених умовами діючих зобов’язань за боргом. Управління відсотковим 
ризиком передбачає застосування до більшої частини зобов’язань фіксованої 
відсоткової ставки. 

Чинником валютного ризику є коливання курсів валют державного 
запозичення.  Якщо розглядати  державний та гарантований державою борг 
України у розрізі валют погашення, то основна сума боргу вимірюється в 
доларах США: у 2015 р. – 44,41 %, у 2016 р. – 44,58 %. 

Нині в економіці Україні відбувається девальвація гривні. Так, якщо у 2014 р. 
офіційний (середній за період) курс гривні до долара США становив 11,9 грн., 
у 2015 р. – 21,8 грн., у 2016 р. – 25,6 грн. Саме тому і виникає валютний ризик 
державного боргу, оскільки більшість доходів уряд отримує у національній 
валюті, а платежі за боргом здійснює в іноземній. 

Ризик рефінансування − виникнення ситуації, коли залучення нових позик 
здійснюється із застосуванням вищих відсоткових ставок у порівнянні із 
ставками попередніх запозичень. Високий рівень ризику рефінансування 
проявляються у структурі боргу, переважна частина якого має короткі строки 
погашення. Коротші терміни виконання платіжних зобов’язань означають 
необхідність частіше здійснювати його рефінансування. 

Ризик рефінансування управляється шляхом здійснення середньо- і 
довгострокових запозичень для збільшення строковості боргу і за допомогою  
забезпечення регулярності запозичень для рівномірного розподілу платежів у 
часі. Для уникнення ризику рефінансування необхідним є забезпечення 
розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів. 
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Ризик ліквідності − нестача коштів державного бюджету на виконання 
зобов’язань за державним боргом. Зменшення ризику ліквідності здійснюється 
за допомогою управління залишком вільних коштів бюджету, управління його 
доходами і видатками, проведення фіскальної політики і політики державного 
фінансування соціальних та інвестиційних потреб. 

Розглянувши основні ризики державного кредитування запропонуємо 
заходи щодо їх уникнення: 

– зміна структури державного боргу і переведення його на обслуговування 
протягом довшого строку [3]; 

– зменшення вартості позикових коштів і, відповідно, вартості 
обслуговування державного боргу [3]; 

− переорієнтація дій уряду із зовнішнього на внутрішній фінансовий 
ринок, що може бути забезпечено шляхом поступового погашення зовнішньої 
заборгованості та збільшення частки державних позик на внутрішньому ринку; 

− управління відсотковими ризиками державних боргових зобов’язань 
повинне полягати в тому, що Міністерству фінансів слід випускати облігації 
зовнішньої державної позики винятково з фіксованими відсотковими 
ставками; емітувати середньострокові і короткострокові облігації внутрішньої 
державної позики з фіксованими відсотковими ставками; розпочати випуск 
довгострокових облігацій внутрішньої позики (терміном понад 5 років) з 
плаваючими відсотковими ставками, прив’язаними до темпів інфляції [4]; 

− мінімізація ризиків пролонгації боргу, з цією метою Уряд України 
повинен спрямовувати зусилля на максимально можливе подовження термінів 
державних зобов’язань [4]. 

Отже, державний кредит – складна ланка державних фінансів, яка 
безумовно є невід’ємною складовою фінансової системи країни.  У структурі 
державного боргу України зовнішній борг переважає над внутрішнім, що не є 
ефективним, з точки зору перспективи досягнення  економічного розвитку. 
Для ефективного управління державним боргом варто враховувати ризики, які 
можуть спричинити його зростання. Нарощування боргу в іноземній валюті, 
боргу, щодо якого застосовуються плаваючі відсоткові ставки, а також боргу з 
короткими строками погашення означає формування неоптимальної його 
структури із значним валютним, відсотковим ризиком та ризиком 
рефінансування.  
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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Дослідити фінансовий контроль можливо лише врахувавши історичні 

аспекти його формування та розвитку. Вивчення історії фінансового контролю 
дає змогу оцінити недоліки та переваги у сфері організації контролю, які мали 
місце в минулому і екстраполювалися на сьогодення. 

Контроль варто розглядати як історичну категорію. Його виникнення 
зумовив суспільний процес праці, поділ суспільства на класи, а згодом – поява 
держави. Тому варто зазначити, що історія будь-якого явища бере початок там, 
де з’являються перші згадки про суспільне життя людей. 

Господарський контроль виник з часу появи зародкових форм свідомої 
господарської діяльності людини. Перш за все контроль виник як виклик на 
проблеми, пов’язані з виробництвом і розподілом благ, потрібних для 
задоволення фізіологічних потреб людини (їжа, одяг, засоби праці). Зрозуміло, 
що у давні часи людині слід було володіти інформацією про кількість і якість 
засобів, потрібних для виробництва і споживання та обсяг затрат робочого 
часу, необхідного для виготовлення нових засобів. Щоб отримати таку 
інформацію, необхідно спостерігати за господарськими процесами. Відомості, 
отримані шляхом спостереження, необхідно виміряти, тобто відобразити у 
кількісних показниках та зареєструвати з метою подальшого користування 
ними за потреби.  

Отже, спостереження, вимірювання та облік господарських процесів 
здійснювалося з метою їх кількісного відображення, а сам контроль, який 
виник стихійно, перетворився на організовану та чітко усвідомлену потребу. 
Отож передумовою виникнення контролю є процес суспільної праці та його 
негативні прояви – девіантна та аморальна поведінка людини (крадіжка, 
марнотратство тощо). 

З удосконаленням соціально-економічних та державницьких процесів 
починає вдосконалюватись і контроль. Контроль розпочинає враховувати 
потреби та цілі держави, поступово стаючи функцією державного управління. 

Від перманентної, неінституціональної діяльності контроль перетворюється 
в інституціональну діяльність з чітко визначеною цільовою функцією. Поява 
нових суспільних відносин призводить до вдосконалення контрольної 
діяльності, що підтверджує тезу про те, що контроль є суспільним явищем. 

У рабовласницькому суспільстві з’являється фінансовий контроль як вид 
господарського. Базис виробничих відносин рабовласницького ладу становила 
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приватна власність рабовласника на засоби виробництва і робочу силу (рабів). 
З початком рабовласницького ладу виникали і держави. В Стародавньому Римі 
функціонував великий апарат контролерів, однак кількість порушень законів 
була досить великою. В Древній Греції вперше зародився наступний 
(ретроспективний) контроль, що здійснювався логістами (оцінювали 
правильність здійснення грошових операцій), і евфінами (розглядали справи 
щодо неправильного поданням звітності). 

У Стародавньому Римі було створено дві інституції: Comes Sacrarum 
largitionum, у чиї функції покладався контроль за державними доходами, і 
Comes Rerum Privatorum, що контролював доходи імператора. Фактично, 
Comes Sacrarum largitionum виконував функції виконавчої влади під постійним 
наглядом префекта преторії, що виконував обов’язки Головного Контролера 
фінансів. Головною вадою римського контролю була його залежність від 
адміністративного устрою і постійне змішування адміністративних і 
контрольних функцій [1]. 

Після занепаду Римської імперії у V столітті на її території розвивалось 
натуральне господарство замкнутого типу. У цей період виникає новий 
суспільний лад – феодалізм, що існував в більшості країн Європи. 

На початку середніх віків можна знайти сліди контрольних установ у 
норманських Радах Королів. Королі мали свою Раду під назвою Scaccarium. 
Головною функцією Ради був контроль (нагляд) за королівським майном та 
звітністю щодо користуванням ним. Поступово функції контролю з 
безпосереднього відання Королівської Ради переходять до прообразу сучасних 
Рахункових Палат західноєвропейських країн – Auditorium rationum, що 
вирішувала всі справи інтересів фіска. Виникнення цієї палати пов’язують з 
іменем Альфонса ІІ Арагонського. Палата мала право не тільки контролювати, 
але й судити підконтрольних осіб, причому її юрисдикція поширювалися як на 
кримінальні, так і на цивільні справи. 

З подальшим розвитком торгівлі, грошових відносин та розрахункових 
операцій, з’являється банківська справа, придбання і продаж часток на участь 
у підприємствах тощо. Ці еволюційні зміни в господарському житті змінили 
облік і контроль. У зв’язку з повноцінним використанням грошей як 
специфічного товару, що виконує роль загального еквіваленту, виникає 
фінансовий контроль. 

Свій подальший розвиток контроль отримав у період хрестових походів (XI-
XII ст.) і утворення великих торгових центрів – Венеції і Генуї. З розвитком 
товарного виробництва при феодалізмі широкий розвиток одержує внутрішня і 
зовнішня торгівля, яка сприяла розвитку й удосконаленню контролю. Почалась 
підготовка фахівців з обліку, видавались перші книги з цих питань: італійця 
Луки Пачіолі (1494 р.), далмаціанця Бенедетто Котрульі (1458 р.); нідерландця – 
Яна Імпіна (1485 – 1540 pp.); французів – Жака Саварі (1675 р.) та ін. 

В італійських містах було покладено початок контрольній та ревізійній 
справі. Ще у ХІ ст. там проводилися перші ревізії місцевих общин та церков. 
Діючі на той час колегії в Італії здійснювали як бухгалтерські, так і 
контрольно-ревізійні функції, що є значним кроком у розвитку контрольної 
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справи. Цей досвід було перенесено і в інші європейські країни – Англію, 
Францію, Голландію, Бельгію, а також в США [2]. 

У період феодалізму посилився розподіл контролю на зовнішній і 
внутрішній. Розвиток господарської діяльності вимагав і розвитку форм 
контролю за якістю облікової інформації. У відповідь на цей виклик в Англії у 
Середні віки з’являється інститут контролерів (аудиторів). 

У період феодалізму зовнішній контроль охоплював ревізію балансів і 
звітності контролерами, а внутрішній контроль – рух і наявність торгового 
капіталу, кредитні та розрахункові операції між купцями, банками, процеси 
виробництва і приватну власність на засоби виробництва. 

Значний внесок у розвиток контрольної справи у світі, зокрема, в 
інституціональний розвиток контролю, здійснила Англія. Ще у 1854 р. в 
м. Единбург (Шотландія) була створена перша організація у сфері контролю з 
50-ти осіб, на основі королівського декрету. Це доводило значення, яке 
надавалось контролю з боку держави. Члени цієї організації здійснювали 
контроль від імені королеви Англії. Це була перша спроба формування 
управління у сфері контролю. 

Франція також є тією державою, яка зробила вагомий внесок у розвиток 
контролю. Французьке академічне товариство, засноване у 1881 р., 
забезпечило спеціальну підготовку ревізорів. Кожен, хто отримував диплом, 
ставав членом місцевої спілки бухгалтерів-ревізорів, діяльність яких була 
регламентована спеціальним законом лише у 1927 р. [2]. 

Досвід вищенаведених держав був з відповідними національними 
особливостями імплементований в інших європейських державах. В одних 
країнах існували бухгалтери-ревізори (Бельгія, Швеція), а в інших – 
бухгалтери-ревізори і експерти-ревізори (Норвегія).  

З розвитком капіталізму основою виробничих відносин стає капіталістична 
власність на засоби виробництва. У капіталістичному суспільстві цілі та 
завдання контролю визначаються метою отримання прибутків. За цих умов 
облік і контроль постійно удосконалювався.  

Досвід окремих європейських держав знайшов своє поширення в 
Сполучених Штатах Америки. Так, на основі закону від 1893 р. в США були 
створені органи, які здійснювали контроль за всіма видами майна. Вони мали 
вагоме значення для молодої американської держави та її розвитку і мали 
авторитет у суспільстві. 

Даючи оцінку контролю у колишньому СРСР, слід зазначити, що в ньому 
сформувалась система тотального контролю, яка охоплювала всі аспекти 
суспільного життя, особливо у фінансовій сфері. 

У Радянському Союзі існували різноманітні види зовнішнього та 
внутрішнього фінансового контролю: партійний, відомчий, народний, 
профспілковий контроль, внутрішній контроль підприємств, установ та 
організацій. З ліквідацією СРСР та появою на його теренах незалежних держав 
відбулась кардинальна зміна механізмів системи фінансового контролю.  

За роки незалежності України було змінено основні вектори контролю, які 
повинні забезпечувати розвиток економіки. Основними методами вирішення 
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економічних проблем держави повинні бути не етатичні методи управління, а 
визнані у цивілізованому світі методи правового і економічного регулювання 
фінансової системи. 

Перехід від однієї суспільно-економічної формації до іншої постійно 
супроводжується зміною контрольних функцій суб’єктів контролю: 
змінюються зміст та завдання фінансового контролю, його види та форми 
організації, методичні прийоми та способи. Це дає підстави стверджувати, що 
система фінансового контролю та її складові не є статичними, а досить 
динамічно розвиваються. 

Історичні передумови становлення фінансового контролю наведено на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Історичні передумови становлення фінансового контролю 

 

Отже можемо стверджувати, що постійне вдосконалення та реформування 

фінансового контролю тісно пов’язане з ускладненням економічних відносин в 

результаті змін соціально-економічних формацій суспільства та 

трансформацією фінансового механізму. Це обґрунтовує впровадження нових 

методів управління та контролю як його невід’ємного елемента: оновлюються 

та вдосконалюються види, форми і методи фінансового контролю. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ РЕКЛАМНИХ ВІДГУКІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ РОЗКЛАДАННЯ В РЯДИ  ФУР’Є 
 

Рекламне звернення підприємства являється формою пропозиції товарів і 
послуг з метою вплинути певним чином на цільову аудиторію споживачів 
продукції підприємства. За допомогою рекламного звернення формується 
визначене уявлення покупця про особливості товару чи послуг, т.б. реклама 
доводиться до максимально великої цільової аудиторії або зосереджуватися на 
невеликому її сегменті. Таким чином, рекламне звернення є ядром процесу 
рекламної дії на споживача продукції підприємства. В роботах вітчизняних 
вчених таких, як Гаркавенко С. С., Загорулько В. М., Крилов І. В., 
Лук’янець Т. І., Ромат Є. В., Старостіна А. А., Щелкунов В. І., та ін., а також 
зарубіжних вчених – Аакер Д., Барнет Дж., Котлер Ф., Літтл Ж., Ліндон Д., 
Моріарті С., Персі Л., Уелс У., та ін., досліджується проблематика рекламних 
звернень та відповідно відгуків на них на підприємстві. 

В роботі [1] розглядається прибуток підприємства і досліджується вплив 
рекламних звернень на нього з урахуванням збуту. Вводиться поняття функції 
рекламних відгуків.В роботі [2] розглядаються вплив рекламних звернень 
стосовно великих та малих підприємств, що порівнюються в процесі 
формалізованої задачі постійного збуту. В роботі представлена модель, де функція 
витрат представлена експонентою, в якій враховуються ефекти ціноутворення. В 
роботі [3] представлена дискретна модель двох підприємств-конкурентів в полі 
ринкових відносин. Моделюється функція відгуку на рекламні звернення. 

Як правило концентроване розміщення рекламних звернень є доцільним для 
реклами виробів, строк реалізації яких обмежений одним сезоном. Неперервне 
розміщення рекламних звернень є рівномірне їх розміщення на протязі деякого 
часу. Неперервне розміщення рекламних звернень характеризується значними 
витратами, а також  сезонними коливаннями. Таке розміщення характерне для  
розширення ринку, а також для привернення уваги більш, ніж цільової 
аудиторії покупців. Періодичне розміщення рекламних звернень, за яким слідує 
пауза, а потім звернення повторяється, – використовується при обмеженому 
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рекламному бюджеті, відносно нечастому циклі покупок і в рекламі сезонних 
виробів. Пульсуюче розміщення рекламних звернень – це комбінована стратегія 
і містить в собі особливості неперервних та періодичних рекламних звернень, 
що дозволяє аудиторії повніше сприймати рекламне звернення, що в кінцевому 
результаті означає економію рекламного бюджету. 

Після проведення рекламних звернень вивчається реакція збуту 
підприємства, яка, як правило має вигляд періодичної розривної (розрив 1-го 
роду стрибок) функції. Для моделювання функцій збуту підприємства 
необхідно вміти використовувати розкладання в ряд Фур’є  функцію 
рекламних відгуків підприємства, яка як правило має періодичний характер.  

На рис. 1 проілюстровано ефект від рекламних звернень підприємства  
після статистичного аналізу. Розклад цієї функції ефекту від рекламних 
звернень в ряд Фур’є  дає можливість розвитку моделювання рекламних 
звернень підприємства. 

Функція періодична з періодом Т = 1 (21 = 1,1 = 1/2), причому її рівняння: 

 
 
 

 
Рис.2. Прояв ефекту від рекламних звернень підприємства 

Джерело: розроблено автором 
 

Тоді задану функцію розкладаємо в ряд Фур’є на відрізку [0,2l] = [0,1], 
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Розклад функції дає можливість розвитку моделювання рекламних 
звернень підприємства, як реакції збуту – прояву короткострокового 
поточного ефекту від рекламних звернень підприємства. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ  
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах функціонування ринкової економіки актуальним є питання 

підвищення вартості та конкурентоспроможності підприємства, що 
нерозривно пов’язано з досягненням позитивних фінансових результатів його 
діяльності та мінімізацією основних статей витрат. У цьому контексті варто 
зазначити, що для оцінки фінансового стану підприємства як інтегрального 
показника ефективності його діяльності важливу роль відіграють показники 
результативності його роботи, які можуть мати як абсолютне 
(прибуток/збиток), так і відносне (рентабельність) вираження. Оцінка 
прибутковості діяльності підприємства дає змогу визначати загальні 
результати його діяльності, а також прогнозувати основні показники розвитку.  

Визначення рівня прибутковості підприємства нерозривно пов’язане з 
калькуляцією та мінімізацією його витрат, зокрема змінних, оскільки останні 
поряд із обсягом реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) мають 
вирішальний вплив на формування кінцевих фінансових результатів 
підприємства. Тому аналіз і оцінка впливу змінних витрат на обсяги реалізації 
продукції та формування прибутку сьогодні є досить актуальними і потребують 
більш детального вивчення. Практична значущість запропонованої теми 
дослідження полягає у можливості пошуку додаткових резервів зростання 
прибутку підприємства, виходячи з того, що прибуток є максимальною 
різницею між загальним доходом та загальними витратами підприємства. 

Розглянемо функціональну залежність у (х) збуту у від змінних витрат на 
збут х . Взагалі, змінні витрати – витрати, які змінюються прямо пропорційно 
до обсягу виробництва. До змінних загальновиробничих витрат належать 
витрати на обслуговування й управління виробництвом, які змінюються прямо 
пропорційно до зміни обсягу виробництва. Такі витрати наприкінці місяця 
списуються на виробничу собівартість. 
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Зауважимо, що витрати на збут включають наступні витрати, пов’язані з 
реалізацією (збутом) готової продукції, товарів, робіт, послуг: 

− витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на 
складах готової продукції, на ремонт тари; 

− оплата праці й комісійні винагороди продавцям, торговельним агентам і 
працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

− витрати на маркетинг; 
− витрати на передпродажну підготовку товарів; 
− витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом продукції; 
− витрати на зміст основних коштів, інших необоротних матеріальних 

активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна 
оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); 

− витрати на транспортування, перевалку й страхування готової продукції, 
транспортно-експедиційні й інші послуги, пов'язані із транспортуванням 
продукції відповідно до умов договору; 

− витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
− інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 
В роботах [1, 2, 3] розглядається диференціальне рівняння, що описує 

економічний процес формування збуту: 
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де у м – максимально можливий збут;  
у(0) = у0 – початковий рівень збуту; 
  – рівень попиту споживачами, що  встановлює рівень збуту, який 

підприємство могло б отримати в разі наближення до My  при  додаткових 

змінних витратах. 
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Сформуємо функцію прибутку підприємства R(x): 
          R (x) = (pr - c) (y - y0) - x,              (2) 
де pr – вартість виробленого товару, 
с – вартість витрат на виробництво; 
х – вартість змінних витрат на збут. 
Важливим етапом побудови моделі прибутку підприємства є знаходження 

максимального значення функції прибутку R(x) при оптимальному значенні 
рівня збуту у. Максимальний розмір прибутку досягається за умови взаємодії 
внутрішніх (динаміка витрат виробництва) та зовнішніх (динаміка доходу 
підприємства після реалізації продукції) факторів діяльності підприємства. 
Основною умовою максимізації прибутку є прибутковість кожної одиниці 
реалізованої продукції. Тому, якщо випуск і реалізація продукції будуть 
збільшуватися, то при незмінній ціні загальний дохід і загальні витрати будуть 
збільшуватися: дохід буде збільшуватися завдяки збільшенню обсягу продажу, 
а витрати – через дію закону спадної віддачі. Формула (2) в межах 
використання підходу до максимізації прибутку шляхом розрахунку валових 
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доходів і валових витрат підприємства дає змогу вирішити питання 
максимізації прибутку за умови зменшення змінних витрат виробництва, 
оскільки при оптимальному значенні рівня збуту у саме змінні витрати х 
будуть в результаті прямо впливати на обсяг прибутку підприємства. 
Запропонована модель максимізації прибутку може бути використана у 
процесі здійснення CVP-аналізу, що базується на співвідношенні витрат, 
виручки та прибутку і базується на визначенні поведінки витрат залежно від 
різних факторів. 
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ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 

 

Під економічною безпекою регіону розуміється захищеність його 
природно-ресурсного, технічного, виробничого, кадрового, інтелектуального, 
фінансового потенціалу від активних або пасивних економічних загроз і також 
здатність до відтворення цього потенціалу в інтересах сталого розвитку 
регіональної соціально-економічної системи як складової національної 
економіки. 

Розробка методичного забезпечення вимірювання показників 
зовнішньоторговельної безпеки, інформаційна база, розрахунок показників, 
визначення області порогових значень зовнішньоторговельної діяльності, 
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оцінка показників з точки зору їх відповідності області порогових значень, 
використання кількісних параметрів для  наукового забезпечення прийняття 
управлінських рішень для надання загальних рекомендацій з підвищення рівня 
економічної безпеки регіонів являється актуальною проблемою. В роботах 
[1, 2] проведено аналіз регіональних експортно-імпортних операцій регіонів 
України та розраховано індикатори зовнішньоторговельних операцій 
(коефіцієнт покриття імпорту експортом, коефіцієнти регіональної імпортної 
та експортної залежності) та порівняно їх значення з пороговими. 

Для областей з експортно-імпортними потоками дуже низькими, коли їх 
середнє вибіркове значення прямує до нуля, а вибіркові середньо квадратичні 
відхилення прямують до одиниці, то потрібно застосовувати в цій ситуації 
випадковий вектор (Х, У), який розподілений по круговому нормальному 
закону: Nx(0,1), Nу(0,1), для якого щільність ймовірностей має вигляд: 

                        (1) 
Постає завдання знайти ймовірність влучення випадкового вектора (X, Y) в 

область G1 — трикутник з вершинами (0,0); (1,1); (2,0), що виражає допустиму 
область порогових значень ефективності експортно-імпортних потоків в 
загальному вигляді. Ймовірність P(G1) дорівнює: 

       
2 2

1 1

x +y
-

2
1

G G

1
P X,Y G = f x,y dxdy= e dxdy

2π
             (2) 

Визначимо межі інтегрування по області G1: 0 ≤ у ≤ 1, у ≤ х ≤ 2 – у, тут 
підінтегральна функція не інтегрується в елементарних функціях.  

Наближене обчислення подвійного інтегралу по області G1 виразимо через 
табульовану функцію Лапласа Ф (х). Для цього перетворимо область G1 в 
конгруентну за площею в область G2 (mesG1 = mesG2) з сталими межами по 
змінним інтегрування, використовуючи симетрію кругового розсіяння.  

На рис. 1 представлено перетворення області ефективності порогових 
значень в область зі сталими межами. На рис. 1 показано, що площа 
трикутника ОА1В1 дорівнює площі трикутника ОА2В2 і дорівнює половині 
площі квадрата ОА2В2С2, що дорівнює одиниці. Тому ймовірність попадання 
випадкового вектора в область зі сталими межами буде мати вигляд: 

  
2 2 22x y x

- - -
2 2 2

1

G 0

1 1 1 1 1
P x,y G = e × e dxdy= e dx

2 22π 2π 2π
    

         
22 y

-
2

0

1 1
e dy= Φ 2 -Φ 0 × Φ 2 -Φ 0 =

22π
   

              
2 21

= Φ 1,4142 =0,5×42,07 =0,0885.
2             (3)

 

Отже, маємо:   1P x,y G =0.0885 . 

f (x, у) = 
1 

2

π 

е − і х
2 + у2 

   2 
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 Рис. 1. Перетворення області ефективності порогових значень в  

область зі сталими межами 

 

Таке значення ймовірності говорить про низьку ефективність попадання 

випадкового вектора (X, Y) , який розподілений по круговому нормальному 

закону і описує експортно-імпортні потоки регіону у формалізованому вигляді.  

Таку несприятливість можна пояснити наявністю основних загроз 

економічної безпеки регіону серед яких можна виокремити: 

− наявність розривів в доходах, потребах, насиченості капіталом, 

товарами, робочою силою між різними регіональними складовими єдиного 

ринкового простору (простір-час), що обмежує формування і розвиток 

макрорегіонального комплексу; 

− наявність депресивних територій, що обумовлює (зумовлюють) низьку 

інвестиційну привабливість регіону та притоку значних ресурсів; 

− стійкі диспропорції в структурі виробництва; 

− низький  рівень доходів населення, що послідовно обмежує 

платоспроможний попит та формування заощаджень; 

− стійкий дефіцит інвестицій; 

− високий рівень безробіття, обумовлений кризовимстаном (достатком)  

багатьох господарюючих суб’єктів; 

− кризовий стан підприємств, низький рівень доходів; 

− високий ступінь (міра) зносу основних виробничих фондів (фундацій), 

що детермінує високий рівень витрат, низьку якість і конкурентоспроможність 

продукції, що знижується. 

Таким чином, представлена модель сприяє кращому сприйняттю і 

отримання не тільки кількісних, а й якісного значень індикаторів, що грає 

важливу роль у візуальній, оперативної, комплексної оцінки узгодженості 

різнорідних чинників, що визначають стану і тенденції розвитку економічного 

суб'єкта. Постійне посилення факторів, що загрожують економічній безпеці 

регіону і обумовлюють їх депресивний розвиток, ставить питання про 

створення системи моніторингу їх стану і динаміки з метою завчасного 
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попередження небезпеки, що загрожує і прийняття необхідних заходів  

захисту і протидії. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ 
 

Дифференциация доходов является существенным фактором, влияющим 
на темпы экономического роста, социальный климат и стабильность в стране. 
Исследование дифференциации и неравенства доходов, их последствий, 
взаимосвязи с социально-экономическим развитием – одно из приоритетных 
направлений экономической науки. При этом проверка гипотезы о наличии 
оптимального уровня неравенства в распределении доходов и его 
устойчивость является важной составляющей этих исследований, так как 
отклонение от оптимального уровня неравенства в любую сторону ведет к 
снижению темпов социально-экономического развития. 

Аппарат производственно-институциональных функций (ПИФ), 
предложенный в [1], применялся для изучения анализа влияния налоговой 
нагрузки на экономический рост. В данном случае, показатели степени 
капитала и труда показывают эластичность выпуска по этим ресурсам, которая 
нелинейно зависит от изменений налоговой нагрузки. Главная особенность 
ПИФ заключается в том, что она дополняется переменными 
институциональной среды и дает возможность проанализировать их влияние. 

Использование ПИФ для анализа влияния дифференциации доходов в 
обществе на выпуск (ВВП) и нахождения оптимального уровня неравенства 
предложено в [2], где в качестве показателя неравенства выступает коэффициент 
Джини. Исходя из предельных значений коэффициента и свойств эластичности 
выпуска по ресурсам, определены ограничения на параметры модели. 

Основные задачи: провести корректировку ограничений модели с учетом 
реалистичности значений коэффициента Джини; определится с методом 
оценки параметров нелинейной модели с ограничениями; найти оптимальный 
уровень коэффициента Джини и определить его устойчивость. 
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Анализа статистических данных по коэффициенту Джини показал, что 
значения больше 0,5 практически не встречаются. Поэтому, в ограничения, 
предложенные в [2] были внесены определенные изменения. 

Провести оценку параметров нелинейной модели с учетом ограничений 
стандартным МНК не представляется возможным, поскольку он их не 
учитывает. Пренебречь ограничениями нельзя, поскольку они имеют 
содержательную интерпретацию. Для получения достоверных результатов при 
решении сложных нелинейных задач с ограничениями, следует использовать 
специализированное ПО. Таким образом, оценка параметров модели сводится 
к решению нелинейной оптимизационной задачи в среде MathCAD.  

Следует также обратить внимание на то, что необходимо оценить 6 
параметров. Для обеспечения значимости параметров и адекватности модели 
должны быть длинные временные ряды данных. Для оценки параметров такого 
количества, имеющиеся ряды короткие (11 – 15 точек), но рассчитанный 
коэффициент детерминации показывает высокую точность аппроксимации 
фактических данных, поэтому можно считать модель пригодной. 

Модель была апробирована на статистических данных европейских 
стран [3]. Использовались фактические значения следующих показателей: ВВП 
(в рыночных ценах, млн евро), валовое накопление основного капитала (млн 
евро), численность занятых (тыс. чел), индекс Джини (в форме коэффициента). 

Расчет оптимальных значений коэффициента Джини (G*) показал, что с 
течением времени наблюдается незначительная их вариабельность по 
сравнению с реальными данными. Проанализировав динамику фактических и 
оптимальных значений коэффициента Джини, можно сказать, что 
соотношение между ними меняется на протяжении всего исследуемого 
периода. По каждой стране наблюдается ситуация колебаний, когда 
фактические значения Джини могут быть больше или меньше G*. 

Для проверки устойчивости оптимального уровня неравенства был 
проведен сдвиг временных рядов для каждой страны и снова рассчитаны G*. 
Сравнивая оптимальные значения Джини, посчитанные на разных 
промежутках времени при сдвиге интервала по каждой стране, можно 
наблюдать следующее: явную тенденцию к устойчивости у Дании, т.е. 
рассчитанные G* близкие по значениям; средний уровень устойчивости G*, 
где оптимальные значения отличаются, но диапазон их изменения 
незначительный, виден у Австрии, Бельгии, Великобритании, Литвы, Чехии, 
Словении, Словакии, Испании, Италии и Швеции; неустойчивость G* 
наблюдается у таких стран как Греция, Латвия и Эстония, это говорит о 
разбалансированности экономических процессов. 

Применения ПИФ для моделирования связей между дифференциацией 
доходов и важным макроэкономическим показателем ВВП позволяют сделать 
определенные выводы об оптимальном уровне неравенства и его устойчивости.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ БРАУНА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

НАДХОДЖЕНЬ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних економічних умовах, коли посилюються негативні тенденції у 

розвитку сільського господарства, відбувається зниження обсягів експорту 
продукції, зменшуються обсяги виробництва, погіршуються фінансові 
результати необхідно приділяти значну увагу питанням підвищення рівня 
ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Високий рівень ефективності маркетингової діяльності може забезпечити 
сільськогосподарському підприємству лише ефективна система управління 
його діяльністю. При ухваленні управлінських рішень обов'язковою дією є 
аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища та прогнозування їх розвитку у 
майбутньому.  

Отже, обґрунтований прогноз є однією з передумов прийняття 
раціональних управлінських рішень. 

Управлінське рішення можна розглядати як вид діяльності, яка 
відбувається у керівній підсистемі і тісно пов’язана з підготовкою, вибором та 
прийняттям певних варіантів дій, тобто – це певний етап процесу управління. 
Також управлінське рішення можна визначити, як певні дії керівної системи 
щодо керованої [1].  

Зробимо прогноз надходжень від реалізації продукції 
сільськогосподарського підприємства у фактичних і базисних цінах на 2017, 
2018 та 2019 роки за допомогою моделі Брауна. Модель реалізуємо за 
допомогою табличного редактора MS Excel. 

Для використання цієї моделі обирається параметр [0,1; 0,3]. Даний 
коефіцієнт характеризує знецінення даних за одиницю часу і відображає 
ступінь довіри більш пізнім спостереженням. 

Далі виконується прогнозування методом аналітичного вирівнювання за 

лінійною функцією Y=At + B. 
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Значення А та В і є параметрами моделі Брауна. За допомогою функції 
ЛИНЕЙН можна обчислити їх початкові значення. Наступні значення 
змінюються динамічно за такою формулою: 

).y(yβAA

);y(yβBAB

1t1t

2

1tt

1t1t

2

1t1tt








   (1) 

Використавши значення А і В, в кінці таблиці отримується прогноз на 
кілька періодів. 

Розглянемо етапи побудови лінійної адаптивної моделі Брауна: 
1. За першими п’ятьма рівнями даного ряду оцінюються початкові 

значення  параметрів A  та B  даної моделі за допомогою методу найменших 
квадратів для лінійної апроксимації функції BtAY   (застосовується 
функція ЛИНЕЙН). 

2. Із використанням параметрів A  та B  за моделлю Брауна знаходиться 
прогноз на один крок ( 1k  ). 

3. Розраховане теоретичне значення економічного показника порівнюється 
з фактичним значенням ряду й обчислюється їх величина розходження 

(похибки)  )y(y
1t1t 

 . 

4. Відповідно до цієї величини коректуються параметри моделі. У моделі 
Брауна модифікація здійснюється за формулою 1. 

За моделлю зі скоректованими параметрами A  та B  знаходиться прогноз 
на декілька періодів. Інтервальний прогноз будується так, як для лінійної 
моделі кривої зростання. 

На рис. 1 зображено приклад розрахунку прогнозних значень надходжень 
від реалізації продукції методом Брауна у табличному редакторі MS Excel. 

 
Рис. 1. Розрахунок прогнозних значень надходжень від реалізації продукції 

методом Брауна у табличному редакторі MS Excel 
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На рис. 2 зображено графіки надходжень від реалізації продукції у 

фактичних цінах, у базисних цінах і графік прогнозних значень надходжень 

від реалізації продукції. 

 
Рис. 2. Графіки надходжень від реалізації продукції у фактичних цінах та 

базисних цінах і графік прогнозних значень надходжень від реалізації 

продукції, тис. грн. 

 

З рис. 1 та 2 видно, що прогнозне значення надходжень від реалізації 

продукції у 2017 р. – 22424,1 тис. грн., у 2018 р. – 24172,1 тис. грн., у 2019 р. – 

25920 тис. грн.  
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SOME ISSUES OF HOTEL BUSINESS COMPUTERIZATION 
 

The hotel industry is on a high level of competition. The modern hotel – is a 
socio-economic complex that performs difficult economic and managerial functions. 
As a result of the industrialization of the hotel service sphere were created large, 
technically and technologically well-equipped complexes, corporations, networks 
that combine thousands of hotels in the whole world. They provide high levels of 
concentration and centralization of production and capital, establishment and 
dissemination international standards of tourism services. Serious evolutionary 
changes have undergone not only the principles of hotel management and methods, 
but as well as the hotel product itself. It became high technological and fully 
oriented on the customer. 

As a result of the political and economic changes recently implemented in 
Georgia, business and cultural ties have been greatly strengthened between our 
country and the world commonwealth, which definitely had an effect on the number 
of foreign visitors in our country. It became necessary to place them in high-class 
hotels, which caused increasing of the investments in hotel business. As a result of 
all these new projects were created, new hotels were built in Tbilisi, Batumi and 
other cities. 

Powerful transnational companies of hotels such as Marriott, Radisson, Hilton, 
Hyatt, Kempinski and others are interested with the tourism market of our country. 
Modern concepts are creating and new hotels are opening for the maximum 
satisfaction of the demand of different groups of customers. The demand of the hotel 
product customers increases annually and as higher is the service culture and the 
quality, as more attractive and economically successful is the hotel. High class 
modern hotel complexes provide customers with extra services, which are of such a 
wide range, that they were called «City on the Place of Temporary Residence». 
Because here is almost everything – cafe, restaurant, buffet, different bars (of beer, 
wine, night, sport, phyto bar, cocktail bar, disco-bar, casino bar), food and souvenir 
shops, shopping, slot machines, videogames, discotheque, casino, nightclub, beauty 
salon, medical cabinet, billiards, kegelbahn – skittle-alley, lifts, savings, safe with 
administrator, safe in the room, department of the bank, exchange point of the 
currency, ticket cashier, where you can order tickets on all types of transport – of air, 
sea, land (railway, bus), rental point of the vehicles, garage, conference and concert, 
exhibition and demonstration, sports, fitness, halls, open and indoor pools, business 
centers, tourism bureau and many others. The modern trend of development the 
hotel industry is aimed to the expanding the service spectrum. Currently, automated 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління» 
 

 

159 

 

devices perform some functions of the reception-placement service. Thus, intensive 
use of computer technologies is urgent in the hotel business. The computerization of 
the hotel enables: To increase the efficiency of the management system; to increase 
the safety of guests and personal property as well as hotel property; to expand client 
base of the hotel and to solve a number of marketing tasks; to increase income 
related to the expansion of the additional services offered by the hotel. 

It is obvious, that all listed tasks are actual for any hotel, regardless of the 
number of rooms, its category and location. If the hotel rooms and auxiliary 
facilities are equipped with electronic shutters, their unification into one network is 
possible by the computer, which also carries a number of additional functions: 
blocking, opening one or several rooms in response to the command received from 
the central desk; Receiving an alarm signal during the unauthorized attempt to get 
into the room; Getting information about the status of the door (open/locked the kind 
of the key); Getting information about the guest is he/she in the room or not. 
However, such function is prohibited in some countries, because it is interfering  
in the personal life of the guest. 

Computer systems of complex hotel management gives the opportunity to 
coordinate the work of the large hotels without special expenses of time and forces. 
With the help of the system the following tasks can be resolved: optimizing business 
processes, reducing paper turnover; strengthening the control on the activities of the 
services and customers; raising the quality of the guest service; optimizing operating 
costs; statistical and analytical functions. 

Reservation is one of the most important modules in the hotel management 
system. The process service of the guest often starts with reservation, which means 
preliminary ordering of the room. The program module of reservation the hotel 
rooms works in the mode – «confirmation/refusal». 

The reservation service is employed not only by collecting orders, but also by 
studying requirements of the hotel services. On the demand level besides the season, 
is conditioned by the political, economic, criminal, cultural, sports and other events. 

Implementation of the electronic networks of reservation is going on with the 
fast rate. In many tourism agencies and at the corporative clients are set up 
reservation global systems, called Gold Four – AMADEUS, SABRE, GALILEO, 
WOLDSPAN terminals. 

One of the most widespread, global system of reservation AMADEUS, also 
includes important information for the tourists about the countries. The following 
information is available on the information page of any country: tourist sites, sights, 
climate, events (exhibitions, festivals, etc.), national cuisine features, geographical 
description, hour belt, healthcare, sanitation, hygiene, state holidays, firm shops, 
characteristics of living of the local population, major routes of travelling  
in the country. 

Reservation process is completely automated. The system is calculated on the 
unlimited number of rooms and their tariffs, it envisages possibility of dividing 
reservation into the different categories (individual, group, corporate), which ensures 
quick and accurate processing of incoming information. The reservation module has 
the following sub-functions: 
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− information about all clients residing in the hotel; 
− information about the status of the rooms at any time (sorted, unsorted, 

arranged, unarranged, free, busy, reserved); 
− reservation according to the room number or type; 
− provide information about free numbers and relevant tariffs; 
− assignment of various tariffs (both manual and automatic mode); 
− determination estimated time of the guest’s arrival; 
− automatic printing of the standard (or individually drawn up) letters or forms 

confirming the reservation; 
− existence of the fax-interface (possibility of switching on the fax in the 

system); 
− reservation by taking into account the individual payment by each guest 

residing in one room; 
− unification of several reservations (by individual withdrawal of accounts); 
− division of the reservation of one group into several individuals; 
− moving of the payable amount on another number; 
− division of the account into four parts and assign separately to each payer; 
− editing of the reservation at any time and according to the any parameter; 
− canceling of the reservation and its reactivation at any time; 
− quick determination or editing of the room number for each reservation; 
− quick moving of the notes and wishes of customers or booking service on the 

reservation form; 
− recording of the reservations and  make statistic proceedings according to the 

different indicators; 
− reflecting information through the functional keyboards about hotel filling 

forecast according to the different parameters (reservation, type of rooms, etc.); 
− possibility of management relaxation and free time of the guests (tennis 

courts, swimming pools, possibility to order the table in restaurants). 
The use of internet for the room reservation is a good opportunity to conduct the 

hotel advertising, but sometimes it is related to the certain problems. The hotel often 
receives the reservation order from the private individuals, not from the tour agents 
and tour operators. In this case, it is necessary to obtain appropriate guarantees from 
the private individuals (deposit advance payment, warranty letters, etc.). Without 
this, during the canceling reservation due to the client, payment must be imposed to 
the private person, which in its turn is related to the difficulties. 

So, nowadays, realization of the reservation task through mobile software 
product becomes actually, namely realization of the mobile application on the 
android platform, which will enable users to take advantage of the hotel service in 
the preferable mode. 

References: 
1. Abuladze K.  Hotel Systems and Technologii. Tbilisi, 2016. 
2. Introduction to Hotel Management. http://catalogimages.wiley.com/images/db/ 

pdf/0471687103.excerpt.pdf. 
3. http://www.hotelmanagement-network.com/. 
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ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Сучасний розвиток будь-якої економіки світу нерозривно пов’язаний з 

інвестиційними процесами, які за допомогою оновлення основних фондів, 

переведення капіталів з одних сфер в інші, передачі технологій, інновацій та 

управлінського досвіду інтегрують її у світове господарство. 

Для того, щоб глибше зрозуміти процеси інвестиційної діяльності, 

застосовуються статистичні дані, таблиці, графіки та ін. Таким чином, 

статистика, яка робить певні висновки на основі аналізу цифрових даних, є 

невід’ємною частиною для вивчення більшості економічних явищ. 

Капітальні вкладення – це господарська операція, що передбачає 

придбання основних фондів, нематеріальних активів та цінних паперів в обмін 

на кошти або майно. Головним джерелом фінансування залишаються власні 

кошти підприємств та організацій. Наразі найбільшими обсягами 

капіталовкладень відрізняються сфери сільського, лісового та рибного 

господарств, а також промисловості та будівництва. 

У 2016 р. на промисловість припадало 33,6 % внутрішніх та 29,4 % 

іноземних інвестицій в економіку. Проте, це пояснюється не реальною 

привабливістю галузі для інвесторів, а ефектом масштабу (часткою вкладу в 

економіці). Про це свідчать середньорічні індекси капітальних інвестицій за 

галузями (рис. 1). Частка капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне 

господарство становила 14,6 %, на  будівництво – 13,5 % [2].  

Важливо також наголосити на тому, що сфери охорони здоров’я і надання 

соціальної допомоги та освіти наразі настільки занепадають, що навіть не 

потрапляють до переліку основних капіталовкладень і складають 1,2 %  

та 0,6 %  відповідно.  
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Наведений графік (рис. 1) демонструє поступове збільшення капітальних 
інвестицій в економіку України. При цьому, незважаючи на позитивні зміни, 
розміри інвестування не досягають мінімального рівня, достатнього для 
підтримки виробничих потужностей і соціальних об’єктів, а тим більше, 
оновлення технологічного обладнання. 

Рис. 1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 
2014 – 2017 рр., млн. грн.* 

Джерело: складено авторами за даними [1] 
*Дані 2017 року наведені за  січень-червень 

 
Якщо говорити про іноземні інвестиції, то можна відзначити, що їх частка 

практично не змінюється і становить у середньому 2 % від загального обсягу 
інвестицій в основний капітал. У 2016 році кошти іноземних інвесторів 
переважно спрямовувалися у фінансовий сектор та страхову діяльність  
(у зв’язку із вимогами докапіталізації в банківській системі) [2]. 

За графіком (рис. 2) можна спостерігати досить стрімке зменшення прямих 
інвестицій у порівнянні з 2014 роком, що стало наслідком нестабільного 
політичного положення, девальвації валюти та початку воєнних дій. Однак, 
вже на 2017 рік простежується швидке піднесення, що дає надію на 
відновлення рівня 2014 року, а також подальшого зростання показників. 

Рис. 2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в економіку 
України протягом 2014 – 2017 рр., у млн. дол. США* 

Джерело: складено авторами за даними [1] 
*Дані 2017 року наведені за  січень-червень 
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Наразі основними країнами-інвесторами є Кіпр, Великобританія, 

Німеччина, Російська Федерація та ін. Через уникнення інвесторами сплати 

податків, вести бізнес на території України стає вигідно, а головний офіс або 

материнську компанію зазвичай переносять до «податкових гаваней». Тим не 

менш, за підсумками 2016 року, відтік українського капіталу зменшився  

на 12,7 % [3]. 

Згідно з експертними даними, темпи зростання української економіки 

становлять близько 2 %. Для того, щоб перейти від статусу «країна, що 

розвивається» до «розвинута країна», Україні необхідно щорічно збільшувати 

інвестиційну частку як мінімум у 2 рази за допомогою реформ у державній, 

політичній та законодавчій політиці. 
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УСПІШНИЙ МАРКЕТИНГ ЧИ МИСТЕЦТВО ОБМАНУ 

 
Зважаючи на те, яке значне місце посідає реклама у сучасному суспільстві і 

найрізноманітніших сферах бізнесу, цілком зрозуміло, чому цей феномен вивчає 
чимало науковців. Деякі з них пояснюють причини популярності й ефективності 
реклами, інші звертають увагу на реакцію публіки на ті чи інші способи 
просування та результати цього впливу на людську психіку. Більшість тих, хто 
вивчає рекламу, спрямовує свої дослідження на те, щоб зробити механізм її 
роботи іще більш ефективним; іншими словами, вони намагаються з’ясувати як 
впливати на аудиторію з меншими затратами та значимішими результатами.  

Реформування в освіті не може не торкнутися системи підготовки 
журналістів, формування конкурентоспроможної редакції. Певна річ, така 
редакція мала б складатися з творчих особистостей, що володіють новітніми 
способами виготовлення, передачі та сприйняття інформації [3, с. 3]. 

Автор «Психології мас-медіа» В. В. Лизанчук слушно зазначає, що психіка 
має пізнавальні, мотиваційно-ефективні, операціональні, особистісні 
властивості. Наслідки впливу реклами у ЗМІ іноді важко прогнозувати. У 
більшості випадків вони позитивні, адже реклама знайомить  з новими 
продуктами, товарами, однак іноді вона відштовхує, а то й шокує аудиторію 
ЗМІ, як у випадку з телевізійною рекламою памперсів, у якій журавель виявляє 
до немовлят насправді не зовсім традиційний журавлиний інтерес. 

Опитування серед студентів четвертокурсників українських вузів, де 
готують журналістів, засвідчують, що подібної реклами в ефірі українських 
телеканалів і особливо редакцій радіо, на жаль, не десятки, а сотні прикладів.  

Результати таких досліджень ще і ще раз примушують замислитися над 
тим, чи все краще ми запозичуємо з підручників зарубіжних авторів. Прикро, 
але конструктивної критики зарубіжної літератури з проблем реклами і 
маркетингу немає. Здебільшого читач має довіряти видавництву або 
вступному слову самого автора. 

Не залишилися осторонь такої золотої жили як рекламний бізнес і Маріо 
Оховен та Роберт Чалдіні, автори книг «Магія енергійних продаж» та 
«Психологія впливу» відповідно. Ці твори цілком можуть стати у нагоді не 
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тільки людям, які мають прямий стосунок до сфер торгівлі та реклами, а і тим, 
хто цікавиться явищами впливу, навіювання та переконання, зокрема 
журналістам. Власне, це і є головною темою книги Чалдіні, і він сумлінно 
заглиблюється у неї, ретельно оглядаючи методи та способи змусити публіку 
правильно (так, як хоче мовець/письменник/будь-хто інший) сприйняти певний 
мессидж і, відповідно до нього, утвердитися у певній думці, сформованій тим 
самим будь-ким [6]. Без жодного сумніву, таке вміння може стати в пригоді 
багатьом, тому книга украй корисна. Оховен же більш зосереджується власне на 
сфері реклами і вчить удячних читачів магічній торгівлі.  

Попри те, що ще один із авторів – Оховен зосереджений конкретно на 
сфері торгівлі, його підходи нагадують методи Чалдіні. Також пропонується 
зацікавленій особі обманути аудиторію і штучно створити собі переконливий 
образ, який допоможе нав’язати покупцям (і навіть тим, хто не збирався стати 
покупцем) певний товар [4, с. 134 – 143]. Звичайно, є у його підході і перевага, 
оскільки Оховен радить вважати покупця другом, а не супротивником; у 
цьому випадку присутнє хоча б частково позитивне ставлення. Інші ж його 
поради звучать як чистісіньке лицемірство, як-от створити для покупця ілюзію 
того, що запропонований продукт здійснить якусь його мрію, впевнити його у 
тому, що придбане буде надкорисним для його сім’ї, а сам продавець уболіває 
за це як ніхто інший. Як можна зрозуміти, продавець цей найперше вболіває за 
власну вигоду, а успішний маркетинг і реклама, як вчить Оховен, є всього 
лише способом досягнення цієї вигоди [4, с. 165 – 168].  

Варто зауважити ще, що вдалий маркетинг, на думку Оховена  і Чалдіні,  
це той, який став причиною продажі певного товару, а не той, який був 
побудований якісно та згідно з етичними і професійними нормами. Цієї ж 
позиції дотримується і Хопкінс, про що і пише у праці «Мистецтво торгувати». 
Власне, уже на початку своєї розмови із читачами він чітко окреслює свою 
позицію: покупці – це здобич, яку треба не лише вміти вполювати, але і зуміти 
переконати добровільно піддатися  волі (і товарній пропозиції) продавця.  

Третя ж фундаментальна риса  успішного меркетолога/рекламника значно 
більш неоднозначна, це «кваліфікація клієнтів», що є, власне, визначенням 
того, скільки товарів і за якою ціною можна нав’язати ось отому 
симпатичному молодому чоловіку в дорогому костюмі, але дешевому взутті. 
Знову ж, маркетологам та рекламникам пропонується не створювати цікаві 
реклами та приваблювати покупців якістю і адекватними цінами, а 
класифікувати аудиторію, наче яйця, на перший та наступні гатунки [5].  

До цього ж переліку порад можна віднести і четвертий чинник досягнення 
успіху за Хопкінсом, оскільки це – вміння боротися із запереченнями клієнта, 
яке полягає у здібності «зрозуміти концепцію, адаптувати її до вашої 
пропозиції і вивчити фрази, які змусять її працювати» [5]. Простіше кажучи, 
слід напрацювати сталу стратегію поведінки із клієнтами, яка буде 
переконувати їх у необхідності тієї чи іншої покупки – схему полювання. 
Думку покупців брати до уваги необов’язково, вони ж усього лише здобич.  

Слід зазначити, що до цього ж веде і останній, п’ятий чинник успішності, 
за Хопкінсом, який полягає у тому, щоб уміти укладати угоди [5]. Ця здатність 
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базується на усіх раніше перелічених фундаментальних вміннях, а зокрема на 
здатності розуміти, що кому варто пропонувати – оцінювати 
платоспроможність клієнтів. Варто зауважити, що хоч цей підхід і є 
ефективним у здобутті значної фінансової вигоди, він не надто сприяє 
розвитку творчості у рекламі, оскільки спрямований не на покращення 
загальної якості реклами, а на отримання прибутку у будь-який спосіб. Така 
готовність «на все» заради грошей рано чи пізно спричинить повну 
примітивізацію реклами і може спричинити навіть її трансформацію в 
навіювання-гіпноз, яке працюватиме на основі ключових фраз-ловців уваги, а 
не мистецького створення рекламного продукту. 

Міркування  Хопкінса частково до цього й спонукають, так, пропонується 
вивчити п’ять принципів швидкого заробітку. Уже перший запропонований 
спосіб дає чітко зрозуміти, що на професійну рекламну діяльність у цьому 
випадку натяку немає. Автор спонукає потенційних рекламників та менеджерів 
із продажу мотивувати себе вчитися усвідомленням тих неймовірних успіхів, 
яких вони зможуть досягнути за допомогою нових знань [5].  

Насамкінець, порівняймо дещо споріднені, але водночас суттєво відмінні 
книги – «НЛП – сучасна психотехнологія» Херрі Алдера та «Емпіричний 
маркетинг» Бернда Шмітта. Обидва науковці пропонують читачам комплексні 
способи поведінки, які повинні бути корисними для здійснення впливу. Слід 
зазначити, що ця тема є лише одним із аспектів роботи Алдера, бо його концепція 
НЛП – нейро-лінгвістичного програмування – спрямована в першу чергу на те, 
щоб допомогти особі сформувати власну особистість із такими якостями як 
упевненість, уміння набувати необхідних навиків швидко та здатність працювати 
зі щонайвищою ефективністю, які украй потрібні для досягнення успіху [1].  

Отже, більшість згаданих книг переконують, що для того, аби досягнути 
успіху у процесі переконання, а отже, й у рекламі та маркетингу, 
продавець/рекламник має бути лицеміром.  Він мусить створити для себе 
образ, за яким він або визнаний  авторитет, або друг, якому покупець 
симпатизує, або добросердий товариш, що хоче лишень щось подарувати 
покупцеві. Натомість варто було б підійти до проблеми впливу зі сторони 
поваги до публіки і порадити охочим вплинути на всіх і все, поєднати це із 
якимись справді корисними для аудиторії речами, наприклад, зробити рекламу 
більш пізнавальною. Як тільки рекламодавці усвідомлять, що корисні та цікаві 
рекламні повідомлення будуть значно краще прийняті аудиторією, ніж 
примітивні ролики, і використовуватимуть такий підхід стабільно, ставлення 
до реклами у суспільстві теж мінятиметься.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

ЦЕНТРОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

В настоящее время в стране успешно функционируют многие 

товаропроизводящие компании с ориентацией продукции на экспорт. 

Наращивание объема выпускаемой ими продукции диктует переход на 

специализацию местных терминально-складских комплексов для выполнения 

комплекса операций по требованиям международных стандартов. 

Специализацию по развитию транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в 

регионе целесообразно осуществлять с учетом специфики и свойств товаров 

(грузов), характерных для стран данного региона. 

Для Казахстана характерна следующая структура логистики [1, 2]: 

логистика потребительских товаров (для всех регионов); пищевая логистика 

(для всех регионов); логистика сельхозпродукции (для северных и южных 

регионов); логистика систем накопления и распределения; информационная 

логистика (для всех регионов); транспортная логистика (для всех регионов); 

промышленная логистика (для промышленных регионов). 

Требуемые в регионах ТЛЦ должен соответствовать хранению, обработке 

и оперативному распределению следующей группы экспортных и импортных 

грузов, исходя из потребностей рынка их сбыта: хлопковых грузов (хлопок-

волокно, пряжа, текстильные изделия и т.д.); товаров народного потребления и 

хозяйственного назначения; сельскохозяйственных грузов (бахчевые, 

овощные, фруктовые, консервированные, сухофрукты, скоропортящиеся и 

т.д.); пищевых продуктов; зерновых грузов; строительных грузов; черных и 

цветных металлов; наливных грузов; технологических грузов (машины и 

механизмы различного назначения, оборудования и оснастки); контейнеров; 
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топливно-энергетических продуктов; химических грузов и минеральных 

удобрений; негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Существующие сегодня в стране терминально-складские помещения в 

лучшем случае могут быть специализированы для обработки, хранения и 

распределения хлопковых, сельскохозяйственных, пищевых, зерновых, 

строительных и химических грузов, а также товаров народного потребления и 

хозяйственного назначения. Однако они не отвечают своими техническими 

возможностями и оснащением современным требованиям, а также 

расположены не системно, без взаимной привязки друг с другом, иногда без 

привязки с сетями транспортных и информационных коммуникаций, имеют 

разные мощности и используются только для временного хранения грузов.  

Зачастую, по причине отсутствия ТЛЦ, одна и та же номенклатура грузов 

размещается  небольшими объемами в разных складах, в связи с чем, нет 

возможности обеспечить целостность логистической цепи доставки товара с 

предоставлением комплекса транспортно-технологических, таможенных и 

сопутствующих услуг в одном месте, выполнение которых можно было  

бы производить на территории ТЛЦ. 

Для регионов Казахстана наиболее целесообразным видом ТЛЦ является 

создание ТЛЦ с комбинацией терминалов и складских помещений для 

предоставления логистических услуг для накопления, хранения и 

распределения различной номенклатуры грузов. 

Создание такого типа ТЛЦ особенно актуально, поскольку в этом случае 

не требуются большие капитальные вложения, освоение значительной 

площади и не возникнет необходимость в строительстве новых транспортных 

узлов и коммуникаций. 

Существуют ряд проблем, препятствующих созданию транспортно-

логистических комплексов в Казахстане. К ним относятся [3, 4, 5]: 

регулирование и упрощение таможенных и технологических процедур при 

прохождении грузопотоков через границы; унификация стандартов, правил, 

тарифов, требований к технологиям и техническим средствам перевозок; 

признание приоритетов международных соглашений; значительное 

инвестирование в развитие транспортной инфраструктуры, связанной с 

управлением материальными и информационными потоками; применение 

международных правил, норм и стандартов, обязательных для пользователей 

международной транспортно-логистической системы и т.д. 

Как показывает мировой опыт, объекты логистической системы, в 

зависимости от поставленных перед ними целей, могут отличаться 

превалирующими видами деятельности (специализацией), набором 

осуществляемых функций, местоположением, размерами и архитектурно-

планировочными решениями. Они могут представлять собой как 

специализированные или многопрофильные логистические комплексы, так и 
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мультимодальные логистические узлы, формирующиеся при объединении 

комплексов. Единственно обязательным условием для всех логистических 

объектов является внедрение инновационных технологий в процессы 

производства и управления, а также повышенные требования к  

качеству услуг [3]. 

Для достижения цели формирования стройной структуры логистической 

системы на территории страны логистические объекты необходимо 

дифференцировать по уровню обслуживания товаропотоков и работы 

транспортных систем. 

Предполагается, что основными логистическими объектами системы 

станут различные ТЛЦ, кластеры, складские комплексы.  

Логистическая система Казахстана включает совокупность логистических 

центров. В зависимости от отраслевой направленности будут формироваться 

ТЛЦ. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо развивать и оптово-

логистические (торговые) и многофункциональные логистические центры. 

Речь идет о стратегии развития логистической инфраструктуры 

многоуровневой региональной логистической системы: развитие региональной 

транспортно-логистической инфраструктуры; развитие логистической 

инфраструктуры на территории Казахстана в зонах тяготения к 

международным транспортным коридорам; развитие логистической 

инфраструктуры торговли в регионах; развитие логистической 

инфраструктуры на предприятии. 

Многоуровневая система транспортно-логистических центров должна 

включать следующие элементы: 

1. Опорный ТЛЦ – пункт формирования и расформирования грузовых 

поездов (преимущественно транзитные грузопотоки, места переотправки).  

2. Опорный ТЛЦ морской (сухой порт) – расположен в тыловых зонах 

морских портов в пределах 100 км.  

3. Региональный ТЛЦ – пункт формирования и расформирования грузовых 

поездов (преимущественно  внутренние и экспортно/импортные грузопотоки). 

4. Сателлит ТЛЦ – терминал (группа терминалов), связанный с ТЛЦ 

единой технологией переработки и являющийся, по существу, удаленным 

объектом ТЛЦ. 

5. Специализированный ТЛЦ – терминал (группа терминалов) для 

определенного типа грузов, переработка которых на территории ТЛЦ по 

какой-либо причине невозможна или нецелесообразна. Предполагает 

возможность единой технологической цепочки (специализированная 

обработка контейнеров). 

6. Индустриально-логистический парк (центр) – региональный 

транспортно-логистический узел с широким набором функциональных зон, 
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технологически ограниченный по сравнению с Сателлитом ТЛЦ. Может быть 

развит до уровня Сателлита или регионального ТЛЦ. 

7. Логистический центр – терминал или группа терминалов для 

транспортно-логистического обслуживания региональных компаний. 

Развитие логистической инфраструктуры по этим направлениям, на наш 

взгляд, должно заключаться в следующем. 

На основе анализа выявлен ряд ключевых направлений развития 

логистической инфраструктуры Казахстана [4]: развитие региональной 

транспортно-логистической инфраструктуры общего пользования как внутри 

страны, так и в приграничных крупных транспортных узлах; развитие 

логистической инфраструктуры торговли в регионах; создание и развитие 

зарубежных торгово-логистических центров; создание и развитие системы 

логистических центров на базе таможенно-сервисной фирмы; реконструкция и 

расширение логистической инфраструктуры предприятия различных отраслей 

экономики, прежде всего, предприятий промышленности и АПК. 

Таким образом, развития логистической инфраструктуры многоуровневой 

региональной логистической системы должна состоят из: региональной 

транспортно-логистической инфраструктуры; логистической инфраструктуры 

на территории Казахстана в зонах тяготения к международным транспортным 

коридорам; логистической инфраструктуры торговли в регионах; 

логистической инфраструктуры на предприятии. 

Проведенная сегментация инфраструктуры логистических сетей 

Казахстана по основным направлениям грузопотоков и уровню 

грузообразования  позволяет разработать программу развития логистической 

инфраструктуры с учетом особенностей и перспективы их развития. 
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ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Теорія і практика сталого розвитку суспільства як на глобальному, так і на 

національному, регіональному чи місцевому рівнях є віддзеркаленням 

об’єктивної потреби переорієнтації суспільного розвитку з урахуванням 

нагальної вимоги збереження природного та людського потенціалу. Утілення 

принципів стійкого розвитку в Україні на сучасному етапі державотворення є 

важливою складовою державної політики на ХХІ століття і визначається 

міжнародними передумовами, домовленостями та внутрішніми соціально-

економічними та екологічними передумовами. 

Концепція сталого розвитку є важливим механізмом зміцнення 

національного потенціалу з метою ефективного управління та вироблення 

адекватної сучасним і майбутнім проблемам економічної, соціальної та 

екологічної державної політики, що базується на системному підході. 

Фундаментом для формування сталого розвитку держави є Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020», яка була затверджена Указом Президента України 

12.01.2015 року. Метою реалізації стратегії є впровадження в Україні 

європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі [1]. 

У системі місцевих фінансів особливу роль відіграє місцеве 

самоврядування. Основним суб’єктом місцевого самоврядування є 

територіальна громада.  

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що 

до територіальної громади відносять жителів, об’єднаних постійним 

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 

жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [2].  

Територіальна громада є соціальною спільнотою, об’єднаною на основі 

спільності інтересів і потреб населення, що входить до неї, системності 

зв’язків і відносин між цими людьми. Найважливішими 

системоутворювальними ознаками такої спільності є стійкі економічні, 

соціальні, інформаційні, політичні, культурні й екологічні зв’язки та 

відносини, що виділяють її як досить самостійну систему просторової 

організації життєдіяльності людей [3].  
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Таким чином, громада має такі ключові ознаки: спільна ситуація, мережа 

стосунків і взаємодії в громаді, колективна дія, сформована ідентичність. 

Сталий розвиток територій як процес структурної адаптації, постійний 

пошук організації місцевої громади відповідно до власних потреб і викликів 

середовища повинен бути забезпечений передусім механізмами управління, 

заснованими на принципах самоорганізації. Сталий розвиток територіальної 

громади – це режим функціонування, який орієнтований на позитивну 

динаміку параметрів добробуту населення, забезпечену стійким, 

збалансованим відтворенням соціального, виробничого, фінансового, 

ресурсного і екологічного потенціалів.  

Під сталим розвитком територіальної громади слід розуміти її здатність 

стабільно функціонувати і розвиватися в довгостроковій перспективі та 

протистояти впливу внутрішнього середовища за рахунок використання 

внутрісистемних чинників розвитку і таких, що поступають із  

зовнішнього середовища. 

Базові принципи сталого розвитку на кожній конкретній територіальній 

громаді передбачають дотримання певної послідовності: 

− оцінка відповідності стану території принципам збалансованого 

розвитку; 

− визначення пріоритетів та індикаторів сталого розвитку; 

− розробка концепції сталого розвитку території, яка окреслює стратегічні 

цілі розвитку та індикатори, що мають бути досягнуті; 

− обговорення концепції з громадськістю, урахування її пропозицій при 

доопрацюванні документа; 

− затвердження концепції рішенням органів влади; 

− розробка на основі концепції та визначених пріоритетів стратегії 

(програми) сталого розвитку території; 

− моніторинг індикаторів сталого розвиту території; у разі потреби – їх 

уточнення та коригування [4]. 

Забезпечення стійкості територіальної громади включає в себе: 

стабілізацію економіки в якості відправної точки переходу до приведення її у 

стійкий рівноважний стан; довгострокову динамічну рівновагу системи за 

рахунок досягнення рівноважної залежності між доходами та видатками; 

стійкий розвиток продовж довгострокового періоду, який засновано на 

взаємодії економічного, екологічного та соціального елементів. 

Таким чином, слід відмітити, що територіальні громади слід розглядати як 

соціально-економічну систему, для якої є характерною комплексна взаємодія 

елементів, що розташовані на значній території та вимагають для свого 

розвитку суттєвих витрат ресурсів і часу.  

Враховуючи євроінтеграційний курс країни, запровадження концепції 

сталого розвитку набуває не тільки наукової, а й політичної актуальності, є 
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одним із значущих аспектів підвищення ефективності муніципального 

управління та досягнення найкращих результатів. 

В сучасних умовах розвиток територіальної громади, більшою мірою, 

визначається ефективністю фінансово-кредитних відносин і багато в чому 

обумовлено фінансовою стійкістю і забезпеченістю суб’єктів територіального 

відтворення. Для забезпечення переходу до сталого розвитку слід забезпечити 

як скоординованість дій влади на державному, регіональному та місцевому 

рівнях, так і активну участь наукових, освітніх, виробничих, фінансових, 

політичних та інших структур громадськості.  
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ПОВНОВАЖЕННЯ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СЕЛІ 

 

Світовий досвід показує, що дорадництво є одним з інструментів 

впровадження державної аграрної політики для розвитку обслуговуючої 

кооперації сільських територій. Вітчизняні вчені і практики відзначають 

значну роль дорадництва для розвитку аграрної галузі. Так, М. В. Гладій 

переконаний в тому, що дорадництво несе селу нові знання, сучасні технології, 

сприяє зменшенню безробіття та активізує потенціал сільських громад [1].  

http://rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42091
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На думку О. М. Бородіної, дорадництво покликане сформувати нового 

селянина з якісно новим рівнем знань та вмінь, з новим типом економічного 

мислення та надати можливість цим ключовим факторам створювати нове 

аграрне виробництво і нове село [2]. Р. М. Шмідт [3] стверджує, що дорадчі 

служби з одного боку допомагають сільськогосподарським товаровиробникам 

прибутково вести бізнес, а з іншого боку сприяють здійсненню державної 

аграрної політики та ефективному розвитку економіки села. Разом з тим він 

підкреслює [4], що окремою важливою ділянкою роботи дорадників є надання 

порад для соціально-економічного розвитку сільських територій  

та їх інфраструктури.  

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» [5] 

визначає правові засади здійснення сільськогосподарської дорадчої  діяльності 

та регулює відносини у цій сфері. Положення нормативно-правового акту 

спрямовані на поліпшення добробуту сільського населення та розвиток 

сільської місцевості. Відповідно до Закону, до повноважень Міністерства 

аграрної політики та продовольства України у напрямі розвитку 

інформаційно-консультаційного забезпечення належить: надання пропозицій з 

питань формування державної політики; розроблення нормативно-правових 

актів, норм, правил, загальнодержавних програм та їх реалізація; державне 

регулювання у  галузі дорадчої діяльності; делегування частини повноважень 

та функцій саморегулівним організаціям;  організація професійної підготовки, 

навчання та підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників, 

ведення реєстрів дорадників та сільськогосподарських дорадчих служб. 

Згідно Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 

України [6], затверджене Постановою КМУ № 119 від 25.11.2015 р., одним із 

завдань профільного міністерства є формування та реалізація державної 

аграрної політики у сфері сільськогосподарської дорадчої діяльності. 

Відповідно до покладених завдань центральний орган виконавчої влади 

забезпечує підтримку особистих селянських і фермерських господарств та 

сільськогосподарської кооперації, веде реєстри сільськогосподарських 

дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб.  

У Мінагрополітики України питаннями інформаційно-консультаційного 

забезпечення аграрної галузі, у тому числі у сфері розвитку обслуговуючої 

кооперації сільських територій, займається Департамент науково-освітнього 

забезпечення та розвитку підприємництва на селі. Згідно Положення [6], до 

основних завдань зазначеного Департаменту належить формування та 

реалізація державної політики щодо підтримки і розвитку особистих 

селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації і 

підприємництва, а також здійснення дорадчого супроводу суб’єктів 

господарської діяльності. Департамент розробляє і забезпечує виконання 

державних цільових, комплексних і галузевих програм з питань розвитку 

сільських територій та сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснює 
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організаційну роботу з  професійної підготовки, навчання та підвищення 

кваліфікації дорадників, проводить моніторинг використання бюджетних 

програм щодо становлення і розвитку дорадчих служб та обслуговуючих 

кооперативів. Положення регламентує існування у складі Департаменту 

відділу координації дорадництва та кооперативних відносин на селі, який 

очолює начальник відділу. 

Отже, діяльність Мінагрополітики України, як центрального органу 

виконавчої влади, спрямована на формування механізмів у сфері 

інформаційно-консультаційного забезпечення з метою розвитку 

обслуговуючої кооперації сільських територій у відповідності до 

регламентованих повноважень. 
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