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СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ 
 
 
 

Омеляненко М. О. 

аспірант кафедри фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання і фінансових установ 

Навчально-наукового інституту економіки 

Чернігівського національного технологічного університету 

м. Чернігів, Україна 
 

ПОГЛЯД НА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ  

СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРЕТИКІВ 
 
Впродовж всього існування економічних шкіл, теорії, між їх представниками ве-

дуться постійні суперечки з приводу доцільності державних запозичень. Економісти 
та вчені сперечаються щодо того, чи варто за рахунок державних запозичень покри-
вати бюджетний дефіцит чи фінансувати поточні й капітальні витрати держави. Біль-
шість схиляється до точки зору негативного впливу державних запозичень на стан 
фінансової та соціально-економічної безпеки країни. Інші доводять, що ефективне 
використання боргових запозичень навіть корисне, бо пришвидшує, як показує 
міжнародний досвід, темпи економічного зростання. 

При вивченні основних поглядів сучасних шкіл та теоретиків, можна виділити дві 
основні течії, які надають протилежні характеристики явищу державного боргу: кла-
сична економічна школа політології розглядає державний борг як тягар, що негативно 
впливає на економіку, адже накладається на покоління в майбутньому, а накопичення 
призведе до боргової кризи. А от кейнсіанська теорія говорить, що неправильно так 
прямолійнійно розглядати питання перекладання боргу на населення. Так, А. Лернер 
виділяє внутрішній та зовнішній борг. Внутрішнє боргове навантаження не можна 
розглядати як тягар, оскільки платежі по обслуговування боргу населення сплачує 
«саме собі», оскільки ці гроші повертаються до них, як до власників державних 
облігацій. Виправдання наявності зовнішнього боргу можливе при використанні його 
для фінансування капітальних витрат держави, ефективне впровадження яких забез-
печить приріст національного доходу, достатній як для сплати процентів, так і для 
зростання доходів держави і населення. 

Дж.М. Кейнс виступає за формування бюджетних профіцитів для ліквідації дер-
жавного боргу в період процвітання. Взагалі у вченого був досить консервативний 
підхід до наявності державного боргу, що полягав у протесті щодо фінансування за 
рахунок запозичень поточних витрат, адже це є рівнозначне до умисного створення 
дефіциту бюджету. Із внесків Кейнса та інших кейнсіанських економістів визначено 
альтернативний підхід до державного боргу. Підхід заснований на ідеї, що державний 
борг не може вважатися рівнозначним приватному. Суверенні держави мають право 
створювати стільки грошей, скільки вони мають заплатити за ресурси, які вони хо-
чуть придбати з приватного сектору. У нинішній ситуації багато вчених вважає, що 
проблема державного боргу повинна бути вирішена підвищенням темпів зростання 
економіки. Вважається, що високі темпи зростання можуть бути отримані шляхом 
звільнення економіки від «втручання» держави, що сприятиме зменшенню державно-
го боргу і дефіциту. Більш високі темпи зростання можуть бути досягнуті завдяки 
підтриманню постійної та значної частки державного боргу. Якщо будь-яка держава 
тримає свою економіку на запозиченнях, не проводячи ніяких стимулюючих дій для 
економічного зростання, це ознака того, що держава працює неефективно і високий 
рівень ризику спекулятивних атак може призвести до кризи заборгованості. 
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Б’юкенен вважав, що державний борг становить навантаження на майбутніх плат-
ників податків, адже поточні запозичення лише дозволяють відкласти фінансування 
витрат в часі. На додаток маємо і економічну вартість запозичень, адже позичальник 
має платити відсотки за надану можливість збільшення споживання сьогодні. Оплата 
процентних накопичень негативно впливає на національне багатство, адже викори-
стання запозичень для фінансування зростаючих витрат постійно знижує стандарти 
життя позичальника в майбутньому. Якщо запозичення мають вартість, це не означає, 
що вони небажані, адже борг дозволяє економічним суб’єктам досягати більш висо-
кого рівня на кривій корисності. Однак державного боргу дана концепція не стосуєть-
ся. Хоча спочатку Б’юкенен вважав державні запозичення для фінансування 
капітальних витрат прийнятними, пізніше змінив свою точку зору, адже більшість 
державних витрат все ж не є капітальними [3]. 

Барро у 1970-х роках стверджував, що фіскальна кейнсіанська політика є вкрай не-
ефективним механізмом, тому що збільшення державних витрат, які фінансуються 
шляхом видачі заборгованості компенсується збільшенням приватних заощаджень, а 
економічні агенти очікують збільшення їх майбутнього податкового зобов’язання, 
необхідного для погашення боргу [3].  

В сучасних економічних школах досить часто терміни «борг» та «дефіцит» вважа-
ються взаємозамінними. Дефіцит являє собою різницю між потоками державних вит-
рат та доходів в поточному році. Державний борг – це непогашені державні цінні па-
пери, які були випущені для фінансування минулорічних бюджетних дефіцитів. У разі 
профіциту – обсяг державного боргу зменшується. Базова теорія державного боргу 
стверджує, що збільшення дефіциту державного бюджету означає зростання потреби 
в позикових коштах, залучених з приватного сектору, останні при цьому, отримують 
позики від міжнародних інвесторів чи громадян країни. Тобто, настає ситуація, коли 
уряд починає конкурувати з приватними позичальниками, що призводить до зростан-
ня процентної ставки [2]. 

У сучасній монетарній теорії державний борг розглядається як «приватне багатство», 
а відсоткові платежі – як «приватний дохід». Сукупний державний борг насправді являє 
собою просто вираження накопичених в минулому бюджетних дефіцитів. Покриття 
бюджетного дефіциту держави за рахунок боргових зобов’язань носить позитивний ха-
рактер, оскільки фінансові ресурси спрямовані в приватний сектор, що дозволяє зберегти 
достатній рівень попиту на товари та послуги для забезпечення зростання доходів, що в 
кінцевому підсумку призводить до набагато швидшої акумуляції фінансових активів, ніж 
при бездефіцитному бюджеті та відсутності боргу [1]. 

Нова кейнсіанська парадигма базується на думку сучасних монетаристів на 
наступних помилкових твердженнях: по-перше, уряд позичає для фінансування вит-
рат; по-друге, існує фіксована пропозиція заощаджень, доступна в будь-який період 
часу; по-третє, уряд, беручи позики з цієї фіксованої пропозиції заощаджень, сприяє 
формуванню конкуренції у приватних позичальників, що призводить до зростання 
процентної ставки. Сучасна монетарна теорія базується на наступних позиціях: по-
перше, заощадження є функцією національного доходу і не можуть мати фіксованого 
значення в будь-який період часу, бо урядові витрати стимулюють економічну актив-
ність, зростання ВВП та національного доходу, а отже, і зростання заощаджень. По-
друге, запозичення приватного сектору не залежать від фіксованої пропозиції зао-
щаджень (нова кейнсіанська модель передбачає, що банк в змозі кредитувати, якщо 
має достатню суму вкладів, в той час як монетарна теорія говорить про можливість 
отримання банками фінансових активів з резервів та запозичень із центрального бан-
ку). По-третє, при наявності бюджетного дефіциту на грошовому ринку відбувається 
наступна ситуація: уряд за рахунок здійснення державних закупівель фактично при-
водить в дію ряд угод, що спричиняє зростання резервів банку щодня. Таким чином, 
банки намагаються позбутися отриманих запасів, знижуючи процентну ставку на 
кредитному ринку [1]. 
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Отже, будь-яка точка зору заслуговує на повагу. Економічні теорії та школи фор-
мувалися з метою вирішення проблем в конкретний період часу. Умови та стан 
соціально-економічного розвитку країн постійно змінюються, тому вище перерахо-
вані теорії доцільні та виправдані у використанні протягом того часу, коли виникла 
проблема. Зараз, в сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації неможливо 
жити без боргів, тому треба навчитися ефективно використовувати боргові ресурси та 
керувати пороговими значення боргових індикаторів для забезпечення безпечного 
рівня боргової стійкості. 
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СИНЕРГЕТИКА ЯК НОВИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ 
 
Ідеї синергетики стали втілюватися в дослідженнях економічних, соціальних, історич-

них, культурологічних наук з 70-х років ХХ сторіччя. Досліджуючи процеси самоор-
ганізації в системах різної природи, науковці не можуть залишити поза увагою проблеми 
розвитку суспільства, які так само можуть описуватися складними системами, і тим 
більше економічні процеси в суспільстві, які є об’єктивними й такими, що можуть бути 
описаними складними економічними та соціально-економічними системами. 

Сутність економічної або соціально-економічної системи – це процес постійного 
впорядкування, який передбачає деякий діапазон можливостей, що визначає мету, 
ціль системи на даний, конкретний момент. 

Виникає питання чому ж економісти звертаються до ідей, методології синергетики. 
Синергетика, перш за все – це така точка зору на події, що відбуваються навкруги (яви-
ща, процеси), яка докорінно відрізняється від традиційного детермінованого підходу, 
погляду, який існував у науці з часів Ньютона (класична наука). Синергетика інтерпре-
тує наукові дані в новому, широко узагальненому, більш деталізованому та свідомому 
ракурсі, погляді. Вона дозволяє враховувати багаточисельні нюанси, погляди, різно-
манітні поодинокі явища та все це узагальнювати в єдине бачення проблеми. 

Так, початковими положеннями ортодоксальної економіки є такі: 
1. Мета: споживачі прагнуть отримувати максимальне забезпечення своїх потреб, а 

виробники цих потреб – максимальний прибуток. 
2. Рух до мети: процес зумовлений, об’єктивний, прогнозований, універсальний. 
3. Результат: урівноважений ринок, так само однозначний, прогнозований. 
4. Об’єктивність процесу – рух відбувається поза волею його учасників, контроль 

над ним (управління) з боку держави небажаний. 
Синергетика висуває свої принципи та вимоги до економічних досліджень: 
1. Мета – погляд на економіку, економічні процеси, як на систему, що розвиваєть-

ся. Отже, дослідження повинні проводитися відповідно до теорії систем, що розвива-
ються. 
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2. Рух – нелінійний розвиток, нестійкі та хаотичні його стадії. Це в свою чергу, 
може призвести до існування різних кінцевих станів рівноважного ринку. Сучасна 
наука може оцінити вірогідність різних варіантів розвитку подій, явищ, процесів і 
навіть спрогнозувати майбутнє кожного. Але не може дати однозначну відповідь, 
який з них матиме місце в дійсності на тому чи іншому етапі розвитку. Тому, сучасна 
наука відрізняється від однозначного прогнозу майбутнього та тим самим є докорінно 
інша ніж ортодоксальна економіка. 

3. За наявності декількох рівноважних станів загострюється проблема вибору по-
дальшого шляху розвитку, яка повинна узгоджуватися, з урахуванням особливості часу, 
національних інтересів суспільства, майбутніх наслідків усіх рішень, що приймаються. 

Більше того, проблеми розвитку стають не стільки економічного характеру, як 
соціо-еколого-економічного їх характеру та змісту. І, відповідно до принципів синер-
гетики (узагальнення) повинні розглядатися саме в такому аспекті та ракурсі їх 
вирішення. Тим більше, що методологічні підходи та апарат побудови складних си-
стем та інструментарій їх дослідження в сучасній синергетиці достатньо широко ро-
зроблений й застосовується в прикладних, природознавчих науках: фізиці, хімії, 
біології. Слід зауважити, що саме в цих науках синергетичний підхід досліджень мав 
місце на початку розвитку синергетики, як науки – нового погляду на явища, процеси.  

Тому, не можна відокремлювати економічні процеси розвитку, а необхідно до-
сліджувати соціо-еколого-економічні процеси (систему) розвитку суспільства, тобто з 
урахуванням соціальних процесів, та усіх процесів, що відбуваються в економіці та 
довкіллі. 
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ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 
 
У сучасному глобалізованому світі зовнішня торгівля виступає важливою складо-

вою соціально-економічного розвитку кожної країни. На жаль, Україна, маючи спри-
ятливі ресурсні, виробничо-технічні та науково-освітні передумови для технологічної 
модернізації національного господарства, й надалі залишається сировинним придат-
ком економічно розвинутих країн. Зважаючи на використання іншими країнами світу 
методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі з метою укріплення власних 
позицій в міжнародній торгівлі, варто визначити та вивчити зарубіжний досвід вико-
ристання таких методів задля сприяння економічному розвитку України. 

За результатами проведеного порівняльного аналізу застосування нетарифних за-
ходів регулювання зовнішньої торгівлі провідних суб’єктів міжнародної економіки 
(ЄС, США, Південної Кореї, Китаю) і країн, які демонструють стрімку динаміку ро-
звитку (Індія, Бразилія) можна прослідкувати тенденцію до зменшення застосування 
антидемпінгових заходів. Це пояснюється збільшенням кількості застосування 
санітарних та фітосанітарних заходів як методів нетарифного регулювання. Найбіль-
ше ініційованих та реалізованих антидепінгових процедур було введено в Бразилії 
(2010 р. – 43 од., 2011 р. – 29 од., 2012 р. – 61 од., 2013 р. – 84 од., 2014 р. – 65 од.).  
В інших країнах динаміка антидемпінгових процедур нестабільна. В Індії прослідко-
вується тенденція до зменшення ініціювання справ з 73 од. у 2010 р. до 53 од. у  
2014 р. У США в період останніх років було збільшено кількість розгляду справ до  
40 од. у 2014 р., коли у 2010 р. цей показник був лише 21 од. У Китаї досить стабільна 
динаміка проведення антидемпінгових процедур (2010 р.– 23 од., 2011 р. – 11 од., 
2012 – не проведено процедур, 2013 р.– 19 од., 2014 р. – 20 од.) [систематизовано за 
даними 1]. 

Протягом 2014 р. Європейський Союз ініціював 15 нових антидемпінгових роз-
слідувань. Ці заходи впливали на імпорт товарів з 28 країн. Середня тривалість анти-
демпінгових заходів в ЄС становить від шести до семи років, близько 12% анти-
демпінгових заходів залишаються чинними протягом більше десяти років. У загаль-
ній складності 12 нових заходів антидемпінгу були прийняті в 2013 році, що суттєво 
впливають на сучасні тенденції міжнародної торгівлі. Більшість заходів, що вступили 
в силу в останні роки були здебільшого спрямовані на імпорт з Азії, зокрема Китаю. 
За останні п’ять років, на частку Азії припадало 79% введених заходів, коли на інші 
європейські країнами, що не входять до ЄС, – 14%. Щодо секторів до яких най-
частіше застосовуються антидемпінгові заходи протягом останніх п’яти років можна 
виділити хімічну, металургійну галузі, промисловість з виробництва гуми та пластма-
си та галузь електроніки. До продуктів, що частіше підлягають застосуванню анти-
демпінгових процедур, включають біопаливо, сталеві канати і кабелі, щавлеву кисло-
ту, труби і фітинги. До товарів з найвищим антидемпінговим митом, за проведеним 
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дослідженням протягом 2012- 2014 рр., відносяться, зокрема, певні види залізних та 
сталевих кріплень з Китаю (74,1%), дроти з молібдену (64,3%), вольфрамові електро-
ди з Китаю (63,5%), сітчасті тканини з скловолокна з Тайбея, Індії та Індонезії 
(62,9%), сонячні панелі з Китаю (64,9%), і пероксодісульфат з Китаю (71,8%) [систе-
матизовано за даними 2]. 

Порівняно з вищезгаданими країнами антидемпінгові заходи не набули такого широ-
кого використання в Україні. Наприклад, протягом 2014 р. в Україні було порушено ли-
ше 3 антидемпінгові розслідування у хімічній, металургійній галузі та у сфері елек-
троніки. Слід відмітити, що переважну більшість серед країн, до яких Україна застосовує 
антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи, займають Російська Федерація, Ки-
тай та Республіка Білорусь. Ширшого використання, ніж антидемпінгові заходи, в 
українській практиці набули технічні бар’єри, що відповідає світовій практиці. 

В умовах загострення міжнародної конкуренції за провідні товарні ринки світу 
країни не обмежуються використанням антидемпінгових заходів. Навпаки країни з 
різними рівнями економічного розвитку все частіше вдаються до збільшення кіль-
кості застосування санітарних та фітосанітарних заходів. Зокрема, США виконують 
роль світового регулятора введення нових стандартів та фітосанітарних заходів саме 
через активну участь у роботі комітетів СОТ, які відповідають за них [3, с. 41]. 

Отже, як свідчать результати проведеного дослідження, кількість антидемпінгових 
розслідувань у світі зменшились, що пов’язано з практикою застосування інших видів 
нетарифного регулювання, зокрема санітарних, фітосанітарних заходів та тарифних 
бар’єрів. Найчастіше суб’єктом антидемпінгових розслідувань виступає експорт то-
варів з Китаю, зокрема хімічної, металургійної промисловості та галузі електроніки. 
Найбільше ініційованих справ, пов’язаних з проведенням антидемпінгових процедур, 
було проведено Бразилією, Індією та США. Відмітимо, що протягом 2010–2014 рр. в 
Україні були подані окремі антидемпінгові позови, але зовсім не проведено 
відповідних заходів, що пов’язано не лише із забороною застосування антидемпінго-
вого мита в Україні без повідомлення до СОТ та проведення розслідування, але ще й з 
ускладненням процедури розгляду позову на рівні українського законодавства. 
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МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК  

В РАМКАХ СОТ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Механізм вирішення суперечок в рамках СОТ є центральним елементом, що забез-

печує безпеку та передбачуваність міжнародної торгової системи. Він посилює права 
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та обов’язки сторін, виходячи із підписаних угод та прояснює існуючі положення до-
сягнутих домовленостей у відповідності до загальних правил інтерпретації міжнарод-
ного публічного права [1]. 

Одним з основних пріоритетів механізму вирішення суперечок в рамках СОТ є 
можливість проведення незалежного розслідування, яке може ініціювати будь-який 
член організації, щоб відстояти свої права. Система урегулювання суперечок СОТ 
ґрунтується на єдиних правилах для всіх учасників, незалежно від їх політичної ваги 
та економічної могутності. Це має істотне значення для країн, які у вирішенні супере-
чок з більш сильним торговельним партнером на двосторонній основі апріорі опиня-
ються у менш сприятливому становищі. 

Особливість даного інструменту полягає у тому, що перш ніж доводити конфлікт 
до спору в рамках СОТ, країна-ініціатор зобов’язана провести консультації зі сторо-
ною, яка порушує норми СОТ. Проблеми між сторонами можуть бути вирішені вже 
на цій стадії. Це дозволяє не відволікати значні фінансові та людські ресурси на три-
валий процес офіційного вирішення спорів. 

Якщо сторонам за підсумками таких консультацій не вдається досягти компромісу, 
вони застосовують механізм вирішення суперечок, передбачених нормами і правила-
ми СОТ. Дуже важливою на сучасному етапі є та обставина, що тепер встановлено 
чіткі часові обмеження на кожен з етапів суперечки. Це визначає орієнтири для учас-
ників спору, а також запобігає його затягуванню. 

До основних етапів вирішення суперечок у рамках СОТ належать (рис. 1). 
1. Консультації – носять конфіденційний характер, зазвичай тривають до 2 місяців. 

Протягом процесу консультацій сторони можуть користуватися так званими «добри-
ми послугами» – допомогою будь-якої держави чи міжнародної організації у встанов-
ленні контакту та початку вирішення суперечок між сторонами і досягнення ком-
промісу. Крім того, за згодою сторін на етапі консультацій до суперечки можуть 
приєднатися інші країни-члени СОТ в якості спостерігачів. Якщо компромісу досягти 
не вдається, країна-ініціатор суперечки може вимагати створення третейської групи. 

2. Створення третейської групи – відбувається на засіданні Органу з вирішення су-
перечок СОТ, якщо тільки не досягнуто «негативного консенсусу» (всі країни прого-
лосують проти). Країна, проти якої ведеться суперечка, може заблокувати створення 
третейської групи лише один раз. Якщо сторона, яка ініціювала суперечку, наполяга-
тиме далі, третейська група буде створена. 

3. Визначення повноважень третейської групи – визначення кола питань, які 
вирішуватиме третейська група виносячи рішення по суті проблеми. Члени третейсь-
кої групи обираються сторонами таким чином, щоб забезпечити незалежність при 
вирішенні суперечки, з індикативного списку урядових і неурядових осіб, які мають 
відповідну кваліфікацію у сфері міжнародного торгового права. Третейська група 
складається, як правило, з трьох осіб. Якщо сторони суперечки не можуть визначити 
склад третейської групи, це робить Генеральний директор СОТ.  

Члени третейської групи проводять розгляд виходячи винятково з положень, зазна-
чених ініціатором суперечки в його позові. Таким чином, коло питань, які розгляда-
ються третейською групою, визначається стороною, яка вирішала розпочати супереч-
ку, тому для неї важливо представити на розгляд детально розроблену скаргу з опи-
санням всіх порушених правил і норм СОТ. Якщо сторона, проти якої ведеться супе-
речка, порушила норми СОТ, не вказані у скарзі ініціатора суперечки, вона буде 
виправдана третейською групою. 

 



16 

 

Рис. 1. Етапи процедури урегулювання суперечок в СОТ 
Джерело: [2, c. 235] 

 
4. Розслідування третейської групи – в процесі проведення своєї роботи третейська 

група повинна забезпечувати високу якість та оперативність своїх доповідей щодо 
суті вирішуваної суперечки. В процесі виконання своїх обов’язків третейська група 
може зіштовхуватися з питаннями, які не мають прямого відношення до торгової 
політики і вимагають низки технічних знань. В такому випадку вона запрошує визна-
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них експертів у відповідній сфері для одержання додаткової інформації та проведення 
технічних консультацій. 

5. Попередній розгляд – передбачає формування описової частини проекту до-
повіді третейської групи, який міститиме факти, аргументи, а також надані у письмо-
вому вигляді зауваження сторін суперечки. Окрім надання письмових зауважень, 
відбуваються публічні слухання, в яких беруть участь сторони конфлікту, треті сто-
рони також можуть виражати свою позицію. Брати до уваги докази третьої сторони 
чи ні – визначає третейська група. 

6. Представлення попереднього звіту – містить не лише описові розділи, але й вис-
новки та зауваження третейської групи. За правилами, ця стадія настає не пізніше ніж 
через 6 місяців після створення третейської групи. На практиці цього терміну часто 
не дотримуються через складність і комплексність питань, що виносяться на розгляд. 

7. Представлення остаточної версії звіту – звіт третейської групи проходить проце-
дуру затвердження на засіданні Органу з вирішення суперечок СОТ. Якщо сторона, 
що програла суперечку, подає апеляцію, звіт затверджується після її розгляду. 

8. Прийняття Органом по вирішенню суперечок СОТ звіту третейської групи – звіт 
третейської групи заслуховується і схвалюється на засіданні. В разі подання апеляції, 
вона триває впродовж 2 місяців з можливістю продовження процедури ще на місяць. 
За її підсумками Органом по вирішенню суперечок СОТ схвалює доповідь Апе-
ляційного органу. 

9. Впровадження рекомендацій Органу з вирішення суперечок СОТ стороною, яка 
програла суперечку, – впродовж 30 днів сторона, що програла суперечку, зобов’язана 
надати інформацію про те, яким чином вона збирається виконати відповідні рекомен-
дації. Важливим аспектом функціонування СОТ в даному випадку є обов’язковість 
виконання рішення Органу з вирішення суперечок стороною, що програла. Хоча СОТ 
не має механізмів змушувати держави виконувати рішення Органу з вирішення супе-
речок, правилами передбачено право сторони, яка виграла суперечку, скасовувати 
режим найбільшого сприяння та підвищувати торговельні бар’єри проти країни, яка 
програла, якщо вона не збирається виконувати розпорядження Органу з вирішення 
суперечок. 

10. Компенсації – якщо країна, що програла суперечку, не має можливості вико-
нати рекомендації Органу з вирішення спорів у встановлені строки, вона може розпо-
чати переговори з протилежною стороною суперечки щодо надання взаємно прий-
нятної компенсації. Така компенсація не носить грошове вираження, а пов’язана з 
наданням додаткових преференцій у торгівлі. 

11. Відшкодування – якщо сторони не можуть домовитися з приводу компенсації, 
потерпіла сторона звертається до Органу з вирішення суперечок СОТ з проханням 
дати дозвіл на призупинення торговельних преференцій по відношенню до сторони, 
яка порушила норми СОТ. Перевага в даному випадку надається призупиненню в тих 
сферах, які були предметом суперечки. 

12. Перехресне відшкодування – якщо торгівля носить явно однобічних характер і 
призупинення торговельних преференцій в тому секторі, який був предметом супе-
речки, не дає жодних переваг для потерпілої сторони, призупинення торговельних 
преференцій відбувається за іншими секторами торгівлі чи угодами СОТ. 

Таким чином, механізм вирішення суперечок в СОТ надає країнам-членам мож-
ливість урегульовувати торговельні конфлікти в рамках міжнародного правового по-
ля, не вдаючись до розгортання торгових воєн. Він дозволяє захистити національні 
економічні інтереси шляхом усунення дискримінаційних заходів зі сторони торго-
вельних партнерів, а також шляхом покращення доступу вітчизняних товарів та іно-
земні ринки. 

Функція СОТ щодо врегулювання суперечок є доступною для всіх країн – членів, 
не залежно від розміру економіки чи політичного значення країни. Водночас слід від-
значити, що процес вирішення торговельних суперечок у рамках СОТ є достатньо 
тривалим і може не виправдати ситуативних явищ у торговельно-економічних відно-
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синах. Наряду з цим даний інструмент дозволяє привернути увагу світової спільноти 
та упередити повторення аналогічних ситуацій у загальносвітовій практиці. 

Щодо українських реалій слід відзначити, що застосування інструменту врегулю-
вання суперечок в рамках СОТ на всіх етапах має відбуватися проактивна взаємодія 
заінтересованих представників бізнесу та влади. разом з цим вбачається за доцільне 
приєднатися до складу членів Дорадчого центру з питань права СОТ (м. Женева), що 
забезпечить додаткові юридичні можливості супроводження процедур врегулювання 
суперечок. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВОК  

У ЗРОСТАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В умовах економічних перетворень в Україні, що пов’язані з втратою найбільш 

промислово розвинутого регіону країни – Донбасу; стрімким зниженням ВВП країни 
та експорту; паливно-енергетичною кризою; масштабною переорієнтацією націо-
нального виробництва з російських ринків на європейські; спадом туристичної актив-
ності у зв’язку з анексією Криму, набуває актуальності питання представлення іміджу 
України світовій спільноті. 

Одним з ефективних інструментів досягнення мети в даному напрямку є виставкові 
та ярмаркові заходи, що проводяться на міжнародному рівні. Вони активно сприяють 
вивченню кон’юнктури, пошуку потенційного споживача, встановленню ділового 
співробітництва, пошуку потенційних інвесторів та ін. Приймаючи участь у вистав-
ках, торговельне підприємство має можливість донести інформацію про власну про-
дукцію або послуги до вітчизняного та іноземного споживача, обговорити актуальні 
питання подальшого розвитку виробничої і торговельної діяльності. На сьогодні 
міжнародні виставки – це особлива форма міжнародної торговельно-економічної 
діяльності, де демонструються зразки продукції, досягнення НТП; проводяться 
бізнес-конференції, майстер-класи; відбуваються ділові знайомства та комунікація 
потенційних учасників операцій купівлі-продажу; обговорюються комерційні позиції; 
підписуються зовнішньоторговельні угоди, контракти. Загалом, на мікроекономічно-
му рівні виставкова діяльність забезпечує: знайомство з підприємствами (продукцією) 
та їх рекламу; пошук потенційних сфер збуту товарів і послуг; управління відносина-
ми виробників зі споживачами; зворотний зв’язок з ринком тощо. 

Слід зазначити, що виставкова діяльність має позитивний вплив і на розвиток еко-
номічної системи держави. Адже, якщо в країні проводиться міжнародна виставка, в ній 
беруть участь представники різних країн, і таким чином активізується комунікативна 
функція, налагодження зв’язків з можливою перспективою вливання іноземного капіталу 
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в економіку цієї країни (за результатами опитування, проведеного у 2013 р., серед 
фахівців, які приймають рішення щодо купівлі цінних паперів чи інвестування, 58% ви-
користовують з цією метою виставки) [3]. Виставкова діяльність активізує майже всі 
сфери господарської діяльності, передусім ті, де є висока конкуренція, значна швидкість 
впровадження інновацій, високий ступінь ділової активності, спрямованої на здобуття 
конкурентних переваг. Так, за результатами опитування 500 компаній, проведеного під 
егідою Німецької асоціації виставок та ярмарків, виявилося, що виставки є важливим 
елементом комунікації у діловому середовищі. У 2006 р. 63% респондентів оцінили їх як 
важливу чи дуже важливу складову, а у 2013 р. – вже 87% [3]. 

Слід врахувати що, виставкова діяльність є важливим ринковим механізмом само-
регулювання й розвитку країн та регіонів своєї локалізації. Вона має значну кількість 
зв’язків з різними галузями економіки, формує сукупність економічних та соціальних 
ефектів у господарстві, що виражається зростанням виробництва, розширенням по-
даткової бази, ввезенням іноземної валюти, формуванням зайнятості. Організатори 
виставково-ярмаркових заходів є споживачами послуг рекламно-поліграфічних, 
транспортних компаній, підприємств громадського харчування, галузі безпеки тощо. 
Крім того, сучасні виставкові центри впливають на розвиток міста, регіону та країни 
за рахунок надходження коштів у місцеві бюджети та залучення інвестицій в регіони. 

Отже, довкола виставкового центру формується система тісних зв’язків, що забез-
печують конкретні результати у вигляді податків, робочих місць, створення сприят-
ливого оперативного простору для функціонування сукупності інших видів діяль-
ності; а також певні стимули для модернізації інфраструктури та розвитку сфери по-
слуг [2]. 

Про роль виставок як економічного інструменту свідчить той факт, що протягом 
останніх років активно прослідковуються процеси зміщення центрів виставкової 
діяльності з Європи й Північної Америки до країн Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону, які демонструють значне економічне зростання і є перспективними в розвит-
ку високотехнологічних послуг. Виходячи з цього, можна констатувати, що найбільші 
виставки є своєрідним індикатором домінуючих процесів, які відбуваються в еко-
номіці країни. Так, дослідження Всесвітньої асоціації виставкової індустрії 2014 р. 
показало, що, незважаючи на те, що в Європі знаходяться найбільші виставкові цен-
три світу, лише 23% всіх відвідувачів припадає на європейські центри, та 45% на 
Азіатські виставкові кластери [3]. 

В Україні міжнародна виставкова діяльність знаходиться на початковому етапі ро-
звитку, проте перебуває під особливою увагою держави. На сучасному етапі україн-
ська виставкова сфера характеризується незначним зростанням частки міжнародних 
виставок (у 2008 р. – 12%; а в період з 2010 по 2013 р.– 14%) у загальній структурі 
заходів. Проте, майже в 60% національних виставок беруть участь представники іно-
земних компаній [1].  

Про недостатню популярність українського виставкового ринку, на нашу думку, 
свідчить ряд чинників: відсутність стратегії розвитку виставкової діяльності в 
Україні; низький рівень виставкових послуг і сервісного обслуговування; слабко ро-
звинена виставкова інфраструктура та невідповідність її міжнародним стандартам. 
Україна потребує будівництва нових експоцентрів за міжнародними стандартами, а 
також реконструкції та модернізації інших інфраструктурних об’єктів. З метою залу-
чення інвестицій для подальшого ефективного розвитку виставкової діяльності необ-
хідно задіяти державні засоби масової інформації, проводити PR-кампанії для рекла-
мування вітчизняних виставок за кордоном. 

Отже, розвиток виставково-ярмаркової діяльності є одним з ефективних методів 
забезпечення розвитку економіки України, стимулювання інновацій, структурних 
змін на користь високотехнологічних виробництв, просування передових вітчизняних 
технологій, товарів і послуг на внутрішній і зовнішній ринки. Своєчасне вирішення 
існуючих проблем, що перешкоджають розвитку галузі в Україні, сприятиме поси-
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ленню позицій держави на світовому ринку і створення національного бренду 
України як центру виставкової індустрії, ділового туризму та міжнародної торгівлі. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Впродовж тривалого періоду часу структура імпорту товарів в Україну продовжує 

характеризуватися надзвичайно великою в ньому часткою енергоносіїв (27,8% за під-
сумками 2014 р.), зокрема природного газу (10,5%). Слід зазначити, що в динаміці 
імпорту спостерігається тенденція до зменшення їх частки в ньому, оскільки ще в 
2011 р. відповідні показники склали 34,6% для енергоносіїв і 17,0% для природного 
газу. Втім, падіння обсягів імпорту вуглеводнів обумовлюється, в першу чергу, 
падінням вітчизняного енергоємного промислового виробництва, що не усуває ризи-
ки повторення енергетичної кризи в Україні у разі відновлення зростання промисло-
вості. Попри очевидні здобутки від втілення Україною проектів щодо диверсифікації 
енергопостачання за рахунок реверсних поставок з країн ЄС, відсутніми залишаються 
зрушення у сфері переходу на альтернативні джерела енергії та зниження високого 
рівня ресурсо- та енерговитратності вітчизняної економіки.  

Обсяг спожитої енергії на одиницю ВВП в Україні продовжує залишатися у кілька 
вищим, ніж у країнах Центральної та Східної Європи, що увійшли в ЄС. Якщо в Україні 
цей показник складає 1,44 кг нафтового еквіваленту на дол. США, то в Румунії – 0,71 кг, 
у Польщі – 0,57 кг, а в Угорщині – 0,33 кг. Станом на сьогодні енерговитрати на вироб-
ництво однієї тонни сталі в Україні у 2,2 рази вищі, ніж у Росії, у 4,8 – ніж у Польщі, у  
9 разів – ніж в Туреччині, і в 11-12 разів вищі, ніж у США. Загалом, обсяг енергії, що ви-
користовується для виробництва одиниці товарів і послуг в Україні, досі у 3,8 рази пере-
вищує середнє значення для Європейського Союзу [1, с. 129]. 

Отже, необхідність усунення проблеми забезпечення раціонального використання 
енергоресурсів в економіці України досі залишається однією з визначальних складо-
вих в системі ліквідації структурних диспропорцій виробничого комплексу та ре-
структуризації зовнішньоторговельного обороту.  

Поступове утвердження окресленої неефективної моделі залучення України в си-
стему глобальної торгівлі супроводжується супутніми для неї негативними тенден-
ціями – обсяги імпорту постійно перевищують відповідні обсяги експорту, а в 
періоди економічного зростання національної економіки темпи росту імпорту в 
Україну, як правило, випереджають темпи росту експорту (табл. 1; рис. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка торгового балансу України за 2007-2015 рр. 

Роки 

Експорт 
млн. 
дол. 

США 

У % до 
попе-
ред- 

нього 
року 

Імпорт 
млн. дол. 

США 

У % до 
поперед- 

нього  
року 

Коефіці-
єнт по-
криття 

імпорту 
експортом 

Сальдо торгово-
го балансу, млн. 

дол. США 

2007 49248,1 – 60669,9 – 0,81 -11421,8 
2008 66954,4 136,0 85535,4 141,0 0,78 -18581,0 
2009 39703,0 59,3 45435,6 53,1 0,87 -5732,6 
2010 51430,5 129,5 60740,0 133,7 0,85 -9309,5 
2011 68394,2 133,0 82608,2 136,0 0,83 -14214,0 

2012 68809,8 100,6 84658,1 102,5 0,81 -15848,3 

2013 63312,0 92,0 76964,0 90,9 0,82 -13652,0 

2014 53901,7 85,1 54428,7 70,7 0,99 -527,0 

2015
1
 12495,9 65,4 11898,4 62,9 1,05 597,5 

Примітка: дані за січень-квітень 2015 р.; відносні показники розраховано відповідно до 

аналогічного періоду попереднього року. 

Укладено та коефіцієнт покриття експорту імпортом розраховано автором  

Джерело: [2] 

 

 
Рис. 1. Динаміка коефіцієнту покриття імпорту експортом  

в торгівлі товарами в Україні у 2007-2015 рр. 
Укладено автором на основі даних Таблиці 1 

 
У 2008 р. найбільше за період трансформації вітчизняної економіки негативне 

сальдо балансу торгівлі товарами (18,58 млрд. дол. США) разом із зовнішніми кризо-
вими потрясіннями стали одними з основних причин різкого зменшення золотова-
лютних резервів (до 13,4 млрд. дол. США) та, відповідно, девальвації національної 
валюти. За відсутності принципових змін у зовнішньоторговельній політиці в умовах 
уповільненого відновлення сприятливої кон’юнктури на міжнародних ринках, 
Україна вже в 2012 р. наблизилася до аналогічних показників сальдо торгового ба-
лансу (15,85 млрд. дол. США) та коефіцієнту покриття імпорту експортом (0,81). 
Скорочення золотовалютних резервів, у тому числі у зв’язку необхідністю забезпе-
чення стабільності обмінного курсу, відбулося з 34,6 млрд. дол. США станом на 
січень 2011 р. до 7,5 млрд. дол. США станом на кінець 2014 р. [3]. Лише завдяки чер-
говому різкому приведенню курсу гривні до ринкового рівня вдалося значно зменши-
ти дефіцит торгового балансу та забезпечити високий рівень коефіцієнту покриття 
імпорту експортом (0,99). 
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Слід зазначити, що знецінення центробанками національної валюти в період кризи 
з метою підвищення конкурентних позицій внутрішніх виробників на міжнародних 
ринках є надзвичайно поширеним явищем у світовій практиці, яке називають «конку-
рентними девальваціями» [4, с. 54]. Проте падіння курсу національної валюти в 
Україні є насамперед механізмом, здатним тимчасово усунути накопичені макроеко-
номічні диспропорції, який в найбільш кризові періоди набуває ознак неконтрольова-
ності й стає одним з каталізаторів подальшої рецесії. 

Більше того, через низький рівень імпортозаміщення на споживчому ринку 
України та проблему просування вітчизняних товарів у торгові мережі девальвація 
обмінного курсу гривні не може в повній мірі вирішити проблему дефіциту торгового 
балансу. Адже за низкою товарних груп частка продукції, виробленої на території 
України, у структурі роздрібного товарообороту торгової мережі є мізерною, зокрема 
вітчизняні одяг та білизна становлять лише 15,3% роздрібного товарообороту, побу-
тові електроприлади – 11,9%, трикотаж – 8,7%, взуття – 3,3%, комп’ютерна техніка – 
3,1%, аудіо- та відеоапаратура – 3,0% [5]. 

 Таким чином, у зв’язку з наявністю перманентної загрози зростання імпорту в 
Україну товарів і послуг на фоні розгортання кризових явищ у вітчизняній економіці, 
постає необхідність активізації заходів для розвитку внутрішнього ринку та реалізації 
політики імпортозаміщення, що забезпечуватиме збалансований розвиток промисло-
вості з поступовим зниженням експорту сировини та збільшенням обсягу випуску 
якісної і високотехнологічної продукції. 

Реалізація запропонованих заходів потребує чіткого усвідомлення наявних можли-
востей та існуючих потреб. Світова практика свідчить, що найбільш дієвим засобом 
вирішення цієї задачі є таблиці «витрати-випуск», більш відомі для вітчизняних 
фахівців як міжгалузевий баланс. Відповідно, пропонується зосередити зусилля ор-
ганів державної влади України на відновленні практики збору систематизації та 
аналізу відповідної інформації, та використовуючи сучасні інструменти економічного 
аналізу моделювання та прогнозування розробляти рекомендації щодо розвитку 
торгівельно-економічної політики, у т.ч. імпортозаміщення. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ»  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
На початку ХХІ століття сталий розвиток став міжнародним трендом, універсаль-

ною політичною стратегією для національного та міжнародного рівнів. ООН було 
запропоновано програму державних інвестицій, фіскальних стимулів, політичних ре-
форм і реформ ціноутворення у напрямі переходу до екологічно-орієнтованої «зеле-
ної» економіки, створення відповідної інфраструктури та підвищення зайнятості у 
трансформованих секторах економіки. Така ситуація призвела до появи нового підхо-
ду до подальшого світового розвитку. Також, на Форумі «Ріо + 20» ЮНЕП предста-
вила доповідь «Назустріч «зеленій економіці», яка направлена на реалізацію таких 
цілей, як боротьба із бідністю та досягнення сталого розвитку у ХХІ столітті. 

На сьогодні глобалізаційні процеси створили усі необхідні передумови для розвит-
ку міжнародного туризму. Ринок туристичних послуг характеризується високими 
темпами зростання, розробляються нові туристичні маршрути, виникають нові види 
туризму, створюються нові робочі місця, розбудовується інфраструктура, впровад-
жуються нові технології в сферу туризму. Сьогодні туризм став явищем, яке увійшло 
в повсякденне життя сотень мільйонів людей. Він включає всі вільні переміщення 
людей від місця їх постійного проживання і роботи, а також сфери виробництва і по-
слуг, створених для задоволення потреб, які виникають у результаті цих переміщень. 

Початок ХХІ ст. вирізняється прискореним розвитком «зеленого» туризму, що пе-
ретворило його на глобальне за масовістю, формами і технологіями організації відпо-
чинку явище. Незважаючи на всесвітній розмах, туризм залишився регіональним і 
національним за змістовим наповненням. Всесвітня туристична організація, конста-
тує, що»зелені» подорожі займають від 7 до 20% у загальній кількості туристичних 
поїздок. В сучасних умовах сфера «зеленого» туризму стає найбільш динамічно зрос-
таючим сектором світового туристичного господарства. 

Туристична індустрія світу, пропонуючи уніфіковані системи відпочинку й обслу-
говування, експлуатує регіональні природні відмінності і національну та культурну 
самобутність етнічних груп і місцевих громад, що в багатьох випадках стає головним 
мотивом подорожі. У світовій господарській практиці важко знайти ще один вид про-
дуктивної діяльності, який одночасно сприяє глобалізації господарства і розвитку 
регіонів [2; 6; 8]. 

Проблема занепаду сільських територій, яку можна і треба вирішувати шляхом ро-
звитку туризму, зокрема сільського («зеленого») туризму, є актуальною для нашої 
країни як і для більшості держав світу, особливо в умовах продовольчої кризи. Поши-
рення «зеленого» туризму, як показує досвід країн Європи, перешкодив занепаду ба-
гатьох регіонів. На сучасному етапі усі національні організації сільського туризму 
країн Європи об’єдналися в Європейську федерацію фермерського і сільського ту-
ризму (European Federation for Farm and Village Tourism) або скорочено «EuroGites». 
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Основні цілі цієї організації: сприяння розвитку сільського «зеленого» туризму та 
цільове інвестування проектів розвитку сільського туризму. 

В Україні цей вид туризму поки розвивається тільки завдяки аматорським зусил-
лям, зокрема Спілки сприяння розвитку «зеленого» туризму та інших небайдужих 
людей [5].  

Сучасний досвід та наукові дослідження засвідчують, що пришвидшений розвиток 
сільського «зеленого» туризму може відіграти роль каталізатора структурної перебу-
дови економіки, забезпечити демографічну стабільність та розв’язання нагальних 
соціально-економічних проблем у сільській місцевості. Україні стратегічно важливо 
швидко подолати відставання у цій сфері і реалізувати наявний багатий туристичний 
потенціал шляхом проведення виваженої політики державного регулювання, зокрема 
і на регіональному рівні [5].  

Розвиток «зеленого» туризму в Україні підтримується спеціальними програмами 
Міжнародного фонду «Відродження», фонду «Євразія», Європейської федерації 
сільського «зеленого» туризму «Єврожітс» та іншими. Але цього недостатньо, щоб 
сільський «зеленого» туризм в Україні відіграв роль каталізатора розвитку багатьох 
галузей економіки (сільське господарство, транспорт, зв’язок, торгівля, будівництво 
тощо), став провідним чинником стабільного і динамічного збільшення надходжень 
до бюджету. Необхідно передусім здійснити законодавчо-нормативне врегулювання 
основ його функціонування [6]. 

Проведені дослідження систематизованої та оприлюдненої органами Державної 
служби статистики України інформації щодо розвитку сільського зеленого туризму за 
2013–2014 рр., показують позитивну його тенденцію. Зокрема, загальна кількість са-
диб по країні (фізичні особи – підприємці), які надавали туристичні послуги в  
2014 році зросла до 285 одиниць проти 230 у 2013 році. За цей же період збільшилась 
загальна їх площа на 16,5 тис. м

2 
і становила 231,5 м

2
 однієї садиби, що на 7,7% біль-

ше проти 2013 року. Водночас у 2014 році на 776 осіб зменшилася загальна кількість 
розміщених у садибах відпочиваючих, це на 1,5% менше по відношенню до 2013 ро-
ку. При цьому зросла середня місткість сільських садиб, що надавали туристичні по-
слуги, до 12,6 місць. У 2014 році доходи від надання туристичних послуг збільшились 
майже на 6,8 млн. грн., або 66,5%, порівняно з 2013 роком. Одночасно зросли госпо-
дарські витрати відповідно на 5,2 млн. грн., або в 1,04 рази. Однак за даний період 
доходи перевищують витрати, що свідчить про отримання прибутку підприємствами 
сільського зеленого туризму в Україні [7]. 

Позитивним слід вважати зменшення за цей час фактичних витрат з 117,2 до  
104,4 грн. за один день перебування. Це один з факторів можливого збільшення чи-
сельності відвідувачів, адже, коефіцієнт використання місткості сільських садиб за-
лишається низьким – 0,19. Як наслідок, більшу частину часу ринок сільського зелено-
го туризму залишається ненасиченим, тоді як під час сезону у закладах розміщення 
відпочиваючих катастрофічно не вистачає місць [1; 2]. 

Сьогодні, туристична галузь в Україні є лише п’ятою за значенням складовою по-
повнення бюджету і її питома вага має значно зрости з огляду на такі об’єктивні пе-
редумови, як вигідне геополітичне розташування України в центрі Європи, наявність 
значного туристично-рекреаційного потенціалу, сприятливий клімат, багаті флора і 
фауна, чисельні культурно-історичні пам’ятки світового рівня. 

Розвитку сільського «зеленого» туризму в Україні сприяють такі фактори: 
– зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на відпочинок у 

сільській місцевості; 
– унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл;  
– багаті рекреаційні ресурси; 
– екологічна чистота сільської місцевості; 
– відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів, 
– наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 
– традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок; 
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– можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, риболовлі, зби-
рання ягід і грибів, катання на конях тощо [2-4]. 

Економічна ефективність сільського туризму базується на одержанні певного при-
бутку від проведення діяльності в цій сфері. Прямий економічний ефект від його ро-
звитку є результатом витрат туриста на надання в межах діючого сільського госпо-
дарства послуг, товарів та продуктів, додаткових послуг (екскурсії, поїздки тощо), а 
також витрат на покращення та стабілізацію екологічної ситуації в регіоні. Гроші, 
витрачені туристами в місці перебування, створюють дохід, який призводить до 
ланцюгової реакції: витрати – доходи – витрати – доходи і т.д. [3; 4]. 

Отже, оскільки виснажується світовий запас природних багатств (причому процес 
виснаження нерідко незворотній), сучасна модель соціально-економічного розвитку і 
зростання згубно позначається на добробуті нинішніх поколінь і створює величезні 
ризики і проблеми для майбутніх поколінь. Нещодавні численні кризи дуже харак-
терні для нинішньої економічної моделі. Існуючі правила і ринкові стимули посилю-
ють проблему нераціонального розподілу капіталу, оскільки компаніям дозволяється 
здійснювати діяльність, що має важливі екологічні і соціальні наслідки, найчастіше 
без будь-якого зовнішнього обліку та контролю [7; 8]. 

І тому, кожна рекреаційна територія для стабільного функціонування повинна мати 
певну спеціалізацію, що дає поштовх розвитку «зеленого» туризму, як головного 
напрямку міжнародного туризму. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 
Економічне зростання світового потенціалу в сучасних умовах господарювання 

ґрунтується на конвергенції використання інформаційно-комунікаційних технологій з 
гармонійним розвитком суспільства і держави. Проникнення інноваційної детерміна-
нти в усі галузі національної економіки зумовлює модернізацію та інвестиційну при-
вабливість підприємств, зокрема сільськогосподарського призначення. Лише фактор 
технологічних змін забезпечує сталий розвиток для кожної держави, незалежно від її 
місця у світовому рейтингу. Саме тому інформаційно-комунікаційні технології по-
требують великої уваги з боку держави для формування інвестиційно-інноваційної 
основи конкурентного статусу сільськогосподарських підприємств.  

В умовах ринкової економіки одним з ключових чинників підвищення конкуренто-
спроможності є здатність підприємства не лише забезпечити високу ефективність 
безпосередньо виробництва, але і можливість товаровиробника гласно заявити про 
себе на ринку та вигідно представити своє виробництво, продукцію, послуги, крім 
того оперативно отримати аналітичну і маркетингову інформацію, необхідну для 
успішного розвитку бізнесу. Це, в свою чергу, стає можливим зі створенням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та поглибленим їх використанням в марке-
тинговій політиці підприємства.  

При цьому вирішальним чинником у впровадженні та застосуванні інформаційних 
технологій та інформаційних систем виступає інформація, а точніше дії, пов’язані з 
нею: обробка, зберігання, опрацювання, передача, обмін не тільки всередині та між 
суб’єктами інформаційного об’єкту, але й ззовні за допомогою відповідних мереже-
вих технологій (комунікацій). Буферні процеси інформатизації сільськогосподарських 
підприємств мають безпосередній вплив на ефективність управління, оскільки нада-
ють менеджерам, фінансистам, керівникам підприємства всіх рівнів новітні методи 
обробки і аналіза економічної інформації, необхідної для прийняття оптимальних 
рішень, що призводить до підвищення конкурентоспроможності як підприємств в 
цілому, так і його персоналу та продукції. Більш того, процеси проектування та 
здійснення управлінської діяльністі взагалі неможливі без постійного отримання і 
споживання інформації і мають ґрунтуватись на належному інформаційному забезпе-
ченні. В цьому аспекті точність, повнота та достовірність інформації слугує кумуля-
тивним індикатором управлінської системи, здатної маневрувати на ринку та подола-
ти вимоги нового часу.  

Особливого місця серед процесів інформаційної технології управлінням сільсько-
господарським підприємством, за нашим глибоким переконанням, займає процес 
представлення знань, який з низки причин ще не знайшов широкого розповсюдження 
в автоматизованих інформаційних технологіях. Але саме в сільськогосподарському 
виробництві задачи управління характеризуються більшою кількістю взаємо-
пов’язаних та важкоформалізованих факторів, які дозволяють отримати рішення або в 
достатньо загальному, або в досить наближеному вигляді. Тому при рішенні задач 
управління на сільськогосподарському підприємстві часто вимагається думка 
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експертів, що в автоматизованих інформаційних технологіях може бути реалізовано 
за допомогою експертних систем, які є однією з форм реалізації процесу представ-
лення знань.  

За сучасних тенденцій економічних перетворень інформація перетворилась на гло-
бальну цінність, поєднавши весь світ в єдину систему, яка існує тут і зараз, тобто 
функціонує в онлайн-режимі. Принцип роботи в режимі реального часу закладено в Ін-
тернет-ресурси, електронні системи та мобільний зв’язок, за допомогою яких традиційні 
парадигми управління переходять на якісно новий рівень, набувають більш прогресивні 
та ефективні форми взаємодії між виробником, продавцем та споживачем. 

Проте традиційний консерватизм і недовіра аграріїв сільських місцевостей до но-
вих маркетингових, технологічних, інформаційних технологій, а також безпосередня 
необізнаність та недостатня кваліфікація робітників сільськогосподарських підпри-
ємств заважають широкому застосуванню в сільському господарстві Інтернету та 
ефективних інформаційно-комунікаційних технологій [1, c. 132]. На нашу думку, са-
ме таким підходом пояснюється наявний й нині диспаритет розвитку села і міста. 
Ігнорування аграрними підприємствами стрімкого поширення Інтернет-мережі може 
призвести до втрати великої частини потенційного прибутку та частки на ринку, 
значного послаблення конкурентоспроможності й майбутніх можливостей для по-
дальшого розвитку. Тому варто розуміти, що за застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій та розвитком торгівлі через Всесвітню мережу лежить 
майбутнє сільського господарства України.  

Зважена та обґрунтована підтримка і заохочення державою вітчизняних гравців на 
сільськогосподарському ринку щодо масового впровадження та використання у своїй 
діяльності інформаційно-технологічних інновацій могла б сприяти подоланню неро-
звиненості ринкових відносин в Україні, яка прямим чином впливає на несприятливе 
для вітчизняних сільгоспвиробників зовнішнє середовище.  

Світовий досвід переконливо свідчить, що для ефективного супроводу управлінсь-
кої діяльності необхідна комплексна інформатизація суспільства. В Україні на 
розв’язання цієї проблеми спрямовано цілий ряд документів, серед яких: «Національ-
на програма інформатизації України», «Концепція формування і функціонування ін-
формативно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування», «Пропозиції щодо структури, порядку формування та використання 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України і органів дер-
жавної влади», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природ-
них монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових 
послуг», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про телекомунікації», 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов 
доступу на ринок телекомунікаційних послуг» та інші. Між тим, практична значу-
щість даних документів спростовується неузгодженістю законів один одному, чим 
викликається законодавчий колапс, пристосування норм права «під себе».  

З огляду на вище зазначене, ми переконані в тому, що для досягення поставлених за-
дач пріоритетом для діяльності органів державної влади сьогодні має стати створення 
умов, що забезпечують не тільки збільшення інформаційного потенціалу, а насамперед 
його максимальну реалізацію в інтересах суспільства. Для цього держава повинна стати 
безпосереднім провідником інноваційного розвитку, замовником і організатором до-
сліджень і розробок на найсучасніших напрямках науково-технічного розвитку. 

Позитивною тенденцію в цьому ракурсі є започаткування та введення в дію з  
2013 року Національної кадастрової системи з відображення стану земельних справ 
на публічній карті. Поява електронного кадастру засвідчила про те, що і держава, і 
суспільство дозріли для настання нової епохи у сфері земельних відносин – епохи 
кардинальної автоматизації, інтернетизації, інновації, а отже, прозорості та ефектив-
ності в управлінні як земельними, так і іншими ресурсами країни. Нині кожний кори-
стувач може побачити будь-яку ділянку на публічній кадастровій карті, реєстрація 
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відбувається автоматично, а приховати земельні махінації стало набагато важче  
[2, с. 237]. Заслуговує на увагу також той факт, що нині в Україні розпочалася робота 
над глобальним проектом – створенням національної інфраструктури геопросторових 
даних. Масштаби цього проекту, як зазначають фахівці, безпрецедентні не лише для 
України, але й для багатьох розвинених країн світу.  

Отже, конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, підвищення 
ефективності виробництва і забезпечення їх економічного зростання повністю зале-
жать від всебічної та поглибленої інформатизації всіх виробничих і управлінських 
процесів, через техніко-технологічне переозброєння агровиробництва та освоєння 
наукоємних ресурсозберігаючих технологій. Це стане можливим при умові, коли 
офіційна державна політика України буде направлена на використання інформації та 
наукових знань як головного ресурсу економічного зростання, запровадження систе-
ми заходів щодо відновлення й розвитку науково-технологічного потенціалу через 
пряме державне фінансування та механізми стимулювання інноваційних процесів. 
Тому проблеми, що перешкоджають підвищенню ефективності використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій з метою підвищення якості життя громадян, за-
безпеченню конкурентоспроможності України, розвитку економічної, соціально-
політичної, культурної та духовної сфери суспільства, вдосконаленню системи прий-
няття державних управлінських рішень, мають комплексний характер і повинні бути 
розв’язані не на рівні окремих державних органів або адміністративно-територіальних 
одиниць, а одночасно по всій країні в цілому.  
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Сучасний етап розвитку економічних відносин в освіті пов’язаний із системними 

змінами, спрямованими на створення і підвищення ефективності функціонування 
ринку освітніх послуг. Освіта і наука є галузями, які розвиваючись у взаємозв’язку з 
євроінтеграційними та глобалізаційними процесами, формують базис для розвитку 
нації на інноваційних засадах із врахуванням потреб як країни в цілому, так і кожної 
особистості.  

Бурхливий розвиток інформаційних технологій та засобів телекомунікації, інтегра-
ція освіти, науки і виробництва, залежність країни від процесів, що відбуваються у 
світі та необхідність їх дослідження і адаптації, з одного боку, і жорстка конкуренція 
між ВНЗ, з іншого, – потребують зміни пріоритетів розвитку наукової та освітньої 
сфер. Реформування системи освіти, яка є одним з основоположних факторів станов-
лення України як сучасної демократичної європейської держави, її адаптація до умов 
сьогодення є актуальним завданням у реалізації стратегічних цілей держави в напрямі 
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забезпечення високого рівня конкурентоспроможності економіки України, економіч-
ного зростання та сталого розвитку [1].  

Основними напрямами диверсифікації джерел фінансування освіти є: встановлення 
плати за навчання або зборів на відшкодування витрат на проживання та харчування 
(Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія; у більшості країн із перехідною економікою); 
довгострокове залучення фінансових пожертвувань від випускників, індивідуальних і 
корпоративних донорів з метою створення ендаументів – фондів цільового капіталу, 
що використовуються ВНЗ на суспільно значущі цілі; випуск облігацій (Кембридж, 
Гарвардський і Прінстонський університети); формування підприємницьких універ-
ситетів, які не просто взаємодіють із промисловістю, а здатні комерціалізувати ре-
зультати своєї наукової діяльності (інтелектуальну власність), тобто заробити прибу-
ток і залучити додаткові фінансові ресурси; корпоратизація і приватизація державних 
університетів; розвиток непрофільної діяльності; запровадження нових інструментів 
державного управління бюджетами університетів із використанням грантів, позик, що 
повертаються умовно, гарантій та страхування, механізмів пайової участі. 

В сучасних умовах важливе значення повинно відводитися фінансово-економічній 
складовій, зважаючи на низку факторів, основними з яких є: трансформаційні проце-
си, які відбуваються в системі сучасної освіти; скорочення бюджетного фінансування 
вищої освіти, що вимагає від ВНЗ постійного пошуку інших джерел залучення фінан-
сових ресурсів для свого стабільного розвитку і є визначальною умовою високого 
рівня конкурентоспроможності.  

Зазначимо, що якість та конкурентоспроможність освітніх послуг, забезпечення 
ефективності реформ у вищій школі вимагає достатності обсягів фінансування, а та-
кож залежить від оптимальності складу і структури джерел фінансування, форм та 
методів, які при цьому використовуються. Проте, домінуючим джерелом сьогодні 
залишаються кошти державного і місцевих бюджетів, оскільки саме державі нале-
жить пріоритет у формуванні, реалізації та модернізації освітньої політики відповідно 
до вимог сучасності.  

До факторів, які визначають особливості фінансування національних ВНЗ, слід 
віднести такі: організаційно-правова форма управління та форма власності, рівень 
ВВП, розміри доходів населення, податкове законодавство, спосіб формування дер-
жавного бюджету, обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, тип і рівень 
акредитації ВНЗ, попит на освітні послуги, обсяги прийому студентів-контрактників, 
спонсорської допомоги, рівень конкурентоспроможності ВНЗ [4].  

Загалом всі джерела фінансування системи освіти поділено на два основні фонди: 
державний бюджет та спеціальний фонд (позабюджетні джерела). Згідно Закону України 
«Про вищу освіту» для фінансування вищих навчальних закладів можуть залучатися до-
даткові джерела фінансування, не заборонені законодавством. Залучені кошти, які фор-
мують спеціальний фонд, спрямовуються на здійснення статутної діяльності вищого 
навчального закладу у порядку і на умовах, визначених законодавством. 

В той же час, як показує аналіз, за часів незалежності України у жодному бюджеті 
зазначена стаття не виконувалась. Для порівняння: обсяг видатків на освіту до ВВП в 
окремих країнах з ринковою економікою становить від 3,6 до 5,8%, зокрема, в 
Японії – 3,6, Німеччині – 4,8, США – 5,6, Франції – 5,8, у Бельгії та Фінляндії 
відповідно по 6,3; понад 7 в Ісландії, Норвегії та Швеції. Співвідношення між бюд-
жетним і не бюджетним фінансуванням освіти залежить від дії великої кількості чин-
ників, а саме: темпів економічного розвитку, наявності бюджетних ресурсів за адек-
ватної державної політики у сфері освіти, форми власності вищого навчального за-
кладу та ефективності керівництва ним [3].  

Необхідно зазначити, що будь-які зміни в системі освіти неможливі без належного 
фінансового забезпечення, а вивчений досвід як командно-адміністративної, так і 
ринкової систем господарювання показує, що саме бюджет є домінуючим джерелом 
фінансування діяльності та розвитку державного ВНЗ.  
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Обсяги видатків на освіту, незважаючи на стійку тенденцію до зростання, суттєво 
відстають від аналогічних показників розвинутих країн. Це пояснюється тим, що 
нормативний метод визначення обсягів фінансування, який використовується як 
спосіб розподілу бюджетних коштів, припускає їх коригування в сторону зменшення 
у зв’язку з нестачею. Отже, потребується удосконалення або розробка підходу до 
визначення обсягів фінансування із врахуванням мінімальних соціальних стандартів, 
які дозволяють встановити нижню межу обов’язкового фінансового забезпечення ро-
звитку освіти.  

Слід відзначити, що брак фінансування системи освіти викликає безліч не лише 
економічних, а й соціальних проблем. До таких проблем можна віднести: заборго-
ваність по соціальних виплатах та комунальних послугах, ослабленість системи дер-
жавного кредитування студентів, припинення фінансування програм покращення 
житлових умов науково-педагогічних працівників, недостатній обсяг фінансування 
наукової сфери, гальмування інноваційних програм розвитку освітньої системи. Крім 
того, необхідність збереження та розвитку матеріальної та навчально-методичної бази 
зумовлює залежність навчальних закладів від коштів, які надходять як плата за нав-
чання студентів-контрактників, що негативно позначається на якості підготовки 
фахівців та, як наслідок, конкурентоспроможності ВНЗ [1].  

Міжнародний досвід свідчить, що в умовах, коли за рахунок бюджетних коштів за-
безпечується право на освіту обмеженої категорії громадян (визнаних такими, що по-
требують державної підтримки), фізичні особи як основні споживачі освітніх послуг, 
не маючи достатніх доходів і заощаджень, залучають довгострокові кредитні ресур- 
си [4]. Тим самим освітнє кредитування сприяє підтримці платоспроможного попиту 
на освітні послуги та забезпеченню доступності освіти.  

В сучасних умовах, коли Україна, як і більшість країн світу, визнала пріоритетом 
формування нового постіндустріального типу суспільства, характерною рисою якого 
є створення нової моделі економіки – економіки знань, освіта стає одним із ключових 
факторів економічного зростання та сталого розвитку держави. Для вирішення зав-
дань, які сьогодення ставить перед системою вищої освіти, потребується суттєве зро-
стання обсягу фінансування освіти. Це дозволить забезпечити динамічний розвиток 
освітньої галузі, стимулюватиме процеси комерціалізації знань, сприятиме посилен-
ню ринкових позицій державних ВНЗ, зростанню їх конкурентоспроможності, оскіль-
ки лише за наявності надійних та стабільних джерел фінансування освіта виконува-
тиме свою місію щодо розвитку людського потенціалу країни. 
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ВПЛИВ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  

НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Майже у всіх економічно розвинутих країнах державне регулювання економічного 

розвитку країни та її територій проявляється в створенні інфраструктури, яка формує 
умови для розвитку і діяльності всіх суб’єктів господарювання. Важливою складовою 
організаційно-економічної інфраструктури підтримки реалізації інноваційно-
інвестиційних проектів є вітчизняні науково-технічні системи, які є дуже різноманіт-
ними за складом та функціями. 

Значна актуальність досліджень як особливостей діяльності таких систем, так і їх 
державного регулювання зумовлено досить складним характером їх взаємозв’язку з 
промисловими підприємствами підприємницького сектора економіки, керівництво та 
власники яких є основними організаторами реалізації інноваційно-інвестиційних про-
ектів. По-перше, вітчизняні науково-технічні системи відносяться до різних секторів 
економіки; по-друге, їх вплив на інноваційно-інвестиційну діяльність промислових 
підприємств підприємницького сектора характеризується ймовірнісним характером; 
по-третє, вплив науково-технічних систем на інноваційно-інвестиційні процеси хара-
ктеризується особливостями певного регіону. 

Проблеми інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів на 
державному і регіональному рівнях складні та багатопланові. Значна частина цих 
проблем ретельно вивчена в наукових працях таких вчених, як: Авсяннікова Н.М., 
Амітан В.Н., Амоша О.І., Андрощук Г.А., Балабанова І.Т., Бєльтюков Є.А., Бог- 
ма О.С., Боголіб Т.М, Великий Ю.В., Генералова Ю.В., Гончаров В.М., Дубніц- 
кій В.І., Іл’єнкова С. Д., Ілляшенко С. М., Йохна М.А., Кацура С. Н., Отенко В.І., Сав-
чук А.В., Тесленок І.М., Фатхудинова Р.А., Федулова Л.І., Чухрай Н.І. 

Подальші уточнення особливостей впливу вітчизняних науково-технічних систем 
на інноваційно-інвестиційну діяльність промислових підприємств країни в різні 
періоди часу з урахуванням різноманітних чинників завжди будуть актуальними.  

Метою дослідження є визначення впливу вітчизняних науково-технічних систем на 
інноваційно-інвестиційну діяльність промислових підприємств країни.  

Застосування кореляційного аналізу при дослідженні впливу вітчизняних науково-
технічних систем на інноваційну діяльність промислових підприємств дозволило 
визначити наступне: результати діяльності відповідних систем мають зв’язок з інно-
ваційною діяльністю останніх. Цей зв’язок в більшому ступені має місце з такими 
показниками: обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у 
фактичних цінах; вартісний обсяг реалізованої інноваційної продукції промисловими 
підприємствами у фактичних цінах; вартісний обсяг реалізації інноваційної продукції 
промисловими підприємствами за межі України.  

Протягом 2000-2014 років на динаміці кількості промислових підприємств, що 
займалися інноваційною діяльністю, не позначилися економічні кризи. Фінансово-
економічна криза 2008-2009 років значно позначилася на обсягах фінансування інно-
ваційної діяльності промислових підприємств, вартісному обсягу реалізації їх інно-
ваційної продукції (як разом, так і за межі України). Вплив відповідної кризи на ди-
наміку досліджуваних показників відбувався із запізненням. Таке запізнення 
пов’язано як з початком економічної кризи, так і з її закінченням. На основі чого 
зроблено припущення щодо впливу на динаміку досліджуваного показника очікувань 
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керівників і власників промислових підприємств фінансово-економічного розвитку 
майбутніх подій. До того ж, відповідне запізнення пов’язано з ідентичним характером 
інвестиційної діяльності промислових підприємств.  

Протягом аналізованого періоду рівень коливання динаміки кількості підприємств, що 
займалися інноваційною діяльністю, значно перевищував відповідний рівень щодо ди-
наміки кількості наукових організацій. Динаміка обсягів фінансування інноваційної 
діяльності промислових підприємств також була більш нестабільною в порівнянні з ди-
намікою грошових обсягів виконання наукових і науково-технічних робіт вітчизняними 
науковими організаціями. Це дозволяє робити висновок, що інноваційна діяльність про-
мислових підприємств України характеризується більш високим рівнем стохастичності, 
ніж наукова і науково-технічна діяльність вітчизняних наукових організацій. 

В період розвитку економіки (зростання ВВП країни) обсяги фінансування інновацій-
ної діяльності промислових підприємств перевищують грошові обсяги виконання науко-
вих і науково-технічних робіт наукових організацій, в період економічних криз (змен-
шення ВВП країни) – навпаки. Динаміка показника вартісного обсягу реалізації іннова-
ційної продукції промисловими підприємствами за межі України характеризується мен-
шим рівнем кореляції з результатами діяльності вітчизняних науково-технічних систем в 
порівнянні з загальним обсягом реалізації інноваційної продукції відповідними підпри-
ємствами внаслідок дії більш великої кількості зовнішніх чинників. 

Кількісний аналіз динаміки основних результатів діяльності вітчизняних науково-
технічних систем і фінансово-економічних показників підприємств підприємницького 
сектора економіки дозволив виявити між ними кореляцію. Оскільки між цими двома 
групами суб’єктів вітчизняної економіки існує тісний фінансовий зв’язок, проблеми 
розвитку науково-технічних систем мають розглядатися системно, тобто з урахуван-
ням взаємозв’язку з іншими групами суб’єктів господарювання.  

Вплив економічних криз на динаміку капітальних інвестицій підприємств підприєм-
ницького сектора економіки відбувається із запізненням. Отже між інвестиційною і ін-
новаційною діяльністю промислових підприємств існує тісний взаємозв’язок, коли обся-
ги їх інноваційної діяльності залежать від обсягів їх капітальних інвестицій. В свою чер-
гу продовження кризи щодо обсягів капітальних інвестицій промислових підприємств в 
періоді, коли в національному господарстві вже відбувається зростання ВВП, тобто запі-
знення – пов’язано з динамікою їх прибутків (збитків) від поточної діяльності. В роках, в 
яких вже зростає ВВП країни і більшість промислових підприємств отримують прибут-
ки, відбувається компенсація збитків попередніх років (які були кризовими або збитко-
вими), що не дозволяє збільшувати обсяги капітальних інвестицій пропорційно зростан-
ню ВВП. Запізнення обсягів капітальних інвестицій промислових підприємств в порів-
нянні з динамікою ВВП країни зумовлює відповідне запізнення як обсягів інноваційної 
діяльності цих же підприємств, так і обсягів виконання і реалізації робіт організацій сфе-
ри інжинірингу, однак не впливає на обсяги наукових і науково-технічних робіт науко-
вих організацій. 

Аналіз динаміки таких показників, як: валові капітальні інвестиції промислових пі-
дприємств, грошові обсяги виконання наукових і науково-технічних робіт науковими 
організаціями, обсяги фінансування інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств, обсяги реалізації ними інноваційної продукції, грошові обсяги виконання робіт 
організаціями сфери інжинірингу – дозволяє робити висновки, що між інноваційною і 
інвестиційною діяльністю промислових підприємств існує більш високий рівень ко-
реляції, ніж між цими видами діяльності та науковою і науково-технічною діяльністю 
вітчизняних науково-технічних систем.  

За допомогою методу аналізу відхилень структури досліджуваних показників за 
регіонами кількісно визначено взаємозв’язок основних показників функціонування 
вітчизняних науково-технічних систем та результатів інноваційної та фінансово-
економічної діяльності промислових підприємств підприємницького сектора еконо-
міки. Незважаючи на об’єктивні обмеженості даного методу визначено, що найбіль-
шим рівнем причинно-наслідкового зв’язку з результатами інноваційної та фінансово-
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економічної діяльності промислових підприємств характеризуються такі показники 
функціонування вітчизняних науково-технічних систем, як: кількість організацій сфе-
ри інжинірингу, чисельність їх працівників та кількість отриманих охоронних доку-
ментів на права інтелектуальної власності. 

Виявлено домінування технологічної (а не продуктової) спрямованості інноваційної 
діяльності вітчизняних науково-технічних систем, що зумовлювало негативну динаміку 
кількості промислових підприємств в Україні, які реалізовували інноваційну продукцію, 
а також кількості освоєних нових видів продукції такими підприємствами. 

Аналіз результатів діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств до-
зволив виявити їх більш високий рівень стійкості до світових фінансових криз в порі-
внянні з промисловими підприємствами, що робить перші привабливим замовником 
наукових і інжинірингових робіт для вітчизняних науково-технічних систем. Підста-
вою такого висновку є позитивна динаміка обсягу збуту сільськогосподарської про-
дукції та позитивне значення рентабельності її реалізації навіть в період дії проявів 
відповідної кризи. За мірою накопичення власного капіталу, збільшення кількості та 
вартості об’єктів застави для банківського кредитування в майбутньому роль дослі-
джуваних підприємств у фінансуванні інноваційних проектів зросте.  

В якості основного джерела фінансування інноваційно-інвестиційних проектів 
сільськогосподарських підприємств протягом аналізованого періоду визначено бан-
ківські позики, обсяг яких значно скоротився у 2009–2012 роках внаслідок фінансової 
кризи. В таких умовах кризовий стан банківської системи негативно позначається на 
обсягах інвестицій досліджуваних підприємств, що корелює з обсягами робіт органі-
зацій сфери інжинірингу, та опосередковано негативно впливає на обсяги робіт нау-
кових організацій.  

Незначний рівень прямих відносин відповідних систем з сільськогосподарськими 
підприємствами України слід розглядати в якості резерву для покращення діяльності 
як перших, так і останніх. 
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ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Незважаючи на збільшення в Україні кількості проектів державно-приватного парт-

нерства, які реалізуються, готовність країни до використання такого механізму управ-
ління як державно-приватне партнерство, навіть для традиційних інфраструктурних 
ДПП, є дуже низькою. Про це свідчить «індекс готовності», розроблений Європейським 
банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з аналітичним відділом журналу 
«Economist» (EIU), який порівнює країни за 19 показниками, згрупованими у шість кри-
теріїв. Із 25 проаналізованих держав Україна за набраними балами (28 балів із 100 мож-
ливих) щодо «індексу готовності» зарахована до шести країн із перехідною економікою, 
які є останніми у списку, і позначена як країна, що «народжується» або формується [1]. 
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З часу проведення оглядових досліджень щодо «індексу готовності» ситуація в 
Україні погіршилася і характеризується політичною нестабільністю і економічною 
кризою – обмежуються державні капіталовкладення, знижується заробітна плата 
«бюджетників», оподатковуються пенсії, підвищуються тарифи і ціни. Незважаючи 
на дії з боку державних органів щодо поліпшення інвестиційного клімату, інтерес за-
рубіжних інвесторів до України значно знизився. Таким чином, неможливо шляхом 
тільки удосконалення законодавства і інституціонального середовища для розробки і 
реалізації партнерських проектів змінити ситуацію.  

Для розвитку державно-приватного партнерства необхідна наявність певних умов: 
макроекономічна стабільність і сприятливий інвестиційний клімат; збільшення 
внутрішнього ринку і підвищення купівельної спроможності населення; політична 
стабільність, розвинуті ринкові інститути, дієві законодавство і правозастосування. 
Потрібні кардинальні економічні реформи, у низці яких розвиток інституціонального 
забезпечення ДПП матиме позитивні наслідки. 

Аналіз інституціонального забезпечення державно-приватного партнерства пока-
зує, що фундамент законодавчої бази ДПП на сьогоднішній день в Україні тільки за-
кладається. що підтверджується прийнятими нормативно-правовими актами. Право-
вою основою впровадження і регулювання ДПП в Україні є рамковий Закон України 
«Про державно-приватне партнерство», спрямований на узагальнення і систематиза-
цію ДПП, і підзаконні акти, які регламентують методичні і організаційно-
управлінські аспекти ДПП Закладені основи законодавчої бази співробітництва між 
державою та бізнесом не стали каталізатором розвитку державно-приватного парт-
нерства в Україні не тільки в силу своєї незавершеності, але й недосконалості.  

Для усунення недоліків і протиріч з метою сприяння залученню приватного капіта-
лу на довгострокових засадах Верховною Радою України підготовлено і прийнято у 
першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного 
партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» [2]. Проектом закону усунуто 
низку бар’єрів для розвитку ДПП, але запропонований законопроект не вирішує пи-
тання комплексного розвитку законодавства.  

Отже, будівництво правових засад державно-приватного партнерства в Україні за-
лишається актуальним і може йти двома альтернативними шляхами: I варіант – шля-
хом остаточного прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-
приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні» і подальшого удоско-
налення законодавства для усунення інших недоліків, що містяться у законі;  
II варіант – комплексний розвиток законодавства шляхом прийняття нового закону. 
Найбільш ймовірним шляхом для удосконалення законодавства є прийняття нового 
закону про державно-приватне партнерство. Орієнтиром і посібником для розробки 
нового законопроекту може слугувати Модельний закон про публічно-приватне парт-
нерство, прийнятий Міжпарламентською Асамблеєю держав – учасників Співдруж-
ності Незалежних Держав (СНД) [3]. 

Для формування і реалізації проектів ДПП в Україні нагальною потребою є розвиток 
інституціонального середовища, який припускає створення спеціальних інститутів щодо 
регулювання і контролю реалізації проектів, взаємодії і координації дій суб’єктів еко-
номіки. Система інститутів розвитку ДПП включає фінансові і не фінансові інститути. 
До фінансових інститутів належать банки розвитку, інвестиційні, венчурні та інші фонди 
для довго-строкового фінансування проектів ДПП, до нефінансових інститутів – інфор-
маційні, консультаційні, методичні, організаційні, експертні та інші організації для 
надання відповідних послуг і сприяння підготовці і реалізації проектів ДПП. Згідно із 
Модельним законом країн СНД допускається утворення загальнодержавних, регіональ-
них і місцевих інститутів розвитку у сфері ДПП, повноваження яких обмежується 
відповідною територією. У складі інституціональної інфраструктури щодо створення 
спеціалізованих структур для розвитку ДПП важливим є формування іще одного орга-
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ну – незалежного експертного органу, відповідального за проведення незалежної експер-
тизи фінансово-економічного обґрунтування, перевірку і оцінку проектів ДПП на пред-
мет відповідності цілям і завданням державної політики, розподілу ризиків і таке інше.  
В Україні на сьогоднішній день відсутня така система інституціональної інфраструктури 
ДПП. Це є однією з основних причин, що стримують розвиток ДПП в країні. До проблем 
розвитку інституціонального середовища слід віднести і кадрову складову. Для ефектив-
ного управління у сфері ДПП вкрай важливим є залучення кваліфікованих спеціалістів. 
Враховуючи, що таких спеціалістів не готують вітчизняні освітні установи, можна при-
пустити, що в Україні загальна кількість спеціалістів державного управління, обізнаних у 
сфері ДПП і здатних складати проекти, надто мала. Для створення системи підготовки 
висококваліфікованих кадрів у сфері ДПП можуть бути сформовані навчальні програми 
для державних службовців. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку ДПП в країні є розвиток управління і ор-
ганізації ДПП, механізму управління формуванням і реалізацією проектів. На сьогод-
ні в Україні окремі функції щодо регулювання партнерської взаємодії держави та 
приватного сектору розосереджені у різних міністерствах, які мають свої регіональні 
підрозділи, що входять до складу місцевих органів виконавчої влади. Зокрема цими 
питаннями займаються Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України, інші міністерства і відомства. Окрім того, інші центральні ор-
гани виконавчої влади беруть участь у експертизі, погодженні та впроваджені про-
ектів ДПП у відповідних сферах.  

У зв’язку з цим виникає особливо важлива та складна проблема координації діяль-
ності органів влади і консолідації їхніх дій в укладенні договору в рамках ДПП. Для ро-
зробки і супроводу проектів державно-приватного партнерства необхідне утворення 
єдиного спеціалізованого органу по формуванню, реалізації і моніторингу проектів ДПП. 

Партнерська взаємодія держави та суб’єктів приватного сектору на засадах держа-
вно-приватного партнерства передбачає створення механізму реалізації, який має на 
меті підвищення ефективності, прозорості й об’єктивності прийняття інвестиційних 
рішень, оптимізацію витрат у мінливих умовах ринкової економіки та досягнення ба-
жаного результату для обох учасників. Для ефективного формування механізму ре-
алізації державно-приватного партнерства визначено складові, які утворюють цілісну 
систему партнерської взаємодії держави та суб’єктів приватного сектору.  

Процес організації та реалізації проекту державно-приватного партнерства представ-
лено у вигляді послідовності таких етапів: пропозиції про здійснення ДПП, аналіз ефек-
тивності здійснення ДПП, обґрунтування соціально-економічних та екологічних 
наслідків здійснення державно-приватного партнерства і прийняття рішення про 
здійснення ДПП, проведення конкурсу з визначення приватного партнера, укладання 
угоди в рамках ДПП з переможцем конкурсу. Окремі складові механізму реалізації ДПП 
не апробовані та потребують адаптації, удосконалення й упровадження у практичну 
діяльність. За результатами дослідження механізму реалізації проектів державно-
приватного партнерства в Україні виходить, що процедури ідентифікації пріоритетних 
проектів для застосування механізму ДПП, оцінка економічної ефективності партнерсь-
кої взаємодії держави і бізнесу, форми і методи управління ризиками проекту, процедура 
надання державної підтримки, організація системи управління реалізацією механізму 
ДПП потребують удосконалення для впровадження у практичну діяльність. 

Отже розвиток інституціонального забезпечення ДПП має здійснюватися за трьома 
основними напрямами, за якими держава здійснює свою регулювальну діяльність: 
розвиток законодавства; розвиток інституціонального середовища для розробки і ре-
алізації партнерських проектів; розвиток управління і організації ДПП, механізму 
управління формуванням і реалізацією. 
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РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РИЗИКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ДПП 

ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
 
На відміну від традиційних способів створення й утримання інфраструктури, держав-

но-приватне партнерство (далі – ДПП) представляє собою систему відносин між держа-
вними та приватними партнерами, яка побудована на принципах рівності партнерів та 
узгодженості їх інтересів, при реалізації яких можливості обох партнерів об’єднуються, з 
відповідним розподілом ризиків, відповідальності та отримання позитивного кінцевого 
результату для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі [1]. 

Виходячи з визначення ДПП, його основною сутнісною ознакою є чіткий розподіл 
відповідальності та ризиків між державним та приватним секторами. Тобто, для 
успішної реалізації інвестиційного проекту необхідною умовою є визначення 
відповідальності та ризиків, пов’язаних з кожним елементом проекту, їх аналіз та 
ефективний розподіл серед учасників партнерства, або між обома учасниками одно-
часно. Ефективність розподілу полягає у тому, що сторони беруть на себе ті ризики, 
якими можуть краще управляти та тим самим мінімізувати витрати при одночасному 
збільшенні продуктивності. Окрім цього, основою ефективного розподілу ризиків є 
належне оцінювання та визначення ціни кожного ризику. Надзвичайно важливо, щоб 
усі сторони погодилися з оцінкою кожного ризику, а стороні, яка бере на себе той чи 
інший ризик, були надані засоби контролю над основними чинниками, що формують 
цей ризик [2, с. 23].  

Зазвичай, спостерігається така ситуація, що ризики та відповідальність поклада-
ються на ту сторону, яка може організувати більш ефективне управління ними. Як 
правило, цією стороною є приватний партнер. Але подібна передача, а також ступінь 
готовності приватного партнера взяти на себе значну частку відповідальності та ри-
зиків послаблює процес реалізації проектів ДПП. Отже, держава також повинна брати 
на себе певну частку відповідальності та ризиків і сприяти їх пом’якшенню для при-
ватного сектора на основі взаємної підтримки. 

Якщо ж, більш сильна сторона перекладає відповідальність та ризики, які вона не 
хоче нести, на більш слабку сторону, то цей сценарій не завжди забезпечить найбільш 
дієве і ефективне управління ризиками. Оскільки, перекладання занадто великої 
відповідальності та ризику на плечі приватного партнера призводить до високої вар-
тості і нестабільності проекту, а занадто малої відповідальності та ризику – до про-
грашу в співвідношенні «ціна-якість». Отже, знаходження правильного балансу 
розподілу дозволяє досягти головної мети інвестиційного проекту – надання якісних 
послуг суспільству. 
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Для оптимального розподілу ризиків в Україні затверджена методика виявлення 
ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми 
управління ними, згідно з якою під час підготовки проектів ДПП складається перелік 
ризиків, кожен, з яких, повинен бути віднесений до сфери відповідальності того з 
партнерів, який більш ефективно контролюватиме, управлятиме та / або запобігатиме 
виникненню такого ризику. При цьому, ризики можуть бути розподілені між держав-
ним і приватним партнерами у відповідному співвідношенні [3]. 

Здебільшого, ризики, що пов’язані з конкретною реалізацією проекту закріплю-
ються за приватним партнером, який бере на себе відповідальність за проектування, 
будівництво та управління об’єктом. За публічним партнером закріплюються 
зовнішні ризики (правові, політичні ризики). Крім цього, є й ризики, які розподіля-
ються між обома учасниками одночасно (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Види ризиків та їх розподіл між сторонами партнерства 
Сторона, за якою закріплюється ризик 

Приватний партнер Публічний партнер 
Спільне управління  

ризиками 
- Проектування та будів-
ництво 
- Технічні ризики 
- Фінансові ризики 
- Ризик незавершення 
будівництва 
- Управлінські ризики 
- Комерційні ризики 
- Отримання дозволів та 
ліцензій 
- Ризики пропозиції 

- Політичні ризики 
- Нормативно-правові 
ризики 
- Екологічні ризики 
- Соціальні ризики 

- Форс-мажорні обставини 
- Відносини з працівника-
ми 
- Технологічне відставан-
ня 
- Валютні ризики і ризик 
інфляції 
- Попит та ринок збуту 
- Ризик невиконання 
обов’язків 

Джерело: складено автором за даними [2, с. 23; 3; 4, с. 32-33] 

 
Слід, відмітити, що вищенаведений перелік ризиків та їх розподіл між державним і 

приватним партнерами може змінюватись, адже він залежить від форми їх співробіт-
ництва та сфери реалізації проекту. Досвід сучасного світового розвитку містить ве-
лику кількість різноманітних форм співпраці держави та бізнесу, кожна з яких 
відрізняється порядком розподілу відповідальності та ризиків між учасниками парт-
нерства. Так, наприклад, при таких формах ДПП як: контракт на управління та кон-
тракт на обслуговування, комерційний ризик закріплюється за публічним партнером, 
а при концесії та її більшості схем – за приватним партнером. Прикладом розподілен-
ня комерційного ризику між обома партнерами є договір оренди та лізингу. Незважа-
ючи на те, що кожен проект передбачає різні ризики, головною метою все ж таки за-
лишається їх чітке розподілення між публічним та приватним секторами. 

В результаті дослідження, можна зробити висновок, що реалізація кожного проекту 
ДПП пов’язана з існуванням певної відповідальності та ризиків державного та при-
ватного секторів. Відповідальність та ризики, в свою чергу, відрізняються один від 
одного в залежності від форми державно-приватного партнерства. А оптимальний їх 
розподіл між сторонами партнерства є основним чинником успішності проекту.  
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МІСЦЕ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
 
Згідно Земельного Кодексу України земля – це основне національне багатство, що 

перебуває під особливою охороною держави [1]. Право власності на землю гаран-
тується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону. Земля, як головний засіб виробництва в 
сільському господарстві є результатом багатовікового еволюційного грунтоутворюю-
чого процесу. Вона просторово обмежена і не може бути збільшена за волею суб’єкта 
господарювання. Земля не є продуктом праці, виникла і існує без будь-якого втручан-
ня з боку людини [2, c. 260]. Тому надзвичайної актуальності набувають питання 
державного регулювання земельного ресурсного потенціалу, забезпечення відповід-
ного процесу управління земельними ресурсами, посилення контролю за 
раціональним їх використанням тощо [3, c. 163]. 

У процесі реформування земельних відносин в Україні значно розширилось коло прав 
на земельні ресурси. Відповідно до Земельного Кодексу України право власності на 
землю мають: громадяни України; юридичні особи (засновані громадянами України або 
юридичними особами України); територіальні громади сіл, селищ, міст (землі, які є 
комунальною власністю); держава (усі землі України, крім земель комунальної та 
приватної власності) іноземні держави (земельні ділянки для розміщення будівель і 
споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій 
відповідно до міжнародних договорів); спільна власність (з визначенням частки кожного 
з учасників спільної власності) спільна часткова власність або без визначення часток 
учасників спільної власності (спільна сумісна власність). 

Утім вимоги проведення ефективної аграрної політики вимагають подальшого про-
сування земельної реформи, що передбачено Стратегією сталого розвитку «Україна – 
2020» [4]. Завдання щодо забезпечення розвитку земельних відносин виконуються 
шляхом удосконалення державного земельного кадастру, розвитку рекреаційного та 
оздоровчого землекористування, землевпорядкування сільських територій, охорони 
та підвищення родючості ґрунтів, удосконалення системи моніторингу земель, ро-
звитку меліорації земель, формування ринку земель сільськогосподарського призна-
чення. 

У сфері земельної реформи передбачено: завершити до 1 січня 2016 р. інвентариза-
цію та розмежування земель сільськогосподарського призначення державної, кому-
нальної та приватної власності; законодавчо врегулювати питання передачі у кому-
нальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених 
пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності; визначити пра-
вовий статус та врегулювати порядок розпорядження землями колективної власності; 
удосконалити нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері володіння, 
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розпорядження та використання земельних, лісових, водних та інших природних ре-
сурсів з метою посилення захисту суспільних інтересів і забезпечення місцевим гро-
мадам доступу до них, як до активів локального розвитку. Реформою передбачено 
виключно конкурентні засади набуття права оренди земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення державної та комунальної власності. Удосконаленню 
орендних відносин сприятиме згуртування та самоорганізація власників земельних 
ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди 
від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки 
розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря. 

Передбачається спрощення процедур реєстрації прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, зокрема, шляхом стимулювання нотаріального 
посвідчення сторонами договорів оренди земель. Посиленню відповідальності сторін 
договору оренди землі за невиконання умов договору оренди сприятиме законодавче 
закріплення мінімального строку договору оренди земель сільськогосподарського при-
значення, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносин. 

Для формування цивілізованого земельного ринку необхідно: провести загально-
національну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення 
з наступним проведенням її переоцінки не рідше, ніж один раз на 10 років; встанови-
ти обов’язковість сплати орендної плати за землі сільськогосподарського призначення 
виключно у грошовій формі. Розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського 
призначення сприятиме запровадження ефективних регуляторних механізмів, які пе-
редбачають можливість продажу прав оренди та їх заставу.  

Необхідно також створити сприятливе регуляторне середовище для відновлення 
площ зрошувальних земель, зокрема через запровадження поняття єдиного зрошу-
вального земельного масиву, чітке законодавче закріпити права власності та користу-
вання зрошувальними системами.  

Земельна реформа тісно пов’язана з іншими реформами, які проводяться в націо-
нальній економіці. У контексті децентралізації управління національним господар-
ством необхідно розширити повноваження органів місцевого самоврядування з 
розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та 
охороною земель. У контексті ефективної реалізації екологічної реформи необхідно 
припинити господарське використання екологічно небезпечних та економічно нее-
фективних земельних ділянок на визначений термін, забезпечити їх залуження або 
заліснення. Дотичною до земельного є реформування лісового господарства на основі 
розділення повноважень держави у сфері лісового господарства, коли функції фор-
мування політики, контрольні та господарські функції виконуватимуться різними ор-
ганами влади. Для створення на базі існуючих державних лісогосподарських 
підприємств єдиної державної лісогосподарської структури доцільно використати до-
свід Польщі, Латвії та інших країн із успішним функціонуванням державних лісогос-
подарських підприємств. Потребують розгляду питання доцільності введення 
експортного мита на необроблену деревину, розробки механізмів стимулювання ро-
звитку вітчизняної деревообробної промисловості тощо. 

Таким чином, в основі земельної реформи в процесі трансформації управління 
національним господарством лежать такі засади і принципи: інвентаризація та роз-
межування земель сільськогосподарського призначення, проведення їх грошової 
оцінки і регулярної переоцінки, формування цивілізованого ринку земель та права 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на конкурентних за-
садах, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносин, де-
централізація і екологізація земельних відносин тощо.  
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ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ НАНОІНДУСТРІЇ 
 
В Україні з метою пошуку нових факторів активізації розвитку національної еко-

номіки і підвищення ефективності діяльності вітчизняних товаровиробників, виникає 
необхідність стимулювання впровадження технологій шостого технологічного укла-
ду, в т. ч. і нанотехнологій. Протягом останніх років в Україні було здійснено низку 
важливих кроків у напрямку стимулювання розвитку наноіндустрії, а саме: офіційний 
факт визнання необхідності розвитку нанотехнологій державою, визначення розвитку 
нанотехнологічної сфери як одного із стратегічних пріоритетних напрямів інновацій-
ної діяльності України на 2011–2021 рр.; реалізація державних програм та програм 
НАН України з розвитку нанотехнологічної діяльності; запровадження підготовки 
фахівців для нанотехнологічної сфери у вищих навчальних закладах, що сприятиме 
подоланню дефіциту кваліфікованих кадрів у даній галузі.  

Однак фрагментарність державної підтримки, реальний рівень фінансування, наявна 
структура інституційного забезпечення розвитку нанотехнологій та відсутність дієвого 
механізму контролю за реалізацією дій, спрямованих на розбудову згаданої сфери, не 
може гарантувати Україні не тільки світового лідерства, а й місця на ринку високотехно-
логічних товарів та послуг. Тобто українська політика на сьогодні не може здійснювати 
істотний вплив на перебіг процесів становлення вітчизняної наноіндустрії, незважаючи 
на те, що саме держава на першому етапі розвитку нанотехнологій (що підтверджується 
досвідом становлення нанотехнологічної сфери в країнах-лідерах із розвитку технологій) 
має взяти на себе основну частину робіт із створення наукового та інвестиційного заділу, 
формуючи інноваційну інфраструктуру, створюючи платформу для співпраці між науко-
вими установами та приватними підприємствами, налагоджуючи державно-приватне 
партнерство. 

Подальше дотримання Україною теперішнього курсу політики в нанотехнологічній 
сфері разом із секвестром бюджету та замороженням конфлікту у східних областях (в 
наслідок чого частина нанотехнологічних підприємств; наукових установ, що 
здійснювали дослідження нанотехнологічної тематики; вищих навчальних закладів, 
де проводилося навчання кадрів для наноіндустрії, є тимчасово виключеною із еко-
номічних процесів) неминуче призведе до втрати навіть тих відносно невеликих пе-
реваг та здобутків, які ще зберігаються на сьогодні, а в остаточному підсумку – до 
ослаблення національного економічного потенціалу з важкими соціальними 
наслідками. З метою недопущення такої ситуації вкрай важливими є удосконалення 
системи державного регулювання сфери нанотехнологій в Україні. Слід зазначити, 
що з огляду на особливості нанотехнологічної діяльності, державна політика у зазна-
ченій сфері не може бути сервісною, як наприклад, в IT-індустрії. Необхідне поси-



41 

лення управлінської функції держави, її участь у формуванні вітчизняної наноінду-
стрії повинна відрізнятися більшою залученістю у основні етапи інноваційного циклу 
та комплексністю використовуваних методів регулювання. 

Доведено, що першочерговим кроком на шляху до розбудови вітчизняної нанотех-
нологічної індустрії повинно стати затвердження виваженої державної стратегії ро-
звитку згаданої сфери, оскільки відсутність такої стратегії та недостатній контроль за 
поточною діяльністю українських нанотехнологічних підприємств призводять до сут-
тєвої втрати конкурентоздатності як науково-дослідними установами, так і промисло-
вими підприємствами, зайнятими нанотехнологічною діяльністю. Надзвичайно важ-
ливим етапом створення зазначеної стратегії повинно стати визначення її мети і зав-
дань, їх інтеграція із національними планами розвитку, встановлення пріоритетів ро-
звитку нанотехнологічної сфери з огляду на наявність економічних, інфраструктур-
них та науково-технологічних передумов щодо розвитку певних напрямів нанотехно-
логій та категорій нанотехнологічної продукції. Окрім того необхідною передумовою 
активізації розвитку нанотехнологічної діяльності в Україні є створення єдиного 
постійно діючого державного органу відповідального за формування наноіндустрії. 

До числа заходів, які забезпечать створення сприятливих умов для розвитку нано-
технологічної діяльності, також слід віднести такі: 

 розробка основоположних стандартів на нанотехнологічну продукцію 
(термінологія, класифікація, безпека, екологія) та прикладних стандартів галузей за 
напрямами розвитку нанотехнологій, їх адаптація до діючих міжнародних стандартів; 

 оптимізація процесу експертизи досліджень у сфері нанотехнологій та видачі 
патентів; 

 удосконалення структури державного замовлення, розробка і затвердження з 
цією метою (із щорічною актуалізацією) переліку товарів і послуг, виготовлених із 
застосуванням нанотехнологій, використання яких є необхідним для виконання дер-
жавою своїх функцій; 

 подолання кадрового дефіциту, гарантування належного функціонування і за-
мкненості циклу кадрового забезпечення наноіндустрії, що окрім вищої освіти, 
аспірантури та докторантури повинен охоплювати шкільну освіту та курси перепідго-
товки наявних наукових та інженерних кадрів; 

 удосконалення системи статистичного обстеження нанотехнологічної сфери з 
метою отримання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень. 

З метою прискорення економічного зростання та посилення конкурентоспромож-
ності вітчизняних виробників нанотехнологічної продукції на світовій арені слід за-
провадити надання преференцій суб’єктам нанотехнологічної діяльності, зокрема за-
провадження податкового кредиту на дослідницькі витрати у сфері нанотехнологій, 
пільгове оподаткування спільних нанотехнологічних підприємств, надання державної 
підтримки для здійснення експортної діяльності (експортне кредитування, страхуван-
ня експортних ризиків, інформаційно-консультаційна підтримка та сприяння вистав-
ково-ярмаркової діяльності) тощо.  

Зростання ефективності науково-дослідних робіт у сфері нанотехнологій може забез-
печити перерозподіл державного фінансування, а саме скорочення питомої ваги кошто-
рисного (базового) фінансування та збільшення частки коштів, які надаються в рамках 
використання адресного (цільового) фінансування; проведення технічного аудиту науко-
во-дослідних установ, які виконують дослідження нанотехнологічної тематики; поси-
лення взаємодії між науковими установами та реальним сектором економіки, спільне 
затвердження тем і очікуваних результатів наукових досліджень; створення бази нано-
технологічних розробок, з метою удосконалення механізмів комерціалізації наукових 
досліджень і розробок (фінансування на початковій стадії дослідження з метою отри-
мання патенту, моніторинг наукових досліджень і підключення на стадії патентування з 
метою переуступки патенту, купівлі генеральної ліцензії тощо). 
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Окрім того варто відзначити, що з огляду на специфіку нанотехнологічної діяль-
ності, доцільним видається використання методів морально-етичного впливу, зокрема 
формування насиченого інформаційного простору в сфері нанотехнологій; популяри-
зацію, роз’яснення галузевої специфіки та переваг використання нанотехнологій; ро-
зробку та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної 
привабливості сфери, демонстрація реальних успіхів розвитку нанотехнологій, 
підвищення привабливості галузі як сфери науково-прикладної діяльності; рекламно-
інформаційну підтримку; розробку та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на 
залучення в галузь молодого покоління, потенційного кадрового резерву. Перелічені 
заходи повинні бути спрямовані як на популяризацію використання нанотехнологій в 
господарській діяльності, так і на підвищення обізнаності кінцевих споживачів щодо 
властивостей нанотехнологій та нанотехнологічної продукції. З цією метою необхідно 
використовувати як вже традиційні методи, так і інформування громадськості за до-
помогою більш сучасних інструментів, таких як інтернет-просування. Однак, активна 
реалізація політики із популяризації нанотехнологій, повинна здійснюватися в рамках 
соціально-відповідального розвитку нанотехнологічної діяльності. 

Таким чином, не викликає сумнівів, що лише комплексне використання методів дер-
жавного регулювання сфери нанотехнологій в Україні, зможе забезпечити стабільне зро-
стання нанотехнологічного виробництва та формування наноіндустрії в цілому. 
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РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ  

В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННІ УКРАЇНИ 
 
Ефективна макроекономічна політика є визначальним чинником економічного ре-

формування української держави. Не менш важливими є питання становлення націо-
нальної системи грошово-кредитних відносин у сфері економічного реформування 
держави. Їх роль зростає, із зростанням фінансового сектора, до змін якого особливо 
чутливі перехідні економіки. Від важливості грошово-кредитної політики значною 
мірою залежить економічне зростання України, економіка якої перебуває на пере-
хідному етапі. При розробці та реалізації грошово-кредитної політики в Україні, важ-
ливо враховувати практику та світовий досвід грошово-кредитного регулювання.  

Досвід багатьох країн світу свідчить, про те що ефективне поєднання різних ін-
струментів державного регулювання грошово-кредитної сфери дає змогу вирішити 
проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посередників, запобігти її пере-
ростанню в кризу платоспроможності, а також ефективно використовувати можли-
вості для зростання та розвитку економіки як єдиного цілого. 

За умов ринкової економіки грошово-кредитні системи набувають у суспільному 
житті особливого значення, а грошово-кредитні відносини та фінансово-кредитні ін-
ститути істотно впливають на економічні та соціальні процеси у країні. Грошово-
кредитна система забезпечує ринкову систему механізмами та інструментами ре-
алізації її здатності до саморегулювання і надає державі можливість ефективно впли-
вати на економіку. З грошово-кредитною системою в ринкових умовах стикаються 
підприємства й великі господарські структури, виконавчі та законодавчі органи влади 
і, звичайно, працівники сфери фінансів. 

Сучасний етап розвитку економіки України, відбувається за умов фінансово-
економічної кризи, що висуває нові вимоги до економічної політики держави, які по-
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лягають у необхідності зміщення акцентів із зовнішньої орієнтації економіки на ак-
тивізацію та стимулювання розвитку внутрішнього ринку. Для цього грошово-
кредитна політика Національного банку України як складова економічної політики 
країни покликана забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для виходу країни з 
фінансової та економічної кризи, тобто цінову стабільність, і припинити зростання 
інфляції у довгостроковому періоді. 

Отже, ефективний розвиток кредитної системи є вагомим чинником довгостроко-
вого економічного зростання. Однак для того, щоб кредит став ефективним важелем 
забезпечення зростання економіки, в Україні необхідно провести низку заходів, спря-
мованих на поліпшення якості реалізації функцій кредитної системи та зміцнення її 
стимулятивного впливу. 

Щоб виробити ефективну стратегію грошово-кредитної політики, слід передусім 
адекватно оцінити стан економіки; розвиненість банківської системи і фондового 
ринку; інституційне забезпечення монетарної політики; розвиненість інструментів 
монетарної політики; характер взаємозалежності макроекономічних і монетарних по-
казників. Слід також враховувати особливості чинного законодавства і не намагатися 
змінити його лише з метою ефективного запровадження стратегії, оскільки, як свід-
чить практика, в Україні законодавчі зміни – це дуже складний, занадто політизова-
ний, тривалий процес, наслідки якого можуть суперечити очікуванням. Згідно зі 
світовим досвідом відомо, що більшість питань пов’язаних із монетарною стратегією 
можна врегулювати нормативно-правовими актами і неформальними угодами, тому 
Національному банку та уряду України слід частіше вдаватися саме до цих методів. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ 
 
На даний момент будівельний бізнес є одним з найвигідніших напрямків ко-

мерційної діяльності та є одним з найбільш перспективних та прибуткових галузей 
господарства у нашій країні. Хоча можна спостерігати певну нестабільність та немо-
жливість забезпечити необхідний рівень фінансової безпеки та ефективне 
функціонування. Після кризи у 2008-2009 роках відбувається стабілізація показників 
розвитку економіки. Згідно з офіційним джерелом статистики, можна підкреслити, що 
відбувається спад обсягу виконаних будівельних робіт по всій Україні,, у 2011 році 
обсяг виконаних будівельних робіт становить – 61671,7 млн. грн, у 2012 році – 
62937,2 млн. грн, це пояснюється будівництвом нових готельних та ресторанних ком-
плексів до ЕВРО-2012 для туристів. Після цієї події відбувається різкий спад: у  
2013 році – 58586,2 млн. грн, у 2014 році – 51108,7 млн. грн, на 2015 рік можна спро-
гнозувати продовження спаду обсягів через нестійке політичне становище та еко-
номічну кризу [1]. Аналіз цих даних зображений на рис. 1. 
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Рис. 1. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 2011-2014 роки 

 
Відсутність повної безпеки від економічних та інших факторів, недостатнє 

фінансування будівельної галузі зумовлюють таке явище як незавершене будів-
ництво. За минулий рік відома кількість таких споруд – 16380 будівель. Тому дуже 
актуальним залишається питання безпеки у будівельному бізнесі. Так як, існує велика 
кількість ризиків, які можуть істотно знизити ефективність функціонування 
підприємства, зменшити конкурентоспроможність фірми на ринку,або навіть взагалі 
забрати можливість існувати та реалізовувати свою комерційну діяльність.  

Перед підприємствами постає актуальне питання оцінки стану свого підприємства, 
виявлення та усунення слабких сторін організації, аналіз виконання виробничих 
функцій підприємства та можливості їх захисту. А також забезпечення економічної 
безпеки підприємства від різних проявів зовнішнього і внутрішнього характерів, про-
гнозування можливих економічних загроз безпеки, які впливають на потенціал та 
конкурентоспроможність підприємства, вживання заходів протидії загрозам або захо-
ди для ліквідації наслідків. У наш час неможливо уявити підприємницьку діяльність 
без ризиків, тому що успіх залежить не тільки від правильно визначеної та обґрунто-
ваної стратегії підприємницької діяльності, але і від правильності прогнозування 
ймовірності критичних ситуацій. Отже головним завданням підприємця є вміння пе-
редбачити всі можливі ризики безпеки у його бізнесі, вивчити причину їх можливого 
виникнення та спробувати цьому запобігти, і якщо це сталося раптово та несподіва-
но – вміти запобігти результатам порушення безпеки та відновити ефективну 
функціональність підприємства.  

Основні аспекти концепції економічної безпеки підприємств, що функціонують на 
світовому ринку, сформульовані у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: 
В.Ф. Гапоненко, Р.Ю. Лоскутова, О.Г. Бодрова, М.Д. Соколова, А.І. Соловйова,  
П.А Колпакова, В. Захарченко, В. Сенчагова, Н. Власова, І. Шумперта, В. Ойкена. Кан-
дидат економічних наук Кашин А. В у своєму авторефераті розкриє сутність економічної 
безпеки підприємства: «як об’єкта управління, що полягає в захищеності від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, наявності конкурентних переваг, обумовлених відповідністю ма-
теріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів і організаційної 
структури підприємства його стратегічним цілям і завданням» [2]. 

Згідно з концепцією А. И. Соловьева, існують такі загрози економічної безпеки 
підприємства [3]: 

– випадкові і навмисні; 
– спрямовані проти власності; 
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– загрози, перешкоджають здійсненню економічної діяльності; 
– управлінські; 
– інформаційні; 
– структурно-функціональні; 
– кредитно-фінансові; 
– техніко-технологічні; 
– товарно-розподільні; 
– екологічні; 
– ті, що виходять від персоналу фірми; 
– ризики, що спрямовані проти персоналу фірми; 
– адміністративні та кримінальні; 
– іміджеві і т. д. 
Якщо класифікувати окремо загрози економічних безпеки саме будівельних 

підприємств, виділяємо: 
1. Інвестиційні ризики: 
– незавершення будівництва 
– ризик перевищення витрат 
– виробничий ризик 
– ризики, що пов’язані з ринком 
– фінансові ризики 
– ризики консервації проекту 
2. Підприємницькі ризики:  
– ризик, пов’язаний з реалізацією інвестиційного проекту 
– ризик, пов’язаний з господарською діяльністю будівельної фірми 
Дослідивши та проаналізувавши отримані теоретичні і методичні дані, та обґрун-

тувавши чинники, які впливають на економічну безпеку підприємств будівельної 
сфери, розроблена певна класифікація загроз економічної безпеки будівельних 
підприємств: 

1. За натурою виникнення: 
 Кримінальні; 
 Політичні; 
 Конкурентні; 
 Екологічні; 
 Економічні; 
 Контрагентні; 
 Ринкові. 
2. За сферою виникнення:  
 Внутрішні; 
 Зовнішні. 
3. За імовірністю дії: 
 Реальні; 
 Потенційні 
4. За результатами дії: 
 Локальні; 
 Загальні. 
5. За місцем дії на підприємство: 
 Бізнес-процеси; 
 Фінанси; 
 Персонал; 
 Інформація. 
6. За відношенням до діяльності: 
 Об’єктивні; 
 Суб’єктивні. 
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7. За можливістю прогнозування: 
 Прогнозовані; 
 Непрогнозовані. 
8. За величиною очікуваного збитку: 
 Незначні; 
 Значні; 
 Катастрофічні. 
Отже, дослідження показало, що у даний час Україна знаходиться в не найкращому 

становищі, глибока та затяжна економічна криза та недосконалість механізму 
функціонування підприємств будівельної сфери стримують ріст та розвиток 
будівельного бізнесу в країні. Але це не єдині фактори, які впливають на конкуренто-
спроможність та на становище на державному та світовому ринках. На основі прове-
деного вивчення причин та наслідків виникнення загроз економічної безпеки 
підприємства, можна зазначити, що ризик – це невід’ємна частина бізнесу, та еко-
номічна безпека підприємства повністю залежить від професійних вмінь та особистих 
навичок керівників, вміння його прогнозувати, контролювати та правильно направ-
ляти свої дії на нейтралізацію або ліквідацію їх наслідків. Таким чином, робимо вис-
новок, що головною ціллю економічної безпеки підприємства є налагодження макси-
мально ефективного та надійного механізму функціонування, збільшення рентабель-
ності організації, висока конкурентоспроможність, підвищення продуктивності праці 
та швидка інтеграція підприємства. 

 
Література: 

1. Офіційний сайт Головного управління статистики України [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: www.ukrstat.gov.ua 

2. Кашин А. В Экономическая безопасность предприятия [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.dissercat.com/content/ekonomicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya-
upravlencheskie-resheniya 

3. Соловьев А. И. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта / А. И. Соло- 
вьев // Конфидент. – 2002. – № 3. – С. 40-52. 

  



47 

СЕКЦІЯ 4. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 
 
 
 

Шедяков В. Е. 

доктор социологических наук,  

кандидат экономических наук, 

независимый исследователь 

г. Киев, Украина 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Общественные процессы развития и модернизации имеют как общие, так и специ-

фические черты, которые должны учитываться для осуществления стратегического 
дизайна комплекса мероприятий и повышения соответствия качества управления 
уровня сложности управляемых, самоуправляемых и неуправляемых динамик. 
Направленность регуляторных методов существенно зависит от представлений об 
эпохе, фазе цикла конъюнктуры, возможностях и ограничениях антикризисного регу-
лирования. Вместе с тем, надо учитывать соотношение актуальных (более гибких, 
подвижных) и фундаментальных слоёв социально-экономических отношений, харак-
теристики и возможности воздействия на которые различны. При этом для обеспече-
ния прогрессивных структурных и институциональных изменений необходимо забо-
титься о качестве стратегического, тактического и оперативного дизайна страны, ба-
зировании его отнюдь не на шароварщине далекого прошлого, не на буколическом 
воспевании сельской идиллии, а на атрибутике XXI века – научно-образовательных 
кластерах, требующих регуляторного подтверждения соответствующего уровня мо-
тивирования персонала. Для этого необходимо опираться на широкое привлечение 
заинтересованных в результатах их профессионально-образовательной подготовки 
представителей различных слоёв общества. Соответственно, на передний план выхо-
дят задачи налаживания эффективных контактов с «большим обществом» по вовле-
чению в реализацию этих подходов для реализации постсовременного Сверхпроекта 
жизнеустройства и развития своего культурно-цивилизационного мира.  

Умение самоосуществиться для каждого из культурно-цивилизационных миров 
включает поддержание баланса между воплощением собственного Сверхпроекта и 
признанием права на качественно иные модели развития прочих миров [1-3]. Вместе с 
тем успешное развитие государственной стратегии предполагает уточнение методо-
логии и ресурсных баз моделирования социально-экономических процессов. Карди-
нальное же усложнение среды, логики и взаимодействия потоков трансформаций 
взыскует адекватного инструментария анализа, прогноза и конструктивных воздей-
ствий. Какие-то ресурсно-методологические зоны закрылись, будучи исчерпанными, 
иные перестали быть определяющими. Это резко ограничивает продуктивность по-
пыток воспроизвести мировой опыт прошлых модернизаций, воспользоваться каль-
кой со своих прежних инноваций: иное время, другие факторы и составляющие успе-
ха. К тому же для всякого культурно-цивилизационного мира на разных этапах его 
существования – свой «порог чувствительности», свои признаки комплементарности 
(в частности, выбора союзников и противников), предпочтения в ресурсно-
методологических базах конкуренции, путях нападения и обороны, в стратегии, так-
тике и оператике. 

Ныне глубина и своеобразие трансформаций предопределяют появление более 
комплексных проблем, заданий и нуждаются в новых механизмах управления. 
Огромное значение для точности моделирования общественных процессов и обеспе-
чения эффективного воздействия на них имеет учёт сочетания процессов необрати-
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мых и циклических, поступательных и волнообразных. Социогенез вообще предпола-
гает ритмическое возникновение, развитие, изменение и исчезновение его элементов, 
то есть и развитие, и деградацию, относительные прогресс и регресс культурно-
цивилизационных миров, являющихся неотъемлемой частью всякого периодического 
процесса. Соответственно, разные исследовательские школы выделяют, в развитие 
своих подходов и для решения конкретных научных задач, различные этапы, фазы, 
ритмы, волны и циклы – и характеризуют моменты их начала и развития/затухания, а 
также формы снятия.  

Под влиянием масштабов совокупного воздействия человечества преодоление гло-
бальных кризисных явлений ныне тем более требует отхода от экономики и общества 
бездумного потребительства в пользу обеспечения доминанты рачительного отноше-
ния к миру, его экологии (включая и экологию человека). Отказ же от своих страте-
гий обрекает на утрату субъектности и превращение в объект стратегий чужих, сле-
довательно, на отчуждение от собственных смыслов и ценностей и внешнюю эксплу-
атацию. Вместе с тем, зачастую, важно уметь не пытаться навязывать свое, а делать 
его привлекательным, используя чужое для защиты своих интересов. Углубление и 
расширение масштабов разнообразных аспектов всеобщего кризиса: социального, 
финансового, производственного и проч. – становится важнейшим условием продле-
ния жизнедеятельности западно-христианской цивилизации в её постсовременной 
общественно-исторической форме. Соответственно, цена сохранения этой модели – 
распространение кризиса.  

Экономическая конкуренция втягивает в себя все виды международных экономи-
ческих отношений, подчиняя своим задачам как собственно экономические, так и 
внеэкономические ресурсы. Соответственно, условия сконцентрированных транс-
формаций соединяют в себе необходимость осуществления конкурентных действий с 
учётом дерева целей, ограничений, возможностей и опасностей как завершающейся, 
так и наступающей эпохи, что находит отражение на уровнях стратегии, тактики и 
оператики. При этом возможности существуют только для тех, кто в состоянии (име-
ет адекватные качества и условия) их выделить и воспользоваться ими. Оптимизация 
стратегии дальнейшего развития страны, коррекция внешнего и внутреннего курса 
следуют, прежде всего, из представлений об отечественном выборе своей перспек-
тивной ниши и конкурентоспособной в мире жёсткого соперничества альтернативных 
ресурсно-методологических баз и моделей жизнеустройства и развития. На первый 
план выходит состязание в получение доступа к ресурсам жизнеобеспечения развития 
и технологиям их использования в экономике культурно-цивилизационных миров, 
включая контроль за миграцией экономически активного населения (особенно – но-
сителей интеллектуально-творческого потенциала, прежде всего, учёных, изобретате-
лей, одарённых студентов), качеством и доступностью образования, трансфертом ин-
новаций и проч. Вместе с тем глобализация расширила возможность, живя на одной 
территории, обслуживать своей деятельностью интересы иной.  

Конвейерность общественных инноваций, их сетевая тотальность становятся важ-
нейшей характеристикой процессов как инволюции, так и коэволюции. Соответ-
ственно, необходимо переходить от привычки к навязыванию глобальных стандартов 
и шаблонов крайне разнородным культурно-ценностным мирам к ориентации на 
культивирование собственных общесоциальных условий продуктивности и долго-
временной стабильности экономического роста. При том из каждого вида модели 
(традиционной, модерной, постмодерной) развития конкретный культурно-
цивилизационный мир может получить свою конкретику соответственно как глубин-
ным пластам своих ценностно-смысловых комплексов, так и динамике трансформа-
ции. Вместе с тем, инновационные социально-экономические процессы всё активнее 
втягивают в себя не только экономическое активное население, но и самые различные 
общественные группы, которые конкурируют за влияние на принятие решений, в т.ч. 
стратегического уровня. 
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При этом наиболее органичной становится стратегия стимулирования желательных 
трансформаций, а не директивного принуждения к ним. Связанные с идеями мягкой вла-
сти, гибкой силы, непрямого воздействия социальные технологии способны решать за-
дачи многоуровневого воздействия на слабоструктурированные сложноорганизованные 
социальные объекты. Они предполагают, в частности, признание неполноты, субъектив-
ности и внутренней ограниченности знаний каждого, необходимость учёта командной 
игры субъектов. Возможности рационально спланированных и хорошо управляемых 
воздействий всегда локальны. Однако, руководитель отнюдь не бессилен, если в состоя-
нии опереться при принятии управленческого решения на логику анализа, прогноза, ха-
рактеристики возможностей и ограничений эффективных конструктивных воздействий 
[4; 5]. Государственная стратегия способна усиливать полезные и локализовать вредные 
динамики, поддерживать вектор прогрессивных трансформаций, повышать уровень до-
верия в обществе, обеспечивать продуктивный базис консолидации, формировать ориен-
тиры изменений, влиять на условия прохождение процессов управляемых, самоуправля-
емых и неуправляемых, оптимизировать ограничения. 

Для этих целей используют, прежде всего, практики форсайта и ивент-анализа, 
SWOT (strengths, weaknesses/limitations, opportunities, threats) – сильные стороны, сла-
бые стороны/ограничения, возможности и угрозы, TAIDA (tracking, analyzing, 
imaging, deciding, acting) – наблюдение, анализ, создание образа, принятие решения, 
действие, статичные и динамичные модели, трендовые и имитационные подходы, ор-
ганизационно-управленческие стратегии и требования проповедничества, диалога, 
консультации или регистрации, факторные и кластерные методы развития. Крайне 
важно при этом придерживаться многовариантности и альтернативности, целостно-
сти, последовательности и непрерывности, синергетичности, учёта уровня морально-
волевых качеств, сочетания рыночных и внерыночных начал, духовного и материаль-
ного аспектов, социальных и индивидуальных пластов, цикличности и поступатель-
ности, прогресса и регресса, форм отчуждения и творчества. Таким образом, можно 
повышать достоверность, точность и обоснованность результатов. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОГРАФІЇ НАСЕЛЕННЯ  

ТА ЗАЙНЯТОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує 

потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що з одного боку може стати локомотивом 
розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції в світовий економічний 
простір, а з іншого – зростання доходів, задіяного в аграрній економіці сільського 
населення, що складає понад третину всього населення країни, дати мультиплікатив-
ний ефект у розвитку інших галузей національної економіки.  

Принципами розвитку аграрного сектору у сфері організації аграрного виробництва є: 
збалансованість його розвитку за економічними, соціальними та екологічними кри-
теріями; створення умов для формування заінтересованого в довгостроковому ефектив-
ному господарюванні відповідального користувача (власника) землі; розвиток різних 
форм господарювання за умови пріоритетності формування господарств, що мають ве-
лику соціально-економічну роль для сільських громад [4]. 

Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним 
чинником виробничих відносин є населення держави. Стосовно до економіки населення 
є одночасно виробником і споживачем матеріальних та духовних цінностей. 

У триєдиній системі «населення – діяльність – життєве середовище» перший елемент 
(за чисельністю, віком та статтю) є визначальним для формування двох інших. Питання 
щодо чисельності населення, його складу та руху в перспективі є важливими вихідними 
параметрами для формування програм розселення, зайнятості, задоволення соціальних 
потреб конкретних категорій людей, розвитку економічного потенціалу держави. 

 
Таблиця 1 

Чисельність наявного і постійного населення, тис. осіб 

 

Чисельність наявного населення Чисельність постійного населення 

всього 
у тому числі 

всього 
у тому числі 

міське сільське чоловіки жінки 

Україна 

1995 51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1 

2000 49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3 

2005 47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5 

2010 45962,9 31524,8 14438,1 45782,6 21107,1 24675,5 

2014 45426,2 31336,6 14089,6 45245,9 20918,3 24327,6 

2015
2
 42929,3 29673,1 13256,2 42759,7 19787,8 22971,9 

Хмельницька область 

1995 1517,0 777,6 739,4 1511,6 693,6 818,0 
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2000 1458,9 747,7 711,2 1454,2 669,5 784,7 

2005 1388,0 724,2 663,8 1384,9 638,7 746,2 

2010 1334,0 726,2 607,8 1330,8 614,3 716,5 

2014 1307,0 729,5 577,5 1303,8 603,9 699,9 

2015 1301,2 730,3 570,9 1298,1 601,7 696,4 

* Джерело: побудовано автором за даними державної служби статистики України [3]  

 
Як видно із даних таблиці 1 за період з 1995-2015 роки чисельність населення в 

Україні скоротилась на 8799,1 тис. осіб, або на 17%, а Хмельницької області  
215,8 тис. осіб, або на 14,2%. В Україні скорочення відбулось в основному за рахунок 
міського населення на 5545,7 тис. осіб, або на 15,5% та сільського на 3353,4 тис. осіб 
18,6%, а в Хмельницькій області за рахунок міського населення на 47,3 тис. осіб, або 
на 6,1% та сільського на 168.5 тис. осіб, або на 22,8%. В цілому слід відмітити про 
чітку тенденцію швидших темпів скорочення сільського населення в Україні та 
Хмельницькій області, за виключенням 2015 р., де по Україні перевищило зменшення 
міського населення із-за тимчасово окупованих територій. Деякі дослідники вважа-
ють, що єдиною принциповою різницею між персоналом і кадрами є належність до 
кадрів не лише штатних працівників, а й потенційних кандидатів на заміщення робо-
чих місць [2, c. 5].  

Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення 
обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію 
робочої сили для виробництва товарів та послуг. До складу економічно активного 
населення входять особи, які займалися економічною діяльністю або шукали роботу і 
готові приступити до неї, тобто класифікувалися як «зайняті» або «безробітні», 
визначені за методологією Міжнародної організації праці (МОП). 

 
Таблиця 2 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами  
за видами економічної діяльності у 2014 році  

 

Усього,  
 

С
тр

у
к
ту

р
а 

за
й

н
я
-

то
ст

і 
п

о
 К

В
Е

Д
, 

У тому числі 

великі 
підприємства 

середні 
підприємства 

малі 
підприємства 

з них 

осіб 

у
 %

 д
о
 з

аг
ал

ь
н

о
го

 п
о

к
аз

н
и

к
а 

в
ід

п
о
в
ід

н
о
го

 в
и

д
у

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

осіб 

у
 %

 д
о
 з

аг
ал

ь
н

о
го

 п
о

к
аз

н
и

к
а 

в
ід

п
о
в
ід

н
о
го

 в
и

д
у

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

осіб 

у
 %

 д
о
 з

аг
ал

ь
н

о
го

 п
о

к
аз

н
и

к
а 

 
в
ід

п
о
в
ід

н
о
го

 в
и

д
у

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

осіб 

у
 %

 д
о
 з

аг
ал

ь
н

о
го

 п
о

к
аз

н
и

к
а 

 
в
ід

п
о
в
ід

н
о
го

 в
и

д
у

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

осіб % 

Украї-
на: 
усього 

6183,5 100 1860,9 30,1 2646,7 42,8 1675,9 27,1 722,0 11,7 
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Сільсь-
ке гос-
подар-
ство 

624,2 10,1 42,8 6,9 363,4 58,2 218,0 34,9 98,5 15,8 

Хмель-
ницька 
область: 
усього 

111826 100 13089 11,7 59374 53,1 39363 35,2 16024 14,3 

Сільське 
госпо-
дарство 

26697 23,9 4832 18,1 15034 56,3 6831 25,6 3203 12,0 

* Джерело: побудовано автором за даними державної служби статистики України [3] 

 
Дані табл. 2 свідчать про те, що із загальної чисельності зайнятих працівників на 

підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності то у сільському гос-
подарстві по Україні було зайнято 10,1%, а у Хмельницькій області – 23,9%. Серед 
загальної чисельності зайнятих у 2014 році в Україні та Хмельницькій області 
працювало у великих підприємствах 30,1 та 11,7%, 42,8 та 53.1 – у середніх, 27,1 та 
35,2 у малих та 11,7 і 14,3% у мікропідприємствах.  

Слід відмітити також те, що в аграрному секторі працює 93,1% від загальної чи-
сельності зайнятих по Україні та 81,9% у Хмельницькій області. Отже із числа зайня-
тих кожен другий працював у середніх за розмірами підприємствах, а кожен третій у 
малих, що підтверджує велику значимість даних підприємств в економіці держави та 
житті людей.  

Зокрема слід зауважити, що предметом суперечок науковців різних країн досі за-
лишається сутність малого підприємства. За оцінками експертів Світового банку ли-
ше у країнах, що розвиваються, існує близько 50 визначень сутності малого 
підприємства. Очевидно, що дослідження розвитку сектору малого підприємництва в 
будь-якій країні потребує конкретизації його критеріїв. В зарубіжних країнах 
здебільшого використовується лише один критерій – кількість працівників. Перева-
гами цього є співставлення між країнами у просторі й часі. Чисельність персоналу 
засвідчує потужність підприємства, пояснює його соціальний та організаційний стан. 
Недоліком такого підходу є те, що кількість зайнятих у різних галузях унеможливлює 
порівняння на основі різної інтенсивності праці [1]. 

Тому система заходів у сфері підтримку суб’єктів малого підприємництва у сфері 
АПК повинна бути націлена на недопущення дискримінації малих суб’єктів господа-
рювання по відношенню до інших. Забезпечення конкурентних відносин у сільсько-
господарському виробництві повинно бути доповнено на рівні регіональної і муніци-
пальної політики створення однакових економічних, соціальних, правових і виробни-
чих передумов для розвитку всі форм власності і господарювання та рівним доступом 
до всіх форм підтримки сільськогосподарських виробників у регіоні. 

Вважаємо, що розвиток сільськогосподарського підприємництва відповідає інтере-
сам держави в цілому і окремих регіонів зокрема у формуванні багатоукладної еко-
номіки сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення, зменшен-
ня асиметрії соціально-економічного розвитку території.  

Для більш повної реалізації можливостей і підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів малого підприємництва у сфері АПК необхідно: розвивати інфраструктур-
ний супровід сільськогосподарського виробництва; інтегрувати сільськогосподарські 
з переробними і обслуговуючими підприємствами; полегшити виділення їм коштів на 
придбання технологічного обладнання і виробничих ресурсів через механізм пільго-
вого кредитування і лізинг, державні субсидії, а також сприяти кооперації для пере-
робки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції; розвивати сфери тор-
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гово-закупівельних послуг, ширше використовуючи механізм споживчої кооперації; 
сприяти створенню кооперативів для агрохімічного, зооветеринарного і виробничо-
технічного обслуговування селянських, фермерських господарств та інших суб’єктів 
малого підприємництва; збільшити об’єм інформаційно-консультаційних послуг, що 
надаються суб’єктам малого підприємництва у сільському господарстві. З метою 
створення нормальних ринкових відносин у сфері АПК необхідна концепція фор-
мування та розвитку сільського підприємництва. 
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СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО МАРКЕТИНГУ  

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 
Актуальність проблем антикризового управління підвищується в процесі рефор-

мування вітчизняної економіки. В умовах жорсткої конкуренції внутрішнього та 
зовнішнього середовищ, керівники суб’єктами господарювання вимушені приймати 
швидкі управлінські рішення, часто підвищеного ризику, що призводить до негатив-
них наслідків та помилок в діяльності підприємств. Особливістю антикризового мар-
кетингу в управлінні є те, що він має свою специфіку, потребує спеціальних знань та 
суттєво відрізняється від традиційних маркетингових заходів. 

Антикризовий маркетинг забезпечує швидкість обороту обігових коштів, що є 
важливою умовою ефективного функціонування фінансово-економічного механізму 
підприємства в умовах кризи. Комплексна система організації та збуту продукції, що 
зорієнтована на задоволення потреб споживачів та одержання прибутку на основі 
прогнозування ринку забезпечується саме антикризовими маркетинговими заходами, 
впровадженими на підприємствах. Фінансова стабілізація підприємств та їх нормаль-
не функціонування створюється за умов, коли провадиться діяльність, що перетворює 
потреби конкретних споживачів в доходи підприємства. Саме тому, функція марке-
тингу стає пріоритетною у своїй діяльності в умовах погіршення економічного стану 
суб’єктів господарювання. 

Однією з ключових функцій антикризового маркетингу є моніторинг зовнішнього 
середовища підприємства для визначення загроз погіршення стану підприємства на 
ринку, втрату його конкурентоспроможності, зниження платоспроможності та керо-
ваності в умовах кризових явищ.  
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Організація виконання функцій антикризового маркетингу залежить від наступних 
чинників: передусім це розміри підприємства та специфіка його виробництва; асор-
тимент продукції (чи послуг) та її споживчих якостей; особливості ринків, на яких 
оперує підприємство.  

Пріоритетними завданнями менеджерів підприємств в антикризовому управління ма-
ють бути [1]: 1) обґрунтований вибір маркетингових стратегій; 2) відповідність застосо-
вуваних стратегій поставленим цілям та реальним можливостям підприємства; 3) широ-
ке використання активного та пасивного маркетингу; 4) проведення різноманітних фо-
румів, опитувань та особисте спілкування з потенційними клієнтами. 

Антикризові маркетингові стратегії можуть бути згруповані за наступними етапами 
управління підприємствами: 

І етап – передкризове управління (полягає у захисті ринкової частки, обороні 
«слабких» місць, виходу на інші територіальні та товарні ринки збуту); 

ІІ етап – кризове управління (характеризується послабленням загальної активності, 
застосуванням стратегії диверсифікації та використанням малобюджетних стратегій 
маркетингу); 

ІІІ етап – після кризове управління (передбачає збут існуючого товару новим по-
купцям на нових ринках, впровадження стратегії розвитку для нового товару та за-
стосування стратегії глибокого проникнення на ринок). 

В умовах фінансової нестабільності підприємств основними завданнями антикризово-
го маркетингу є: 1) забезпечення швидкості та якості поставок продукції, та їх регуляр-
ності; 2) одержання повторних замовлень клієнтів; 3) підписання довгострокових дого-
ворів на поставки продукції; 4) використання активних каналів збуту продукції 
підприємства; 5) спроможність задовольнити потреби різних груп споживачів. 

Оскільки позитивний результат від впровадження стратегій антикризового марке-
тингу необхідно одержати в короткостроковому періоді часу, керівникам підприємств 
необхідно використовувати оперативний маркетинг. 

Надзвичайно важливим в успішній антикризовій маркетинговій діяльності є вибір 
вірної політики ціноутворення на продукцію або послуги. Встановлення ціни на про-
дукцію залежить від багатьох чинників, що пов’язані зі становищем підприємства, 
ринковою кон’юнктурою та цілями, які є пріоритетними під час кризи [2]. 

Процес ціноутворення в кризових умовах господарювання має базуватися на таких 
основних положеннях: 1) встановлення мінімальних цін на продукцію для забезпе-
чення виживання підприємства; 2) врахування змін попиту залежно від ціни про-
дукції; 3) врахування ціни на продукцію конкуруючих підприємств та обсяг продукції 
конкурентів на ринку; 4) використання стратегії зниження ціни основної продукції, 
при підвищенні ціни на запасні частини чи обслуговування для забезпечення рента-
бельності підприємства [2]. 

Таким чином, застосування підходів антикризового маркетингу та специфіки його 
стратегій в управлінні підприємствами, забезпечить підвищення координованості всіх 
бізнес-процесів підприємства та ефективність прийняття управлінських рішень щодо 
вирішення оперативних та стратегічних завдань в умовах нестабільного зовнішнього 
середовища. 
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ 

ІНТРАПРЕНЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Одним із недоліків запровадження інтрапренерства на підприємствах є відсутність 

миттєвого або швидкого ефекту, і саме тому діяльність, пов’язана з реалізацією ін-
трапренерського проекту може не отримувати необхідного фінансування і підтримки 
[2]. Тому, для успішного становлення та розвитку інтрапренерства на підприємствах 
необхідно забезпечити підтримку та стимулювання його реалізації з використанням 
ресурсів та потенціалу, як підприємства, так інтрапренера. На нашу думку, успішна 
реалізація інтрапренерського проекту залежить від створення системи підтримки та 
стимулювання запровадження інтрапренерства на підприємстві, основні елементи 
якої зображені на рисунку 1. 

Для створення сприятливого інтрапренерського клімату підприємство повинне 
орієнтуватись на передові технології, заохочуючи реалізацію нових ідей. Важливим 
аспектом є стимулювання НДР. Керівництву підприємства слід заохочувати експери-
ментування, а отже, сприймати пов’язаний з будь-якими експериментами метод проб 
і помилок. У фірмах, діяльність яких орієнтована на високу віддачу вкладеного 
капіталу та великі об’єми реалізації, такі ризики не сприймаються. Для досягнення 
успіху першочергове значення має фінансова підтримка проекту. Фінансове забезпе-
чення може бути здійснене за рахунок спеціальних фондів, створених для фінансу-
вання інновацій, частково або повністю за рахунок власних коштів інтрапренера. Але 
для того, щоб використовувати матеріальні ресурси, інтрапренер повинен переконати 
керівництво в економічній вигоді розробки проекту шляхом розробки бізнес-плану. 

Важливим аспектом є заохочення до спільної роботи в одній команді спеціалістів 
різних професій, оскільки наявність у структурі компанії неформальних груп є пози-
тивним явищем. А узаконення (легалізація) таких осередків сприяє створенню спри-
ятливого інноваційного середовища. Більше того, на підприємстві має бути створена 
спрощена процедура реєстрації таких підрозділів [1]. 

Важливою умовою здійснення внутрішнього підприємництва є підтримка зі сторо-
ни вищого керівництва. Інтрапренрський підрозділ в організаційній структурі фірми 
має займати таку позицію, щоб був забезпечений прямий зв’язок з вищим керів-
ництвом без участі проміжних ланок. Це також позитивно вплине на зниження рівня 
бюрократії в структурі підприємства. Підтримка інтрапренерського проекту повинна 
включати тісний зв’язок системи преміювання працівників та результатів роботи. Та-
кий підхід буде мотивувати учасників до роботи з більшою віддачою, оскільки їх ма-
теріальне благополуччя буде прямо залежати від власних зусиль. Окрім того, 
преміювання слід забезпечити не лише працівникам інтрапренерської групи, а й ін-
ших підрозділів підприємства за співпрацю з інтрапренером. Це також матиме пози-
тивні наслідки для сприйняття інновацій усіма працівниками підприємства. 
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Рис. 1. Основні складові системи підтримки  

та розвитку інтрапренерства на підприємствах 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Антикризове управління – це система своєчасних прийомів та методів, здатних по-

передити фінансову кризу і уникнути банкрутства [1, c. 216]. 
Досить суперечливим є перелік факторів, які зумовлюють виникнення кризи у про-

цесі діяльності промислового підприємства. Можна з певністю сказати, що одночасно 
з факторами, які виникають незалежно від дій суб’єкта господарювання (форс-
мажорні обставини, військові конфлікти, падіння рівня економіки, політична криза, 
вичерпання родовищ природних ресурсів, інфляція, зміни у зовнішньоекономічній 
політиці тощо), існує ряд факторів, які зумовлені прогалинами в управлінській діяль-
ності на різних рівнях. Зокрема, ігнорування управлінським персоналом інформації, 
що демонструє зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства, недо-
оцінювання серйозності таких змін, ведення непродуманої кадрової політики та бо-
ротьба з тими, хто не підтримує корпоративну позицію або прагне її змінити, уперте 
дотримання застарілих підходів, що колись забезпечили успіх [2]. На першому місці 
серед причин виникнення кризових ситуацій є вплив людського чинника [3]. 

На другому місці з певністю можна відзначити недосконалість фінансової політики 
і, як результат, – відсутність коштів для рефінансування заборгованості або покриття 
збитків. У зв’язку з тим, що всі причини взаємопов’язані, то досить складно визначи-
ти серед них основну. 

З метою стабілізації ситуації, яка призвела до кризового стану, у механізмі анти-
кризового управління пріоритети повинні перебазуватися на мотивування персоналу, 
формування високого ступеня його лояльності до підприємства, економії ресурсів, 
обережності, впевненості і соціально-психологічної стабільності діяльності, ініціа-
тивності у вирішенні проблем і пошуку найкращих варіантів розвитку, глибокому 
аналізі ситуації, професіоналізмі тощо [4]. 

У залежності від характеру кризи та специфіки діяльності промислових 
підприємств, доцільно вибирати наступні антикризові методи: 

– даунсайзинг – адаптація чисельності персоналу та обсягів виробничих потужно-
стей до сформованих ринкових умов, завдяки чому можна суттєво знизити рівень 
собівартості продукції та постійних витрат; 

– реінжиніринг – оптимізація бізнес-процесів промислового підприємства, що 
дозволить підвищити рівень продуктивності праці, знизити рівень собівартості 
продукції [5]; 

– диверсифікація виробництва – налагодження виробництва іншої продукції чи 
надання послуг, що дозволять залучити додаткові кошти та втримати рівень прибут-
ковості; 

– оптимізація організаційної структури – спрямована на вилучення зайвих (не по-
вністю задіяних) ланок організаційної структури з виробничого процесу та на пере-
розподіл функціональних обов’язків, що дозволяє знизити рівень постійних витрат та 
собівартості продукції; 

– скорочення витрат – передбачає нормування всіх статей витрат і контроль за 
їхнім дотриманням, дозволяє підвищити рентабельність діяльності; 

– аутсорсинг – передача дороговартісних процесів для виконання спеціалізованими 
компаніями (фахівцями) на платній основі, що дозволяє оптимізувати виробничий 
процес та скоротити витрати;  
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– залучення кредитних коштів – дозволяє відновити платоспроможність та продо-
вжити виробничий процес; 

– горизонтальна та вертикальна інтеграція – перша передбачає залучення інших 
ідприємств до купівлі більших партій продукції, що значно здешевить її вартість, а 
друга – тісну взаємодію із постачальниками; ці заходи дозволять знизити рівень вит-
рат та рівень собівартості продукції; 

– добровільне злиття – передбачає об’єднання з іншими суб’єктами господарюван-
ня, що дозволить відновити стабільність та втриматися на ринку. 

Для того, щоб антикризові методи приносили бажані результати, необхідно врахо-
вуючи описані у роботі методики та результати інших наукових досліджень і дотри-
муватися наступних вимог: – слідкувати за якісним виконанням всіх етапів 
функціонування системи економічної безпеки промислових підприємств; – ор-
ганізувати високоефективну інформаційну діяльність; – приділяти значну увагу ро-
зробленню сценаріїв подолання впливу дестабілізуючих факторів у перспективі; – 
залучати висококваліфікованих фахівців до стратегічного планування та розроблення 
антикризових методів; – забезпечити децентралізацію влади та відповідальності на 
структурні підрозділи; – здійснювати бюджетування діяльності тощо. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ТРАНСФЕРУ РЕСУРСІВ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
В умовах ринкової економіки особливого значення набуває проблема підвищення 

якості продукції промислових підприємств з метою забезпечення її конкурентоспро-
можності. Одним із способів розв’язання цієї задачі є розроблення та застосування на 
підприємствах трансферних систем, які за рахунок оптимізації трансферу ресурсів 
дозволять знизити собівартість готової продукції та збільшити продуктивність техно-
логічних процесів.  

Промислові підприємства під час свого функціонування вимагають постійного за-
безпечення різними видами ресурсів: сировинними, трудовими, фінансовими, інно-
ваційними, енергетичними тощо. Крім вище зазначених ресурсів на сучасному етапі 
набули широкого застосування інформаційні ресурси, які забезпечують оперативне 
реагування підприємства на різноманітні зміни, які відбуваються у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах. На сучасному ринку вищенаведені види ресурсів мають 
певну ціну, яка може відносно швидко змінюватися залежно від виду продукції, по-
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питу на неї, впровадження новітніх технологій, зміни джерел постачання сировинних 
і енергетичних ресурсів та ситуації на ринках ресурсів. У зв’язку з цим виникає необ-
хідність швидкого реагування підприємства на ці зміни шляхом інформаційного су-
проводу трансферних операцій. 

Забезпечення підприємства сировинними ресурсами в необхідних обсягах 
розв’язується шляхом застосування логістичної системи. Оскільки, логістика і трансфер 
займаються переміщеннями сировини та готової продукції, то зустрічаються випадки 
підміни цих понять. Однак, розглядаючи суть трансферу та логістики варто зауважити, 
що спільним для них є мінімізація витрат на здійснення операцій переміщення ресурсів. 
Разом з тим порівнюючи їх функції важливо відзначити, що трансфер передбачає ширші 
задачі і функції [1] порівняно з логістикою, тому її слід розглядати як складову частину 
трансферу. Наприклад, існує трансфер певних видів ресурсів, зокрема: різні види енергії, 
трудові, фінансові, інноваційні та інформаційні ресурси, які не можуть бути передані 
логістичним шляхом. 

Оскільки під час функціонування промислові підприємства вимагають трансферу 
всіх видів ресурсів (сировинних, енергетичних, трудових, фінансових, інформаційних 
та інших), то необхідно вибрати ефективні методи їх трансферу. Наведемо характерні 
особливості основних види ресурсів, які використовують підприємства в процесі 
своєї діяльності з метою обгрунтування методів їх трансферу. 

Трансфер сировинних ресурсів полягає у пошуку сировини, реальної оцінки її вар-
тості, транспортування та розрахунків за неї. Він також передбачає переміщення та об-
мін необхідних видів сировини високої якості. До основних методів трансферу сировин-
них ресурсів відносяться: пряма закупівля сировини від виробника, закупівля через по-
середників, користування сировинними ресурсами з власних джерел, користування 
спільними сировинними ресурсами, змішаний метод закупівлі сировинних ресурсів. 

Надзвичайно важливими для діяльності промислових підприємств є енергетичні 
ресурси, до яких відноситься електрична енергія та інші енергетичні ресурси, зокрема 
пара, гаряча і холодна вода, стиснене повітря тощо. Приймаючи до уваги особливості 
трансферу електроенергії основними методами будуть: використання власних джерел 
енергії (теплові, вітрові та водні електростанції), закупівля електроенергії безпосе-
редньо від енергосистеми, закупівля електроенергії через посередників, зустрічний 
або двосторонній метод. 

Вибір методу трансферу енергоносіїв залежить від способу розрахунків, а також кон-
тролю їх якісних показників та обсягу споживання. Переважно основними способами 
розрахунків за електричну енергію є пряма і безпосередня оплата за спожиті обсяги у 
визначені умовами терміни. Крім того, можливий трансфер електроенергії на умовах 
передоплати або розрахунків у кредит. Останнім часом широко впроваджуються вітрові 
електростанції, які за своєю вартістю є доступними для середніх підприємств, що дозво-
ляє їм володіти власними джерелами електроенергії. 

Такі енергоресурси як: електрична енергія, рідкі види палив, газ та пари високого тис-
ку можна отримувати лише централізовано від постачальників, які володіють цими ре-
сурсами. Вода холодна і гаряча може бути отримана не лише від постачальників, а й з 
джерел розміщених на територіях підприємств або суміжних територіях з підприєм-
ством. Саме ці особливості визначають методи трансферу цих видів енергоносіїв. 

Для будь-якого підприємства визначальним трудові ресурси, тому однією з транс-
ферних операцій трудових ресурсів підприємства є добір професійного складу. Особ-
ливу цінність мають фахівці, які організовують та реалізовують основний техно-
логічний процес, також спеціалісти, котрі здійснюють експлуатацію і обслуговування 
технологічного обладнання. Не менш важливу роль відіграють працівники основних 
відділів (технічний, постачання, бухгалтерія, фінансово-економічного, збуту, марке-
тингу), які здійснюють організацію і контроль виробництва. Їх добра теоретична 
підготовка та практичний досвід уможливлює успішне виконання поставлених зав-
дань і, відповідно, економічне зростання.  
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Трансфер трудових ресурсів в межах підприємства полягає у переміщенні з однієї 
категорії працівників в іншу, які відрізняються за ознаками кваліфікації і професії, 
умов та рівня оплати праці, стажу роботи, посади і ін. Це пов’язано з зовнішнім 
трансфером трудових ресурсів підприємства, зокрема з плинністю кадрів. Статистика 
показує, що плинність зростає на тих підприємствах, де можливості внутрішнього 
трансферу є обмежена, тобто існує низька ймовірність переходу з однієї групи 
працівників в іншу групу з більш вищим рівнем кваліфікації та оплати праці. 

Очевидно, що інформаційне забезпечення, контролю трудових ресурсів, а на його 
основі вміння оптимально розподілити їх, здійснити прогноз і, як наслідок, запобігти 
зривам виробництва з метою досягнення стабільності і ефективності роботи підпри-
ємства, тому їх трансфер є досить відповідальним і здійснюється такими основними 
методами: відбір випускників з навчальних закладів, залучення працівників з біржі 
праці, внутрішня ротація, конкурс на вакантні посади, наймання працівників на осно-
ві рекомендацій та пошук працівників через агентства праці.  

Фінансові ресурси постійно використовуються в процесі функціонування підпри-
ємства, а також забезпечують та обслуговують виробничу, інвестиційну, інноваційну 
та інші види діяльності.  

У процесі функціонування підприємства переважно використовують власні фінансові 
ресурси, які отримані за рахунок власних джерел (статутний, додатковий і резервний 
капітал, нерозподілений прибуток), а також за необхідності можуть використовувати 
залучені – котрі знаходяться в тимчасовому користуванні на визначених договірних 
умовах (кредити, позики, кредиторська заборгованість, інші зобов’язання) [2]. 

Трансфер фінансових ресурсів є досить різноманітний і полягає в залученні коштів на 
різних етапах його діяльності для забезпечення стабільного функціонування. До основ-
них методів трансферу фінансових ресурсів відносять: продаж цінних паперів, спільна 
діяльність підприємств, використання коштів сформованих за рахунок прибутку 
підприємств, кредити вітчизняних та іноземних банків, комерційних кредит та лізинг. 

Інформаційні ресурси підприємств існують у вигляді баз даних, архівах, бібліотеч-
них фондах та банках даних тощо. Ці ресурси мають стратегічне та оперативне зна-
чення для організації оптимального ведення господарсько-економічної діяльності. 

Джерелами формування інформаційних ресурсів підприємства є зовнішнє та 
внутрішнє середовище, при цьому внутрішнє середовище складається з інформації від 
структурних підрозділів та відділів підприємства. Внутрішня інформація відображає 
поточний стан сировинних, енергетичних, трудових ресурсів, напівфабрикатів, фінан-
сових потоків, виконання виробничих програм, основних та оборотних засобів якими 
володіє підприємство. Від зовнішнього середовища через інформаційні системи от-
римується інформація про законодавчу базу, джерела сировинних та енергетичних 
ресурсів, ринки збуту, науково-технічні розробки та тенденції, рівень конкуренції, 
попит та вимоги покупців тощо. До основних методів трансферу інформаційних ре-
сурсів відносяться: отримання ліцензій, укладання договору франчайзингу і ін-
жинірингу, замовлення консалтингового дослідження та промисловий шпіонаж.  

Отже, враховуючи важливість методів трансферу основних ресурсів доцільно ство-
рити оптимальну трансферну систему, яка забезпечить ефективне функціонування 
підприємства та підвищить його фінансово-економічні показники. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА  

НА B2B ТА B2C РИНКАХ 
 
У сучасному економічному середовищі підприємства, що прагнуть покращити 

власні конкурентні позиції, все більше уваги приділяють управлінню нематеріальни-
ми активами, зокрема іміджем. Це стосується підприємств, що працюють як на спо-
живчому, так і на промисловому ринку. 

Слід зазначити, що підходи до формування іміджу підприємств, що орієнтовані на 
промисловий ринок (B2B) відрізняються від підходів до його формування на підприєм-
ствах, що функціонують на споживчому ринку (B2C). Такі відмінності у підходах спри-
чинені особливостями функціонування ринків та поведінки споживачів на них. 

З цього приводу Пол Хейг, наводить наступні відмінності між промисловим та 
споживчим ринками: 

1. Складність у прийнятті рішення про купівлю промислового товару, у якому 
задіяна значна кількість служб і працівників різних ієрархічних рівнів, на відміну від 
прийняття рішення про купівлю товару кінцевого споживання на споживчому ринку, 
де рішення приймаються здебільшого спонтанно, одним-двома суб’єктами. 

2. Раціональність промислового покупця – всі рішення приймаються з огляду на 
вигоду для фірми та групи, що приймає рішення. 

3. Множинність джерел на промисловому ринку – коли з метою диференціації у 
одного товару можуть бути декілька постачальників. 

4. Якість, ціна та умови доставки, як ключові критерії у здійсненні остаточного ви-
бору. 

5. Інерція та довіра – коли при повторних закупівлях на промисловому ринку за-
звичай співпрацюють з компаніями, з якими вже існує досвід роботи. 

6. Шорт-листи постачальників – коли компанії обирають не з усього переліку мож-
ливих постачальників, а роблять короткий перелік, що базується на чітко визначених 
критеріях. 

7. Масові (зі стандартними властивостями та якістю) та диференційовані продукти 
[1, с. 7-16]. 

Як зазначає В. Рябовол, імідж відіграє значну роль в діяльності підприємств, які 
працюють на промисловому ринку. Так, покупці на промисловому ринку схильні 
приймати зважені та найменш ризикові рішення про купівлю, мінімізувати об’єктивні 
та суб’єктивні проблеми та ризики, пов’язані із неякісною роботою постачальника. 
Автор зазначає, що: «імідж являє собою одну з складових частин бренду промислово-
го підприємства, сукупність думок про те, наскільки добре і коректно поводиться 
компанія як постачальник, наскільки високий у неї рівень сервісу, які є складності 
при роботі з клієнтом, наскільки якісним є її продукт». Науковець також стверджує, 
що імідж має принципове значення для компанії, оскільки клієнт може погодитися на 
менш універсальний продукт, але не захоче працювати з компанією, від якої може 
очікувати порушення зобов’язань [2]. 

Розвиваючи думку В.Рябовола, вітчизняний науковець О.Тимошенко у своїх нау-
кових дослідженнях наводить та систематизує основні аспекти, яким має відповідати 
імідж промислового підприємства. До них автор відносить:  
 адекватність (відповідність реально існуючому образу чи специфіці підприємства); 
 оригінальність (відмінність від образів інших підприємств, особливо однотипних); 
 пластичність (здатність не втрачати актуальності, не виходити з моди, змінюю-

чись, здаватися незмінним); 
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 адресність (залишатись привабливим для певної цільової аудиторії) [3, с. 137–140]. 
Слід зазначити, що В.Рябовол також наводить приклад того, що імідж підприєм-

ства, зокрема у формі бренда, має левову частку у формуванні ціни продукту. Так, 
аналізуючи результати тендерних закупівель оптичних пристроїв, автор звернув ува-
гу, що іноземні компанії, зокрема компанія Olympus, можуть знижувати ціну майже у 
два рази. На одному з тендерів Olympus, знизив ціну на своє обладнання з 10000 до 
4500 доларів. Таке суттєве зниження ціни, дозволило науковцю дійти висновку, що 
вартість бренда даної компанії становить якщо не половину, то досить значну частину 
ціни, а отже, підприємство отримує додатковий прибуток тільки за імідж [2]. 

Виходячи із зазначеного вище, вважаємо за доцільне здійснити порівняльну харак-
теристику іміджу промислового та споживчого підприємства (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика іміджу підприємств,  
що є гравцями на B2B та B2C ринках

* 

Показники 
Імідж підприємства 

на ринку B2С 
Імідж підприємства 

на ринку B2B 
Адресність Може бути направлений на 

масову свідомість. 
Чітко направлений на певну 
групу людей, або на кон-
кретну людину. 

Відомість Відомий широкому загалу 
(навіть людям, які не є фак-
тичними або потенційними 
покупцями) 

Відомий у вузькому колі 
існуючих або потенційних 
споживачів 

Дія на свідомість Апелює до нематеріальних 
цінностей та орієнтований 
на встановлення безпосе-
реднього емоційного зв’язку 
зі споживачем чи партнером 
(емоційне сприйняття) 

Апелює до матеріальних 
цінностей та орієнтований 
на встановлення емоційного 
зв’язку опосередковано, че-
рез почуття впевненості у 
виборі та у отриманні вигоді 
(раціональне сприйняття) 

Основне джерело 
формування 

В основному засоби масової 
інформації, робота з гро-
мадськістю 

Досвід, спеціалізовані ви-
дання, думки впливових 
стейкхолдерів 

Взаємозв’язок між 
іміджем продукції та 
іміджем підприємства 

Імідж продукції та імідж 
підприємства можуть бути 
як тісно взаємопов’язаними 
так і абсолютно індивідуа-
льними 

Імідж продукції та імідж 
підприємства тісно взаємо-
пов’язані, в більшості випа-
дків імідж продукції є похі-
дним від іміджу підприємс-
тва 

*
Джерело: авторська розробка 

 
Основні відмінності іміджу підприємства (табл. 1) залежать також від природи ринків 

та особливостей свідомості покупців на кожному з них, і полягають в наступному: 
1. Адресність. Продукція/послуги, що виробляються та пропонуються на спожив-

чому ринку зазвичай мають масовий попит та розповсюджуються серед значних груп 
споживачів. Відповідно імідж підприємства на ринку B2С, спрямований на фор-
мування максимальної обізнаності про компанію та/або її товари/послуги та на пози-
тивне сприйняття образу компанії якнайбільшою кількістю існуючих і потенційних 
споживачів. Продукція промислового призначення має чітко окреслене коло існую-
чих або потенційних споживачів. Саме тому імідж промислових підприємств зазвичай 
направлений на чітко визначену цільову групу споживачів, з метою більш точної пе-
редачі основного іміджевого повідомлення та чіткого позиціонування компанії. 
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2. Відомість. Цей елемент безпосередньо пов’язаний із попереднім. Виходячи з ма-
сової направленості іміджевих повідомлень компаній на споживчому ринку, ство-
рюється масова обізнаність про ці компанії, їх товари та послуги, навіть серед людей, 
які не зацікавлені в їх придбанні. Наприклад, достатньо відомими є такі компанії як 
Louis Vuitton, Rolls-Royce, Vertu, проте вони спрямовані на відносно невелике коло 
потенційних клієнтів. Промислові підприємства, навпаки, виходять з чіткої направле-
ності своїх іміджевих повідомлень, які спрямовані вузькому колу спеціалістів, потен-
ційних або існуючих покупців та інших стейкхолдерів. 

3. Дія на свідомість. Даний елемент витікає із природи прийняття рішень про 
купівлю на споживчому і промисловому ринках. Якщо для споживчого ринку харак-
терні імпульсивні купівлі, та емоційне сприйняття продукції або послуг, відповідно 
саме на це будуть спрямовані іміджеві повідомлення. Наприклад, компанія Apple мо-
же не називати точні характеристики своєї продукції, а оперувати лише термінами 
«краще», «швидше», «більше», «задоволення від використання», які мають яскраве 
емоційне забарвлення. І навпаки, в іміджевому повідомлені промислових підприємств 
зазвичай акцентується увага на раціоналізмі, зокрема на якості продукції, отриманих 
вигодах при її купівлі, стійкому розвитку, надійності. 

4. Основне джерело формування іміджу. На споживчому ринку найкращим джере-
лом для подання іміджевої інформації та формування іміджу компанії є канали масо-
вої інформації, такі як Інтернет, телебачення, радіо, преса тощо. Також важливим 
джерелом формування іміджу є громадськість, яка за допомогою відгуків, коментарів 
та інших засобів вираження власної думки впливає на сприймання компанії широким 
загалом. На промисловому ринку найбільш ефективним джерелом формування 
іміджу є досвід, зокрема минулі ділові відносини з тією чи іншою компанією. 

5. Взаємозв’язок між іміджем продукції та іміджем фірми. На споживчому ринку 
кожний окремий продукт може мати свій унікальний образ, який може підкріплюва-
тись образом компанії-виробника, впливати на нього або бути абсолютно незалежним 
(особливо при застосуванні стратегії House of Brands). Промислові підприємства 
пов’язують імідж продукції із іміджем компанії-виробника. 

Врахування вищезазначених особливостей допоможе створити більш привабливий 
імідж промислового підприємства, враховуючи лише ті його аспекти, які будуть при-
вабливими для споживачів на ринку B2B, тим самим виділяючи компанію на тлі кон-
курентів. 
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КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ  

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Динамізм та непередбачуваність розвитку сучасної економіки об’єктивно висува-

ють необхідність чіткої спрямованості на забезпечення стратегічних цілей, 
відповідних цій меті управлінських концепцій та інструментарію. 

Сучасні концепції менеджменту мають достатньо виразну орієнтацію на стратегію 
функціонування підприємства, а тому інструменти управління повинні відповідати 
базовим засадам таких концепцій. До дієвих у практичному використанні вітчизня-
ними підприємствами інструментів забезпечення стратегічного управління слід відне-
сти контролінг, який методично і функціонально зорієнтований на стратегію, базуєть-
ся на ключових показниках та індикаторах довгострокового розвитку підприємства. 
Незважаючи на те, що традиційно системи контролінгу споріднюються з операційним 
управлінням (оперативний контролінг), у сучасних теоретичних дослідженнях вва-
жається що «контролінг набуває своєї популярності в стратегічному управлінні, 
оскільки сучасна ситуація на ринку доволі швидко змінюється, а стратегія підприєм-
ства будується на перспективу» [1, с. 106]. 

Концепції і парадигми стратегічного управління вимагають об’ємної інформаційної 
і статистичної бази, включаючи й ринкові показники функціонування підприємства. 
Забезпечення передбачуваного «класичними» концепціями стратегічного управління 
інформаційно-аналітичного масиву даних у вітчизняній практиці вкрай затруднене, а 
тому доцільним можна вважати використання контролінгу як системи, що спроможна 
виконувати функцію інструментів стратегічного управління. 

У деяких дослідженнях наводяться аргументації про те, що «стратегічний кон-
тролінг забезпечує прогнозний результат діяльності та ефективний зворотний зв’язок, 
переводить управління підприємством на новий рівень» [2, с. 283]. Зміст і функціо-
нальна спрямованість такого інструментального засобу в системі стратегічного 
управління передумовлює і його предмет, який переважно розглядають в координатах 
«узагальнення обліково-аналітичної інформації за принципами і вимогами плануван-
ня, прогнозування, аналізу і контролю для забезпечення ефективних управлінських 
рішень в рамках стратегічного менеджменту» [3, с. 149]. Тобто, на відміну від опера-
тивного стратегічний контролінг «зорієнтований на тривалу перспективу, охоплюючи 
стратегію підприємства… саме стратегічний контролінг визначає перелік показників, 
які є мірилами досягнення стратегічних цілей підприємством» [4, с. 148, 149]. 

Результати сучасних досліджень різновекторно розкривають теоретичні і практичні 
аспекти контролінгу як системи забезпечення управлінських рішень, формуючи різні 
концептуально-методичні парадигми цього управлінського інструмента з урахуван-
ням стану і передумов розвитку національних економік. Виходячи із реальних умов 
сучасних глобалізаційних процесів, основних тенденцій розвитку економіки, можна 
дотримуватися погляду про те, що ієрархічний підхід до формування інструментарію 
контролінгу сучасного підприємства першочергово висуває його основне завдання 
забезпечення відповідною інформацією концепцію довгострокового функціонування 
підприємства. Розширення змісту і методів контролінгу дозволяє розглядати його ва-
гомим інструментом у системі стратегічного управління. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ  

У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ COSO 
 
Результативність реалізації інвестиційних проекті у галузі енергетики має тісну за-

лежність від ефективності ризик-менеджменту (далі РМ). Цей бізнес-процес, що 
відноситься до категорії забезпечуючи, виступає консолідатором методичних під-
ходів до ідентифікації, оцінювання ризиків та управління ними.  

 Ефективність РМ згідно з Концептуальними основами інтегрованої моделі ризик-
менеджменту, що була оприлюднена у 2004 р. Комітетом спонсорських організацій 
Тредвея (COSO) характеризує стан управління у визначений момент часу. При цьому 
мають бути у наявності вісім компонентів управління (внутрішнє середовище; поста-
новка цілей; визначення подій; оцінювання ризиків; реагування на ризик; засоби кон-
тролю; інформація та комунікації; моніторинг) [1, с. 21]. 

Внутрішнє середовище підприємства виступає основою управління ризиками, 
оскільки охоплює відносини у колективі, компетенції співробітників та сферу їх 
відповідальності, етичні цінності, культуру управління ризиками тощо. Фахівці кон-
салтингової компанії KPMG характеризують культуру управління ризиками, як існу-
ючу в організації систему цінностей і способів поведінки, що визначає суть і форму 
рішень, прийнятих в області управління ризиками. Перелік питань, в межах яких мо-
же оцінюватися культура управління ризиками може мати такий вигляд [2]: настрій 
топ-менеджерів і керівництва середньої ланки; інформування з питань професійної 
етики і ризиків; стимул з боку працівників діяти відповідно до встановлених правил; 
врахування ризиків у процесі прийняття рішень керівництвом тощо. 

Постановка цілей виступає основою стратегічного бачення. Ефективність ризик-
менеджменту у контексті стратегічного розвитку підприємства проявляється через 
оцінювання результативності цілепокладання. Будь-яке відхилення від прогнозовано-
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го кінцевого результату містить в основі ризикоутворюючий фактор, що вчасно не 
був врахований та мінімізований.  

У дослідженні, присвяченому проблемам результативності стратегічного цілепо-
кладання енергогенеруючих підприємств зазначається, що оцінка ефективності ціле-
покладання повинна пов’язувати у єдине ціле всі процедури виконання пунктів стра-
тегічного плану. Система результуючих показників складається відповідно до постав-
лених цілей та відображає зміни у параметрах підприємств у початковій та кінцевій 
точках планового періоду [3, с. 67].  

У Концептуальних основах COSO зазначається, що відправною точкою при фор-
мування стратегії виступає ризик-апетит підприємства, тобто прийнятне співвідно-
шення між темпами росту, рівнем ризику та доходності або як збільшення вартості 
підприємства, скориговане на ризик. Між ризик-апетитом та стратегією існує тісний 
зв’язок. Так якщо розглядати стратегічні цілі ДП НАЕК «Енергоатом», то співвідно-
шення між ними та ризик-апетитом прямуватиме у русло готовності до протидії різ-
ним видам небезпек (табл. 1). 

Кожен ідентифікований ризик має свої наслідки, тому їх доцільно групувати за 
наслідком по відношенню до підприємства електрогенерації. Проекти розрізняються 
за розміром і складністю, незалежно від цього, всі проекти можуть бути представлені 
у вигляді життєвого циклу з наступною структурою: проектування; будівельно-
монтажні роботи; введення в експлуатацію; експлуатація. 

 
Таблиця 1 

Співставлення стратегічних цілей з ризик-апетитом ДП НАЕК «Енергоатом» 
Стратегічні цілі Ризик-апетит 

Подовження ресурсу наявних та 
спорудження нових енергопотужно-
стей. 

Виведення об’єкту інвестування на проект-
ну потужність 
Окупність інвестиційного проекту 

Створення національної інфраструк-
тури поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом 

Вартість проекту 
Збитки, завдані третім особам через забруд-
нення територій 

Фізичний захист об’єктів атомної 
енергетики 

Заходи з підвищення фізичної безпеки 
Стрес-тести 

Перепідготовка і підвищення 
кваліфікації персоналу АЕС 

Обсяг відповідальності за прийняті рішення 

Світові стандарти культури та без-
пеки роботи АЕС 

Постфокусімовські заходи 

Екологічно-чисте виробництво 
енергії 

Штрафні санкції за порушення екологічного 
законодавства 

Постійний розвиток технологій 
Прямі та опосередковані збитки від впро-
вадження 

Складено авторами 

 
Для підвищення ефективності управління по відношенню до процесу визначення 

подій доцільно використовувати логічно-смислове моделювання (причинно-
наслідковий аналіз), що дозволяє виявити не тільки критичну ситуацію у процесі ре-
алізації проекту, але й визначити її причини та наслідки. 

Основними способами реагування на ризик є: ухилення від ризику; мінімізація ризи-
ку; перерозподіл; прийняття ризику. У залежності від обраного способу ефективність 
даного процесу буде різнитися. При виборі способу реагування, необхідно враховувати 
[1, с. 48]: вплив потенційних способів реагування на ймовірність виникнення та ступінь 
впливу ризику, а також які варіанти реагування на ризик відповідають допустимому рів-
ню ризику організації; оцінювання співвідношення витрат та вигід від потенційної реак-
ції на ризик; потенційні можливості досягнення цілей організації. 
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Мінімізація ризиків передбачає інвестування у засоби безпеки, навчання персона-
лу, інноваційні технології та технічні засоби, що попереджають чи перешкоджають 
виникнення позаштатних ситуацій. При оцінюванні ефективності цього способу ре-
агування слід відштовхуватися від співвідношення позитивного ефекту та інвестова-
них коштів на заходи безпеки. 

Моделі відносин контрагентів при перерозподілі ризиків можуть бути різними. Так 
при реалізації інвестиційного проекту електрогенерації ризик помилок у проектуванні 
передається проектній організації, ризик будівельно-монтажних робіт – генеральному 
підряднику, ризик виходу з ладу устаткування – інжиніринговій компанії тощо. Ризи-
ки нещасного випадку, пошкодження основних засобів, цивільної відповідальності 
можуть бути передані страховій компанії за окрему плату. 

Метою контролю у межах ризик-менеджменту є належне виконання всіх заходів 
спрямованих на його впровадження і адаптацію до постійних змін ризикоутворюючих 
факторів і ризикових ситуацій на підприємстві.  

Високий рівень культури управління ризиками вимагає високоефективної ко-
мунікації, яка полягає в навчанні, зборі звітів і залученні різних експертів до діалогу 
щодо ризиків їх компетентності. Обмін інформацією та поглядами на ризики в рамках 
інвестиційного проекту надає змоги розвивати комунікаційні зв’язки між учасниками 
проекту. У відповідності до Міжнародного стандарту ISO 31000:2009 розвиток ко-
мунікації між учасниками проекту повинен бути націлений на [4]: встановлення на-
лежного контексту; зацікавленість сторін; сприяння ідентифікації ризиків; удоскона-
лення превентивних заходів управління ризиками тощо.  

У процесі ризик-менеджменту особлива увага приділяється питанням, пов’язаним з 
моніторингом, який виступає у ролі інструменту постійного оцінювання ефективності, 
сприяючи удосконаленню РМ і контролю реалізації інвестиційного проекту. На думку 
Чернової Г. В. на етапі моніторингу РМ менеджер повинен виконувати такі задачі [5]: 
оцінювання збитків в результаті реалізації ризиків; оцінювання відповідності результатів 
впровадження РМ початковим цілям; виявлення нових джерел і факторів ризику; від-
стеження і виявлення змін всіх раніше відомих факторів; оцінка випадків виникнення 
збитків; статистичний аналіз збитків; корегування карти ризиків, змодельованих сце-
наріїв ризиків, превентивних заходів з управління ризиками. 

Таким чином, оцінювання ефективності РМ інвестиційного проекту підприємства має 
охоплювати усі наявні компоненти та носити комплексний характер. Кожен компонент 
доповнюючи один одного відображає відповідність програми управління ризиками 
(ПУР). Загальна ефективність ризик-менеджменту залежить від рівня підготовки, компе-
тентності та кваліфікації ризик-менеджера, котрий несе відповідальність за виконання 
ПУР в межах реалізації інвестиційного проекту на підприємстві. У процесі управління 
ризиками від нього вимагається вчасна реакція на ризикоутворюючі фактори та ризикові 
ситуації з метою уникнення негативних наслідків. 
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ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ 
 
В умовах трансформаційних перетворень до ринкової системи господарювання про-

блема корпоративного управління транспортною сферою є надзвичайно актуальною. 
Ефективно діюча сучасна транспортна інфраструктура, адекватна умовам України, яка 
враховує як ефективний досвід, так і особливості перехідного періоду, є важливим чин-
ником формування конкурентоспроможної національної економіки. 

Дослідження показали, що процес ринкових перетворень у транспортній сфері, 
який було розпочато в України, призвів до складних соціально-економічних процесів, 
які негативно вплинули на стан економічного розвитку. Результатом такої глибокої 
соціально-економічної кризи стало значне скорочення транспортних підприємств, 
падіння продуктивності праці у транспортній галузі, зниження конкурентоспромож-
ності та якості транспортних послуг. 

Процеси корпоративного управління транспортною сферою в умовах формування 
ринкової системи господарювання на базі різних форм власності виявився нездатними 
рішуче вплинути на підвищення ефективності національної економіки. Відмова від 
адміністративних методів управління транспортною сферою в умовах відсутності ци-
вілізованих ринкових відносин та елементів ринкової транспортної інфраструктури при-
звели до повного розбалансування вітчизняної економіки. Проблема полягає в тому, що 
законодавче поле щодо механізму формування та ефективного функціонування ринко-
вих транспортних інституцій в країні було і сьогодні залишається недостатньо врегульо-
ваним. Відсутність сучасного оптимального корпоративного управління транспортною 
сферою в країні розглядається фахівцями як одна з головних причин низької ефектив-
ності національної економіки. 

Слід констатувати, що питання комплексного розвитку корпоративного управління 
транспортної інфраструктури в умовах ринкової трансформації економіки, і особливо 
впливу інфраструктури на зростання транспортних послуг, у вітчизняній практиці в 
недостатній мірі вивчені з теоретичних позицій і майже не використовуються в прак-
тичній діяльності.  

При розробці проблеми корпоративного управління транспортною сферою, особ-
ливо при формуванні оптимальної транспортної інфраструктури слід виходити з 
визнання того, що ринкова інфраструктура призначена для регулювання взаємодії 
елементів ринкової транспортної системи, оптимізує рух товарно-грошових потоків і 
забезпечує розвиток ринкових взаємовідносин, а вплив на створення транспортних 
послуг через інфраструктуру є найбільш ефективним засобом корпоративного управ-
ління транспортною сферою. 

У вітчизняній науковій літературі дослідженню окремих складових корпоративно-
го управління транспортною інфраструктурою приділяється велика увага. Однак про-
блема виявлення факторів впливу на темпи економічного зростання ще не стала 
предметом глибокого дослідження, а окремі теоретичні розробки носять фрагментар-
ний характер. 

Недостатнє вивчення цих питань та їх важливість для забезпечення ефективного 
розвитку національної економіки зумовили вибір напряму наукових досліджень та 
окреслили їх основні складові. 

Мета і завдання дослідження полягають у розробці трансформаційних моделей 
впливу корпоративного управління транспортною сферою на економічне зростання та 
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обґрунтування методичних підходів щодо прогнозування на цій основі зростання по-
казників транспортної галузі та шляхів її оптимального інвестиційного забезпечення.  

Об’єктом дослідження вибрані підприємства транспортного комплексу України. 
Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти формування і розвитку 
корпоративного управління транспортної інфраструктури та механізми його впливу 
на економічне зростання транспортної галузі. 

Теоретичну основу проведених досліджень становлять сучасні теорії ринкової еко-
номіки, теорії економічного зростання; наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 
дослідників з питань формування та функціонування корпоративного управління 
транспортної інфраструктури, чинне законодавство України, що регламентує діяль-
ність суб’єктів господарювання та процеси формування окремих елементів транс-
портної інфраструктури. 

При виконанні досліджень були використані методи системного підходу, еко-
номіко-математичного моделювання, прогнозування, статистичного та техніко-
економічного порівняльного аналізу. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОТИДІЯ РИЗИКАМ  

В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасний розвиток України характеризується кризовими явищами як в економіці 

країни, так і в розвитку окремих її регіонів, галузей, у діяльності деяких суб’єктів го-
сподарювання, які спричинені впливом тривалої світової фінансової кризи. Найбільш 
істотне значення в такій ситуації має подолання кризового стану на підприємствах, 
які складають первинну ланку економіки держави.  

В умовах ринкової економіки, а також з урахуванням фінансової та економічної кризи 
в державі, ризик є невід’ємним елементом підприємницької діяльності. Підприємницькі 
ризики створюють суттєві загрози, насамперед, комерційним підприємствам. 

Ураховуючи сучасні обставини на світовій економічній арені та на ринку еко-
номіки Україіни зокрема, виникає чимало ризиків для підприємств та цілих галузей в 
економіці країни. Окремо слід виділити так звані ризики, пов’язані з економічною 
активністю, тобто з веденням бізнесу та підприємницькою діяльностю (виробничі, 
транспортні, торгові, фінансові) та результатами економічних процесів (ризики, зумо-
влені економічними змінами, валютні, інфляційні). 

У зв’язку з цим розробка механізмів антикризового управління та протидії ризикам 
в системі економічної безпеки підприємства в умовах нестабільного економічного 
середовища є актуальним науковим завданням, що вимагає ретельного і глибокого 
дослідження. 

Дослідженням проблем антикризового управління в системі економічної безпеки 
підприємства присвячені праці вітчизняних та зарубіжних економістів: Бланка І. О., 
Мороза О. В., Скібіцького О. М., Терещенко О. О., Черепа А. В., Річардсона У. Б., 
Хіта Р. Б., Кашкіна Б. К., Блінова А. В., Захарова Г. В., Большакова А. М. та ін. 
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Метою данної роботи є уточнення визначення поняття антикризового управління 
та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності антикризового 
управління в системі економічної безпеки підприємства при умовах виникання пев-
них економічних ризиків. 

Антикризове управління підприємством у провідних компаніях країн з розвинутою 
ринковою економікою є невід’ємним елементом єдиної системи управління 
підприємством і становить систему заходів, спрямованих не тільки на вихід 
підприємства з кризи та його оздоровлення, але й на запобігання входження в таку 
ситуацію. Процес антикризового управління в таких компаніях проводиться постійно: 
починаючи зі створення компанії і протягом усіх наступних життєвих циклів 
підприємства [1]. 

Антикризове управління – це ефективний менеджмент, який дає можливість виве-
сти підприємство з кризи; це комплексна система заходів, яка спрямована на за-
побігання кризи та забезпечення умов, які б ліквідували передумови та наслідки її 
появи через прогнозування соціально-економічного розвитку підприємства і ре-
алізацію антикризової стратегїї для зміцнення конкурентних позицій суб’єкта госпо-
дарювання у ринковому середовищі [2]. 

У процесі антикризового управління підприємці стикаються із сукупністю ризиків, 
які різняться за місцем і часом виникнення, зовнішніми і внутрішніми чинниками, що 
впливають на їхній рівень, і, отже, за способом їх аналізу та характеристикою. 

Усі види ризиків взаємопов’язані і впливають на діяльність підприємця, перешкоджа-
ючи прийняттю рішень і оптимізації ризику. Саме тому потрібні поглиблений аналіз 
складу конкретних ризиків, чинників їх виникнення та розробка напрямів протидії. 

Особливості, що притаманні антикризовому управлінню та протидії економічним 
ризикам, полягають у такому: 

– специфічність мети здійснення – збереження підприємства, як господарюючого 
суб’єкта та відновлення його життєздатності; 

– використання специфічного управлінського інструментарію, тобто засобів та 
прийомів управлінського впливу. 

– підвищена ризикованість управлінських рішень, що приймаються та реалізовуються 
у зв’язку з високим ступенем нестійкості (напруження) господарської системи; 

– використання інноваційних рішень, креативного піходу до визначення типу по-
ведінки в кризовій ситуації та пошуку шляхів виходу з неї. 

Головоною метою антикризового управління є забезпечення стабільного розвитку 
підприємства, впевненого положення на ринку та стійкого фінансового стану при 
будь-яких економічних, політичних, соціальних ситуацій у країні [3]. 

Відправним етапом підвищення ефективності антикризового управління є визна-
чення системи цілей, які мають бути досягнуті. Такими цілями мають бути (подають-
ся за ієрархією значущості): 

– виведення підприємства зі стану юридичного банкрутства; 
– недопущення ініціювання банкрутства підприємства; 
– локалізація кризових явищ; 
– фінансова стабілізація підприємства; 
– протидія ризикам; 
– запобігання повторення кризи; 
– моніторинг життєдіяльності та реалізація профілактичних заходів. 
Протидія pизикaм нa пiдпpиємcтвi є пpoцecoм, щo ґpунтуєтьcя нa пepeдбaчeннi ви-

никнення pизику, визнaчeннi ймoвipних мacштaбiв йoгo пpoяву, a тaкoж фopмувaннi 
тa пoдaльшoму впpoвaджeннi кoмплeкcу зaхoдiв, cпpямoвaних нa пoпepeджeння aбo 
мiнiмiзaцiю втpaт, пoв’язaних iз їх виникненням. Ocкiльки pизик є мoжливicтю 
пpoяву зaгpoзи, упpaвлiння pизикaми мoжнa ввaжaти oдним iз iнcтpумeнтiв 
зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдпpиємcтвa.  

Таким чином, у результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність 
підвищення ефективності антикризового управління за умов виникнення економічних 
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ризиків, що сприяє оздоровленню, розвитку підприємства, підвищенню рівня його 
конкурентоспроможності та економічної безпеки в сучасних реаліях господарювання. 
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ДО ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Перехід до ринкових умов господарювання привів до того, що на даний монет аграрні 

підприємства самостійно обирають напрям свої діяльності. Перед кожним керівником 
постає питання вибору провідної галузі виробництва – рослинництва чи тваринництва, 
аби досягти максимуму прибутку для забезпечення розширеного відтворення та інтен-
сифікації виробництва. Та окрім максимізації прибутку, необхідно враховувати широке 
коло чинників, щодо вибору виробничого напряму: наявність виробничих ресурсів, кіль-
кість та якість трудових ресурсів, природо-кліматичні умови та ін. До того ж необхідно 
враховувати екологічну безпеку та збереження родючості ґрунтів. 

Для цілей дослідження впливу галузевої структури на фінансові результати необ-
хідно обґрунтувати сутність такого поняття як «галузь». Як стверджує академік  
В.Г. Андрійчук, галузь – це частина сільськогосподарського виробництва, яка 
відрізняється від його інших частин кінцевою продукцією, набором засобів вироб-
ництва (предметів і знарядь праці), технологією виробництва і його організацією, а 
також професійним складом працівників [1]. Професор В.Я. Амбросов наголошує на 
важливості організаційного вдосконалення галузевої і виробничої структур, визна-
чення спеціалізації з урахуванням довгострокової кон’юнктури ринку [4]. 

Для більш чіткої картини поєднання галузей необхідно досліджувати динаміку струк-
тури валової. Детально аналіз зміни структури валової продукції сільського господарства 
можна провести розглядаючи зміни в структурі основних видів продукції (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Валова продукція за основними видами  
сільськогосподарської продукції в Україні, % [5] 

Показники 
Роки 2013 р. до 

2009 (+,-) 2009 2010 2011 2012 2013 
Продукція рос-
линництва 

65,6 63,9 69,5 66,8 69,6 4,0 

зернові та зерно- 
бобові культури  

 

24,8 21,4 25,9 22,1 26,5 1,7 

технічні культури 15,1 16,9 17,8 18,2 19,4 4,3 
картопля, овочі та 19,7 19,5 20,1 20,8 18,1 -1,6 
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баштанні продо-
вольчі культури 
плоди, ягоди та 
виноград 

3,4 3,6 3,3 3,4 3,6 0,2 

кормові культури 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 -0,4 
інша продукція 
рослинництва 

0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 -0,2 

Продукція тва-
ринництва 

34,4 36,1 30,5 33,2 30,4 -4,0 

худоба та птиця 
 (вирощування) 

14,6 16,0 13,5 15,0 14,1 -0,5 

молоко 14,6 14,6 12,1 12,9 11,5 -3,1 
яйця 3,7 4,1 3,7 4,0 3,6 -0,1 
інша продукція  
тваринництва 

1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 -0,3 

Джерело: Сільське господарство України за 2013 рік: Статистичний збірник / За ред. 

Н.С. Власенко; Державна служба статистики України. – 2014. – 400 с.  

 
Як видно з таблиці, провідна галузь виробництва на протязі всього досліджуваного 

періоду залишається рослинництво. В 2013 році питома вага галузі становила 69,6%, що 
на 4% більше від рівня 2009 р. Зростання даного показника відбулося за рахунок збіль-
шенням технічних культур на 4,3% та зернових на 1,7% в загальній структурі. Продукція 
тваринництва навпаки має тенденцію до зниження. Якщо в 2009 р. даний показник був 
на рівні 34,4%, то в 2013 р. він знизився на 4%. Серед основних видів продукції найбільш 
суттєве зменшення виробництва спостерігається стосовно молока. Пояснення цьому до-
сить просте – стійка тенденція до зниження поголів’я основного стада ВРХ та низькі за-
купівельні ціни, що у сукупності призвело до зменшення обсягів виробництва та збитко-
вості молочного скотарства в невеликих підприємствах України. 

Таким чином, слід визначити за рахунок чого галузева структура дає найбільший 
економічний ефект, які види продукції є найвигіднішими для виробництва. Дослідити 
прибутковість від реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими 
підприємствами в Харківській обл. за 2013 р., в розрахунку на 1 га, можна за допомо-
гою рис. 1. 

За даними графіку, найвищі прибутки в розрахунку на одиницю площі підприєм-
ства отримують від реалізації соняшнику – 2019,89 грн/га, прибутковим було і виро-
щування пшениці – господарства отримали прибуток в розмірі 410,82 грн/га, від ре-
алізації цукрових буків – 136,91 грн/га. Збитковим в звітному році було вирощування 
ячменю – 107,4 грн/га та кукурудзи – 873,35 грн/га.  

Для порівняння та співставлення фінансових результатів галузей рослинництва та 
тваринництва було проведено наступні розрахунки, з урахуванням нормативних вит-
рат кормів на 1 ц продукції та фактичної урожайності зернових культур. Таким чи-
ном, виробництво молока було прибутковим – 1705,61 грн/га, виробництво свинини 
мало незначні прибутки – 0,85 грн/га, виробництво м’яса ВРХ навпаки було збитко-
вим, розмір збитків 4397,28 грн/га. 
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Рис. 1. Фінансові результати від реалізації основних видів продукції  

сільськогосподарськими підприємствами в Харківській обл. за 2013 р., грн/га 
Джерело: побудовано автором на основі статистичної звітності підприємств 

 
Провівши аналіз галузевої структури сільськогосподарських підприємств України 

було встановлено – провідна галузь виробництва на протязі всього досліджуваного 
періоду залишається рослинництво. Проаналізувавши динаміку виробництва валової 
продукції сільського господарства, спостерігаємо збільшення тих видів продукції, які 
вже традиційно вважаються прибутковими – технічні культури і зменшення тварин-
ницької продукції. Проте, враховуючи особливості галузі, зважаючи на необхідність 
використання науково обґрунтованих сівозмін, що автоматично виключає 
спеціалізацію монокультури. Подальший напрямок дослідження буде спрямовано на 
пошук оптимального поєднання культур та галузей яке буде сприяти отриманню 
найбільшого економічного ефекту. 
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ЗБАЛАНСОВАНЕ ЗРОСТАННЯ В СИСТЕМІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Підприємство, як самостійний суб’єкт господарювання, створюється для задоволення 

суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення господарської 
діяльності [1]. Фокусуючись на задоволенні потреб споживачів продукції (товарів, робіт, 
послуг) процес здійснення основної діяльності підприємства забезпечує формування чи-
стих грошових потоків, що за обсягами та якісними характеристиками мають відповіда-
ти цільовим (нормативним) значенням ключових детермінант ефективного інвестування, 
які визначаються власниками суб’єкта господарювання. Наслідком порушення визначе-
ної відповідності є зниження цінності підприємства як об’єкта інвестування для влас-
ників, що, в свою чергу, стає причиною міграції капіталу до більш інвестиційно приваб-
ливих суб’єктів господарювання. Цінність підприємства для власників з економічної 
точки зору характеризується його спроможністю збільшувати обсяги чи доходність 
(прибутковість) власного капіталу за рахунок здійснення ефективної господарсько-
фінансової діяльності. Дієвим механізмом запобігання втрати цінності підприємства для 
власників та міграції капіталу до більш інвестиційно-привабливих підприємств є 
ціннісно-орієнтоване управління. 

Ціннісно-орієнтоване управління (VBM) – управлінська технологія, яка спрямована 
на пошук інструментів вимірювання та формування цінності підприємства для акціо-
нерів (власників). Це процес гармонічного поєднання процесів управління інве-
стиціями, оцінки стратегій для створення оптимальної цінності та забезпечення цін-
ності шляхом інтегрованого управління діяльністю [2, с. 15-17]. 

Економічним базисом формування цінності підприємства для власників є його зба-
лансоване зростання: збільшення обсягів операційної діяльності, яке забезпечує фор-
мування прибутку як внутрішнього джерела зростання власного капіталу та його рен-
табельності за умови ефективного формування та використання ресурсів, оптималь-
них ризиків. Збалансоване зростання забезпечує інвестиційну привабливість 
підприємства в довгостроковій перспективі завдяки збільшенню теперішньої вартості 
чистих грошових потоків.  

В економічній літературі збалансоване зростання підприємства оцінюється за 
співвідношеннями зміни показників обсягів виробництва та реалізації продукції, ви-
ручки, прибутку, активів та власного капіталу [3].  

Р. Хіггінсом представлена така модель збалансованого зростання підприємства  
[4, с. 144]: 

                    (1) 
де, g – темп збалансованого зростання; 

Р – рентабельність реалізації продукції; 

R – частка нерозподіленого (капіталізованого) прибутку підприємства в загальному 

обсязі чистого прибутку; 

А – коефіцієнт оборотності активів; 
Т – коефіцієнт співвідношення активів та власного капіталу. 
Результати обчислення темпу збалансованого зростання за моделлю Р. Хіггінса 

порівнюються з фактичним (реальним) темпом зростання обсягів реалізації продукції. 
Для забезпечення відповідності фактичних результатів діяльності нормативним 
визначаються напрями підвищення ефективності операційної діяльності та зміни 
фінансової політики підприємства. 
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Авторська інтерпретація моделі збалансованого зростання підприємства, яка 
обґрунтована К. Уолшем представлена наступною формулою [5, с. 231]: 

             ,         (2) 
де, Е – коефіцієнт зростання підприємства; 

Rd – коефіцієнт нерозподіленого (капіталізованого) прибутку підприємства в зага-

льному обсязі виручки від реалізації продукції; 

G – темп зростання чистого доходу; 
ТO – коефіцієнт співвідношення оборотних активів та чистого доходу. 
Про формування цінності підприємства відповідно до моделі К. Уолша свідчить 

значення коефіцієнта Е, яке перевищує одиницю. Для власників економічно доціль-
ним є інвестування в таке підприємство, оскільки обсяги діяльності та прибутки його 
швидко зростають.  

Незбалансоване зростання підприємства характеризується різними комбінаціями 
вихідних показників, зокрема: 1) високими темпами зростання чистого доходу, низь-
кими рівнем рентабельності реалізації та обсягами прибутку, скороченням коефіцієн-
та оборотності оборотних активів; 2) низькими чи негативними темпами зростання 
доходу, низьким рівнем рентабельності діяльності, зниженням коефіцієнта оборотно-
сті активів, скороченням рентабельності власного капіталу (чи скороченням його об-
сягів) тощо. 

З урахуванням динамічності розвитку зовнішнього середовища та особливостей, які 
іманентні стадіям життєвого циклу підприємства, фактичні значення ключових економі-
чних та фінансових параметрів діяльності підприємства відображають більшою мірою 
його лімітрофний стан на шкалі забезпечення збалансованого зростання. З урахуванням 
цього основним завданням системи управління підприємством є максимальне спряму-
вання реальної траєкторії зміни фактичних значень ключових індикаторів до забезпечен-
ня збалансованого зростання підприємства. 

Відповідно до економічного змісту охарактеризованих вище моделей збалансова-
ного зростання, формування цінності підприємства має ґрунтуватися на реалізації су-
купності заходів за такими напрямами:  

– зростання обсягів діяльності: диверсифікація асортименту та ринків збуту про-
дукції підприємства (в довгостроковій перспективі забезпечується в процесі 
здійснення інноваційної діяльності, операцій злиття-поглинання підприємств); 

– підвищення ефективності діяльності: аутсорсінг окремих бізнес-процесів 
підприємства, ефективне скорочення неприбуткових напрямів діяльності, перегляд 
цінової політики, впровадження ефективних систем управління витратами та, 
відповідно, ресурсами;  

– забезпечення продуктивності формування та використання активів: оптимізація 
рівня використання потужностей підприємства, зниження вартості фінансування опе-
раційного та фінансового циклів, контроль рівня ліквідності активів; 

– забезпечення ефективної структури капіталу підприємства: оптимізація рівня 
боргового навантаження, зниження вартості капіталу та формування економічної до-
даної вартості підприємства, зростання обсягу власного капіталу за рахунок 
внутрішніх джерел та забезпечення досягнення цільового рівня рентабельності влас-
ного капіталу. 

З вищевикладеного можна сформувати ряд висновків. Формування цінності 
підприємства для власників за рахунок надмірного зростання (за умови перевищення 
темпів росту фактичного зростання над збалансованими) матиме короткостроковий по-
зитивний ефект. В подальшому результатом незбалансованого зростання стане втрата 
підприємством фінансової стійкості за рахунок надмірного залучення позикового капіта-
лу для фінансування швидкого росту в умовах формування невисоких обсягів прибутку 
та низького рівня його капіталізації. Особливо гострою проблема надмірного зростання в 
умовах кризи на макроекономічному рівні є для підприємств, які використовують агре-
сивний підхід до збільшення частки ринку. Підприємства, які мають порівняно вищий 
фінансовий потенціал в умовах виходу з ринку фінансово нестійких конкурентів збіль-
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шують обсяги діяльності завдяки переходу їх частки. Проте за умов скорочення платос-
проможного попиту (відповідно, скорочення обсягів продажу продукції в натуральному 
вимірі), на таких підприємствах здійснюється формування ресурсів, продуктивність ви-
користання яких в умовах постійного скорочення ринку буде також постійно знижувати-
ся. За високих темпів інфляції скорочення чистого доходу за рахунок зниження фізичних 
обсягів реалізації буде «замасковано» їх зростанням у вартісному вимірі за рахунок зрос-
тання цін реалізації продукції. 

Зростання підприємства невисокими темпами не задовольнятиме вимог власників з 
позицій приросту обсягів власного капіталу за рахунок капіталізації прибутку чи його 
доходності. В першу чергу це стосується підприємств, які «зростають повільніше» за 
конкурентів. 

Обґрунтовувати стратегічні управлінські рішення щодо формування цінності 
підприємства в процесі забезпечення збалансованості зростання необхідно з 
урахуванням стадій його життєвого циклу, які характеризуються різною спро-
можністю формувати фінансові ресурси за рахунок внутрішніх джерел та потребами у 
залученні кредитних ресурсів. Зростанню цінності підприємства для власників з 
урахуванням таких особливостей сприятиме впровадження антисипативного 
ціннісно-орієнтованого управління. 
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ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Для досягнення успіху будь-якому підприємству необхідна ефективна система 

управління, що включає в себе управління виробничим потенціалом як важливої 
складової даного процесу.  

Виробничий потенціал – це системна категорія, що характеризує можливості 
підприємства щодо виготовлення продукції, виходячи з наявних у його розпо-
рядженні всіх необхідних складових для забезпечення виробничого процесу. 

Вивченню різноманітних аспектів оцінки виробничого потенціалу підприємства 
присвячено праці А. Анчишкіна, О. Добикіна [1], Ф. Євдокімова, І. Рєпіної [2], О. Фе-
доніна [2], та ін. В той же час, питанням взаємозв’язку та взаємозалежності елементів 
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виробничого та сукупного потенціалів підприємства, удосконаленню оцінки вироб-
ничого потенціалу не приділено достатньої уваги. 

На нашу думку, метод, що дає можливість системно встановити якісні та кількісні 
зв’язки між окремими елементами сукупного потенціалу підприємства та рівень ви-
робничого потенціалу зокрема, його конкурентоспроможність та рівень розвитку, та 
на підставі цього обґрунтувати і своєчасно реалізувати правильні управлінські рішен-
ня щодо підвищення ефективності функціонування підприємства є досить привабли-
вим. Такий метод оцінки виробничого потенціалу був вперше запропонований у  
1998 році у наукових працях І. М. Рєпіної названий автором як «Квадрат потенціалу» 
або графоаналітичний метод діагностики (оцінки) потенціалу підприємства [2]. 

Складність оцінки будь-якого елементу потенціалу підприємства полягає в тому, 
що на його формування та ефективне використання мають вплив всі інші складові 
сукупного потенціалу, в цьому проявляється принцип синергізму потенціалу 
підприємства. Так, щоб оцінити стан управління виробничим потенціалом, окрім без-
посередньо дослідження його структури, необхідно оцінити й стан, наприклад, управ-
лінського, фінансового та кадрового потенціалів. В цьому і є перевага методики 
«Квадрат потенціалу» – вона дає можливість охарактеризувати як безпосередньо 
об’єкт дослідження, так і елементи, що створюють передумови для його формування 
та розвитку.  

В економічній теорії та практиці існує певна сукупність вихідних показників, по 
яких пропонується здійснювати побудову «Квадрату потенціалу» [2]. На нашу думку, 
даний «класичний» варіант методу має певні недоліки, зокрема не щодо методики 
побудови квадрату, а щодо наповненості його за змістом, а саме: 

– вплив суб’єктивного фактору при розрахунку окремих показників, тобто їх 
визначення за допомогою особистої думки експертів (це стосується, наприклад, таких 
показників як якість продукції, ділові якості менеджерів, фірмовий стиль тощо); 

– певні показники, що використовуються для розрахунку довжини векторів не 
можливо розрахувати, оскільки методика не враховує особливості інформаційної бази 
підприємств України; 

– визначені вище фактори викривляють отримані результати за методикою «Квад-
рат потенціалу» та відповідно, менеджери не можуть приймати ефективні управлінсь-
кі рішення для формування та розвитку потенціалу підприємства. 

Удосконалення графоаналітичного методу «Квадрат потенціалу», ми пропонуємо 
зробити в наступному: 

– по-перше, вважаємо за необхідне виокремити вектор «Кадри» замість вектору 
«Маркетинг», це доцільно, оскільки показники, що дають можливість оцінити збут в 
класичній методиці дублюються в двох векторах «Маркетинг» та «Виробництво, 
розподіл та збут продукції», а виробничий потенціал, на нашу думку, має бути оціне-
ний без врахування впливу маркетингових заходів; 

– по-друге, на підставі дослідження підходів науковців щодо аналізу виробничого 
потенціалу, пропонуємо змінити систему показників, на підставі яких визначається 
довжина всіх векторів методики «Квадрат потенціалу». Ці показники можливо ро-
зрахувати на підставі фінансової звітності вітчизняних підприємств; при їх виборі ми 
намагались уникнути суб’єктивного фактору. 

Удосконалений «Квадрат потенціалу» доцільно використовувати на всіх типах 
підприємств, адже його показники є універсальними, а отже їх можна розрахувати із 
фінансової звітності господарюючих суб’єктів, тому даний метод може бути викори-
станий на будь-якому виробничому підприємстві. 

Висновки. Теоретичне та практичне врахування досліджених проблем при оцінки 
виробничого потенціалу підприємства сприятиме впровадженню дієвого механізму 
формування та вдосконалення даного елементу потенціалу підприємства для прий-
няття ефективних управлінських рішень, які будуть спрямовані на швидке і правиль-
не орієнтування підприємства в системі ринкового господарювання. Запропонована 
«удосконалена» методика розрахунку виробничого потенціалу підприємства дозволяє 
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комплексно оцінити виробничий потенціал підприємства, виявити слабкі вектори, що 
безпосередньо впливають на нього та створити на цій основі комплексний план пер-
спективного розвитку. 
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ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ  

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
Розвиток місцевого самоврядування як важливого атрибуту демократизації сус-

пільних процесів призводить до підвищення ролі муніципальних організацій та уста-
нов, ставить високі вимоги до функціонування систем управління суб’єктами кому-
нальної власності, оскільки становлення ринкових відносин призводить до «еко-
номізації» місцевих органів влади та підприємств місцевого підпорядкування. 

Муніципальні підприємства трансформуються у самостійні суб’єкти господарювання 
комунальної власності, що покликані здійснювати господарську діяльність на 
відповідній території з надання якісних комунальних і соціальних послуг з метою забез-
печення належних умов життя населення та з економічного боку бути рентабельними. 
Соціально-економічний розвиток територіальної громади суттєво залежить від доскона-
лості організування муніципального економічного середовища, а також від ефективності 
та дієвості системи менеджменту на місцевому рівні [1]. 

На теперішній час фокус управління соціально-економічним розвитком територій 
має тенденцію до зміщення на рівень місцевого самоврядування, що вимагає розроб-
лення адекватних наукових концепцій стратегічного управління муніципальними 
економічними системами, запровадження нових технологій в галузі управління 
муніципальними підприємствами, до числа основних інструментів яких відносять ін-
формаційні системи та технології, методи маркетингового дослідження ринку послуг, 
ціноутворення тощо, а також системи бюджетування і планування. 

З перечислених інструментів найбільшої уваги з огляду на комплексність охоплен-
ня проблеми соціально-економічного розвитку місцевої громади заслуговує система 
індикативного планування, яке попри теоретичні напрацювання та наявний позитив-
ний досвід її застосування в економічно розвинутих країнах, не набула належного за-
стосування в Україні. 

Аналіз історичних, соціально-політичних та організаційно-правових особливостей 
розвитку економіки свідчить про необхідність раціонального та зваженого поєднання 
економічного централізму, що базується на державному регулюванні економіки, і 
ринкового саморегулювання. З усіх можливих варіантів забезпечення такого поєдна-
ння при заданих цілях і ресурсних обмеженнях найбільш прийнятною є багаторівнева 
модель індикативного управління національною економікою, найважливішим еле-
ментом слід вважати індикативне планування [2]. 

Вивчення досвіду стратегічного планування розвитку муніципальних утворень пока-
зує, що проблеми, що виникають у процесі розроблення та реалізації стратегії, соціаль-
но-економічного розвитку територіальної громади можна успішно вирішити шляхом 
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застосування індикативного планування. У зв’язку з цим, органам місцевого самовряду-
вання необхідно розробляти і впроваджувати в практику управління муніципальними 
утвореннями систему індикаторів соціально-економічного розвитку території. 

Індикативне планування визначають як сукупність процедур встановлення і забез-
печення загальнонаціональних пріоритетів шляхом узгодження (координування) інте-
ресів і діяльності державних та недержавних органів управління, а також суб’єктів 
господарювання як рівноправних учасників процесу управління економікою, які 
поєднують державне регулювання з ринковим саморегулюванням та ґрунтуються на 
узгодженій системі показників (індикаторів) соціально-економічного розвитку країни, 
регіону, галузі, муніципальних структур, підприємств і організацій. 

Дослідження показали, що індикативне планування слід розглядати як складову ча-
стину системи державного регулювання на всіх рівнях управління, а індикативні плани – 
як організаційно-економічний інструмент трансформації прогнозів, цільових програм, 
концепцій розвитку тощо в сукупність соціально-економічних індикаторів, а також як 
засіб координації управлінських дій на шляху досягнення встановлених цілей. 

Стрижнем індикативного планування є узгоджена взаємодія центральних, регіо-
нальних органів державного регулювання та суб’єктів господарювання муніципальної 
економічної системи. Важелями економічного впливу на розвиток економіки з боку 
органів державного регулювання слугують податкова система, квоти, дотації, ліцензії, 
тарифи, облікова ставка, норми амортизаційних відрахувань тощо, а з боку муніци-
пальних установ – ціни і тарифи. 

До числа основних принципів розроблення системи індикативного планування та 
формування індикативних планів слід віднести [3]: 
 рекомендаційний, а не директивний характер планових завдань;  
 комплексність розроблення планів з узгодженням інтересів усіх суб’єктів госпо-

дарювання; 
 наукову обґрунтованість планових рішень; 
 спрямованість плану на досягнення головної стратегічної мети та вирішення 

пріоритетних завдань розвитку регіональної громади; 
 безперервність, системність і гнучкість планування. 
Найповніше система індикативного планування реалізована у Франції. Певні форми 

індикативного планування використовувалися в Німеччині, Великобританії, Швеції, 
Мексиці, Малайзії, Бразилії, ПАР, Австралії, Індії та в інших країнах. У США набули 
поширення відмінні від індикативного планування форми державного регулювання еко-
номіки, оскільки з розвитком інструментів макроекономічного регулювання та відлаго-
дження ринкових механізмів роль індикативного планування знижується. 

Для країн із перехідною економікою чи таких, що перебувають на початковій стадії 
розвитку ринкової економіки (Китай, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Україна 
тощо), індикативне планування може слугувати ефективним інструментом формуван-
ня національної стратегії соціально-економічного розвитку територій. Це зумовлю-
ється рядом причин – можливістю забезпечення конкурентоспроможності продукції і 
послуг місцевих виробників, підтримкою та утвердженням ринкових відносин у му-
ніципальній економічній системі, а також ефективним вирішенням нагальних соціа-
льно-економічних проблем розвитку територій. 

 
Література: 

1. Снісаренко C. Г. Принципи муніципального господарювання в країнах європейського 
союзу: досвід для України [Електронний ресурс] / C. Г. Снісаренко. // Демократичне 
врядування. – 2012. – Вип. 9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/DeVr_2012_9_14.pdf. 

2. Тимощук М. Р. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: [моногра- 
фія] / [М. Р. Тимощук, О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, Р. В. Шуляр, Н. Ю. Подольчак,  
І. Б. Олексів]. – К.: УБС НБУ, 2007. – 449 с.  



80 

3. Доклад Центра экономических исследований «Международный опыт индикативного 
планирования и возможности его применения в Узбекистане» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.cer.uz 

 
 
 

Черкасов О. О. 

здобувач кафедри бухгалтерського обліку 

Полтавської державної аграрної академії 

м. Полтава, Україна 
 

ІНТЕРВАЛЬНА МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ЗА ВИРОБНИЧИМ МЕТОДОМ 
 
Відтворення основних засобів підприємств здійснюється за рахунок здійснення си-

стематичного розподілу їх вартості упродовж строку корисного використання (амор-
тизації) [1]. Проведені дослідження свідчать, що більшість сільськогосподарських 
підприємств України через відносну простоту розрахунку застосовують прямоліній-
ний метод амортизації основних засобів.  

Але, на нашу думку, більш об’єктивним є застосування виробничого методу. 
Відповідно до п. 26 П (С)БО 7, вказаний метод передбачає визначення місячної суми 
амортизації як добутку фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ви-
робничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації визначається діленням 
вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який 
підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів. 

Використання основних засобів сільськогосподарських підприємств відрізняється 
значною сезонністю використання, має різний режим експлуатації. Характерними є 
простої спеціалізованих засобів у міжсезоння та підвищений ступінь їх застосування в 
короткі календарні періоди особливої напруженості сільськогосподарських робіт. 

Слід зазначити, що розподіл вартості новоствореної продукції для відтворення ос-
новних засобів можливо лише в кінці операційного циклу, який де-факто закінчується 
одночасно із вегетативним періодом. Проте амортизаційні нарахування згідно п. 29 П 
(С)БО 7 здійснюються щомісячно. При цьому невизначеними є як обсяг виробленої 
продукції, так і величина виробничої ставки амортизації. 

При цьому кінцеві результати господарської діяльності не завжди об’єктивно 
відображають рівень інтенсивності використання основних засобів. Крім впливу лю-
дини на предмет праці, у сільському господарстві, зокрема, у рослинництві, відносно 
рівнозначними чинниками є грунтові характеристики, погодно-кліматичні умови, 
сортові властивості рослин, а також активність живих організмів. Всі вони 
здійснюють прямий вплив на формування валової продукції (врожаю) за лімітуючим 
параметром, який має критичне значення [2, с. 63]. Тому у різних операційних циклах 
використана вартість основних засобів (їх знос) згідно обсягу фактично виконаних 
робіт, що підлягає відшкодуванню, детермінує випадкову величину виробленої вало-
вої продукції. Вказана обставина унеможливлює коректний розрахунок відрахувань 
на відтворення основних засобів (амортизації) шляхом виділення частини вартості 
виробленої продукції. 

З іншої сторони, визначення виробничої ставки амортизації та розміру амортиза-
ційних відрахувань з урахуванням фактично виконаних робіт ускладнюється як 
значним різноманіттям операцій, так і відсутністю нормативів визначення вартості 
цих робіт. Спиратись на відповідні ринкові значення також складно, оскільки ринок 
сільськогосподарських послуг також повністю не сформований, відзначається знач-
ною волатильністю і неврівноваженістю. 
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Враховуючи викладене, для визначення суми амортизації автором пропонується 
використовувати облікові дані виробітку, тобто використання загального експлуата-
ційного ресурсу відповідного об’єкта основних засобів: 

к

з

м К
Р

В
А  ,           (1) 

де А – залишкова вартість об’єкта основних засобів, що амортизується, грн.; 
Вм – місячний обсяг виробітку об’єкта, од. виробітку (мотогодин, еталонних гек-

тарів, тонно-кілометрів тощо); 
Рз – загальний експлуатаційний ресурс об’єкта, од. виробітку; 
Кк – коефіцієнт корегування ставки амортизації за механізмом інтервального вибо-

ру [3, 148] за критерієм виробітку із врахуванням похибки, яка відображає ступінь 
фактичного зносу, суми та кількості переоцінок вартості об’єкта амортизації. 

Фактичний знос об’єкта амортизації може не співпадати із розрахунковим значен-
ням згідно амортизаційної політики підприємства, яка може змінюватися. Залежно від 
ступеня використання експлуатаційного ресурсу об’єкт втрачає функціональні вла-
стивості, які суттєво впливають на його придатність до використання (зниження про-
дуктивності, ступеня безвідмовності, безпечності, а також підвищення енергоємності, 
витрат на обслуговування тощо). Ознаки зносу в своїй сукупності з огляду нерів-
номірності використання основних засобів протягом року можуть мати дискретний 
прояв між різними відносно стабільними в сенсі експлуатаційних властивостей ста-
нами. Вказані стани характеризуються пороговими значеннями, наприклад, властиво-
стями об’єкту: нового, при 50% та 99% зносу.  

Відповідно до числових оцінок порогових станів фактичного зносу та відповідних 
переоцінок амортизованої вартості опрацьовуються функція вибору значення 
коефіцієнту корегування. 
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УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
 
Інтеграція України до європейського економічного простору вимагає адаптації 

суб’єктів господарювання до нових норм, правил і принципів, що регулюють підприєм-
ницьку діяльність. Серед напрямів адаптації є становлення цивілізованої моделі корпо-
ративного управління. Наразі наша країна перебуває у стадії становлення корпоративних 



82 

відносин. На первісне формування вітчизняного акціонерного капіталу впливали специ-
фічні історичні, політичні, законодавчі та економічні фактори, що дозволяє говорити про 
обрання власного шляху побудови моделі корпоративного управління. 

Сьогодні в Україні відбувається формування законодавчих та методичних засад 
щодо функціонування ефективних корпоративних відносин. Так, було прийнято зако-
ни України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», які визна-
чають основи функціонування акціонерних товариств, затверджені Принципи корпо-
ративного управління, що відповідають міжнародним вимогам у цій сфері, відбу-
вається поступове становлення фондового ринку. Водночас потребують розв’язання 
проблеми удосконалення системи захисту прав та інтересів акціонерів; забезпечення 
їх рівноправності; розкриття інформації та забезпечення прозорості діяльності акціо-
нерних товариств; розмежування повноважень власників і менеджерів; формування 
корпоративної культури тощо. 

Дослідники системи корпоративного управління в Україні, розмірковуючи над 
можливими шляхами подальшого її розвитку, сходяться в одному – наявність великої 
кількості проблем у цій сфері потребує якнайшвидшого розв’язання, з огляду на 
необхідність ефективного розвитку підприємств, особливо в умовах перманентної 
соціально-економічної кризи. 

Система корпоративного управління являє собою цілісність організаційних еле-
ментів, покликана врегулювати не тільки взаємовідносини між акціонерами і мене-
джерами і мінімізувати агентські витрати, а й узгодити інтереси усіх стейкхолдерів, 
забезпечуючи ефективне функціонування компанії. Тобто система корпоративного 
управління має стимулювати учасників розробляти такі стратегії розвитку компанії, 
реалізація яких повинна призводити до підвищення вартості бізнесу [1, с. 44].  

Однією з важливих функцій системи корпоративного управління є забезпечення 
інформаційних потреб усіх учасників системи щодо економічного стану підприєм-
ства, його сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей розвитку. Цим за-
безпеченням має стати ефективно побудована система економічної діагностики 
підприємства, яка має базуватися на певних принципах і методах управління. 

Система економічної діагностики є функціональною підсистемою системи корпо-
ративного управління компанії, яка має на меті забезпечити інформаційно-
аналітичною базою і кількісними вимірниками процес узгодження інтересів усіх за-
цікавлених учасників корпоративних відносин і сприяє забезпеченню зростання ефек-
тивності діяльності корпорації у майбутньому. 

Історичною передумовою формування різноманітних методик економічної діагно-
стики, розрахованих на потреби менеджерів і акціонерів, став прогресивний розвиток 
у 80-ті рр. ХХ ст. цільових методів управління (Management by Objectives – MBO), 
засновником яких є П. Друкер. 

Управління за цілями (MBO) є систематичним і організованим підходом, що доз-
воляє керівникам концентруватися на здійснюваній меті і досягати якнайкращих 
можливих результатів, використовуючи доступні ресурси. Воно орієнтоване на 
збільшенні продуктивності організації за допомогою узгодження стратегічної і так-
тичної цілі всередині всієї організації. MBO включає безперервне стеження і зворот-
ний зв’язок для контролю досягнення цілі [2].  

В процесі реалізації планів розвитку компанії згідно концепції МВО мають брати 
участь менеджери усіх ланок, концентруючись при цьому на результатах, а не на діях. 
При цьому при постановці завдань підлеглим вказується лише конкретний очікуваний 
результат, а не шляхи його досягнення, завдяки чому співробітники мають мож-
ливість самостійно обирати шляхи досягнення цього результату, тобто мають певні 
ступені свободи у своїх діях. 

Основним принципом цільового управління є переконаність в тому, що кожен 
співробітник усередині організації має чітке розуміння її намірів і цілі, а також ясно 
усвідомлює власну роль і відповідальність в їх досягненні [2, с. 81]. 

Основними принципами MBO є: 
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– ієрархічна співпідпорядкованість цілей, що передбачає формування локальних 
цілей із загальних; 

– циклічність: кожна система управління являє собою замкнений цикл «аналіз – 
планування – реалізація – оцінка і контроль», який багатократно повторюється; 

– обернений зв’язок: підтвердження розуміння поставлених цілей, а також реакцію 
на певні дії; 

– конкретність і вимірюваність цілей: цілі мають виражатися в конкретних показ-
никах (KPE), які можна виміряти; 

– регулярність і постійність роботи за цілями: цілі виробляються на певний період 
по завершенні якого оцінюється ступінь їх виконання і розробляються цілі на наступ-
ний період; 

– єдиний стандарт оформлення цілей, планів і звітів, що полегшує процес аналізу, 
зіставлення і прийняття рішень по узгодженню цілей між собою; 

– принцип участі, що передбачає участь в розробці цілей всіх співробітників, що 
підвищує поінформованість, і, відповідно, усвідомленість діяльності і вмотивованість 
персоналу; 

– принцип холізму, що складається з двох частин: принципу координації і прин-
ципу інтеграції. Координація охоплює взаємодію одиниць одного рівня, тобто по го-
ризонталі; інтеграція – між одиницями різних рівнів, тобто по вертикалі [3].  

Управління за цілями дозволяє компанії підвищити її керованість, побудувати 
ефективну систему контролю і планування роботи організації, відпрацювати стандар-
ти якості продукції чи послуг, що виробляються, підвищити ефективність роботи 
працівників, спрямувати їх на досягнення результатів, покращувати систему 
міжфункціональної взаємодії. 

Таким чином, інструментом системи управління за цілями мають бути системи по-
казників, згруповані відповідно до цілей і напрямів функціонування підприємства, так 
звані збалансовані системи показників. 

Вважаємо, що для потреб корпоративного управління підходять варіації системи 
діагностики BSC, діагностична модель «Стейкхолдер» та деякі вартісні показники 
(зокрема EVA), деталізовані іншими економічними і фінансовими індикаторами.  
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ВИМОГИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ  

ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Із споживанням різноманітних ресурсів – земельних, трудових, матеріальних, не-

матеріальних і фінансових пов’язана діяльність сільськогосподарського підприємства. 
Сформованими виробничими відносинами обумовлений рівень витрат і певною 
мірою характеризує ефективність форм і методів господарювання. Постійного зістав-
лення витрат і отриманих результатів вимагають обмеженість ресурсів та прагнення 
до досягнення планованої ефективності. Під впливом інфляції, коли дані про вироб-
ничі витрати необхідно зіставляти з майбутніми витратами, які залежать більшою 
мірою від випадкових факторів, ця проблема посилюється. Таким чином, централь-
ною ланкою економічного механізму господарювання є управління витратами.  

Забезпечення управління витратами підприємства визначає ряд вимог до цього 
процесу. Основні з них:  

1. Інтегрування із загальною системою управління підприємством. Прямо чи опо-
середковано управлінське рішення впливає на витрати і прибуток в якій би сфері 
діяльності підприємства воно не приймалося. З операційним менеджментом, інно-
ваційним менеджментом, менеджментом персоналу, інвестиційним менеджментом, 
фінансовим менеджментом і деякими іншими видами функціонального менеджменту 
пов’язано безпосередньо управління витратами. Це визначає необхідність органічного 
інтегрування загальної системи управління підприємством з системою управління 
витратами. 

2. Комплексний характер формування управлінських рішень. Найтіснішим чином 
взаємопов’язані і мають прямий або непрямий вплив на кінцеві результати – прибу-
ток, всі управлінські рішення в області формування, розподілу та обчислення витрат. 
Суперечливий характер може носити цей вплив в ряді випадків. Так, наприклад, за 
рахунок зниження поточних витрат на виробництво, яке, однак, забезпечується 
підвищенням капітальних витрат на НДДКР, техніку і технологію можна підвищити 
прибуток підприємства. Здійснення прибуткових інвестиційних проектів може викли-
кати дефіцит фінансових ресурсів, що забезпечують операційну діяльність, і, як 
наслідок, – істотно зменшить розмір прибутку і збільшить витрати. Управління вит-
ратами повинно розглядатися як комплексна система дій, що забезпечує розробку 
взаємозалежних управлінських рішень, кожне з яких вносить свій внесок у результа-
тивність формування та використання прибутку по підприємству в цілому, оскільки 
високий прибуток від виробництва продукції нерідко значно скорочується через ви-
сокий рівень витрат на її доопрацювання (очищення, сушіння, калібрування). 

3. Високий динамізм управління. Не завжди можуть бути повторно використані на 
наступних етапах його діяльності навіть найбільш ефективні управлінські рішення в 
області формування, розподілу та обчислення витрат і собівартості продукції (робіт, 
послуг), розроблені і реалізовані на підприємстві в попередньому періоді. Те, що вит-
рати знаходяться в постійному русі, пов’язано, насамперед, з високою динамікою 
зовнішнього середовища. Так, ціни на придбані насіння, корми, добрива та отруто-
хімікати, паливно-мастильні матеріали, запасні частини тощо, тарифи на енергоносії 
та послуги (зв’язок, транспорт) в ринкових умовах господарювання постійно 
змінюються. Норми витрати матеріальних і трудових затрат у зв’язку з цим постійно 
переглядаються. Це відбивається на рівні витрат і собівартості продукції і тому си-
стемі управління витратами повинен бути притаманний враховуючий фактор змін 
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зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, форм організації та управління ви-
робництвом, фінансового стану та інших параметрів функціонування підприємства. 

4. Багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень перед-
бачає, що підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування, розподілу 
та обчислення витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) повинні враховувати 
альтернативні можливості дій. При наявності альтернативних варіантів управлінських 
рішень їх вибір для реалізації повинен бути заснований на визначенні політики 
управління прибутку підприємства. 

5. Наукова обґрунтованість прийнятих управлінських рішень на основі застосуван-
ня сучасних прийомів і методів. Ця вимога, викликана різноманіттям витрат, яке ви-
являється при їх класифікації, що дозволяє, по-перше, виявити ступінь впливу окрем-
их витрат на економічні результати діяльності підприємства, по-друге, оцінити мож-
ливість впливу на рівень тих чи інших видів витрат і, нарешті, відносити на продукт 
тільки необхідні для його виробництва та реалізації витрати. Правильне віднесення 
витрат на виробничі підрозділи і окремі види діяльності підприємства – не менш важ-
лива і складна задача. 

6. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Якщо ті чи інші проекти 
управлінських рішень у поточному періоді вступають у протиріччя з місією (головною 
метою діяльності) підприємства, стратегічними напрямками його розвитку, підривають 
економічну базу формування високих розмірів прибутку в майбутньому періоді, якими б 
низько затратний не здавалися, вони повинні бути відхилені. 

Керівники та фахівці підприємства і виробничих підрозділів виступають 
суб’єктами управління витратами. Адміністративно управлінськими працівниками та 
службовцями підприємства безпосередньо або за їх активної участі виконуються 
окремі функції і елементи управління витратами. Бухгалтер, наприклад, виконує облік 
витрат, головний агроном впливає на координацію і регулювання виробничого про-
цесу, а відповідно, на виробничі витрати і т.д. Цілі і завдання формуються з 
урахуванням змісту процесу управління витратами і пропонованих до нього вимог. 
Метою управління витратами є досягнення наміченого результату діяльності 
підприємства найбільш економічним способом. Ця мета повинна забезпечувати одно-
часно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави і працівників підприєм-
ства. Вирішувати такі основні завдання, на нашу думку, покликана система управлін-
ня витратами. 

1. Завдання забезпечення оптимального розміру сформованих витрат у відповідності з 
завданнями розвитку підприємства в майбутньому періоді реалізуються шляхом оптимі-
зації складу виробничих ресурсів підприємства і забезпечення їх ефективного викорис-
тання. Максимально можливий рівень використання ресурсного потенціалу і сформова-
на кон’юнктура товарного і фінансового ринків виступають основними природними об-
межувачами розміру витрат. 

2. Між двома показниками забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем 
формованих витрат і допустимим рівнем ризику існує прямо пропорційний зв’язок. 
Допустимий рівень ризику, визначає агресивну, помірну або консервативну політику 
здійснення тих чи інших видів діяльності або проведення окремих господарських 
операцій, формується з урахуванням ставлення керівництва підприємства до госпо-
дарських ризиків. Виходячи з заданого рівня ризику в процесі управління, 
відповідний рівень витрат повинен бути мінімізований. 

3. Забезпечення інформаційної бази, що дозволяє оцінювати витрати при виборі та 
прийнятті господарських рішень. Значною мірою від якості сформованої і використо-
вуваної нею інформаційної бази залежить ефективність кожної керуючої системи. 
Відома формула «час – гроші» доповнюється аналогічною формулою «інформація – 
гроші» в умовах переходу до ринкових відносин. Так як від якості використовуваної 
інформації при прийнятті управлінських рішень залежать рівень витрат і величина 
результатів стосовно до системи управління витратами вона набуває пряме значення. 
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4. Завдання забезпечення постійного пошуку резервів зниження витрат на всіх ета-
пах виробничого процесу і у всіх підрозділах підприємства покликана забезпечувати 
підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку і зростання прибутку від 
операційної діяльності. Розмір прибутку визначає потенційну можливість створення 
фондів виробничого розвитку, резервного та інших спеціальних фондів, забезпечує 
подальший розвиток підприємства, оскільки прибуток є основним внутрішнім джере-
лом формування його фінансових ресурсів. Чільна роль при цьому в самофінансуван-
ні розвитку підприємства повинна відводитися прибутку. 

5. Забезпечення органічного поєднання зниження витрат з високою якістю про-
дукції (робіт, послуг). Виробництво конкурентоспроможної продукції є в ринковій 
економіці найважливішою умовою існування і розвитку підприємства. Поєднанням 
якості і ціни, яке носить суперечливий характер, досягається конкуренто- 
спроможність продукції. Висока якість продукції поряд з підвищенням конкурентос-
проможності, ростом обсягу продажів і збільшенням частки ринку підприємства веде 
і до зростання витрат, а отже, до зниження рентабельності продукції, в чому і заклю-
чається протиріччя. Грамотним управлінням на основі досліджень і економічних ро-
зрахунків досягається оптимальний баланс між якістю і операційними витратами. 
Ефективним засобом виявлення зайвих витрат на продукцію і приведення їх до раціо-
нального рівня при забезпеченні конкретних характеристик якості продукції є 
функціонально вартісний аналіз. 

6. Забезпечення участі всіх працівників підприємства в зниженні витрат покликані 
гармонізувати інтереси власників підприємства і його найманих працівників у фор-
муванні витрат і повинні ефективно стимулювати трудовий внесок цих працівників у 
раціональне використання виробничих ресурсів. 

Всі ці елементи найтіснішим чином взаємопов’язані і мають вирішуватися в ком-
плексі розглянуті завдання управління витратами, адже це сприятиме зростанню 
ефективності економічного механізму господарювання. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

НА РІЗНИХ РІВНЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Розвиток вітчизняної економіки забезпечується на засадах якісного формування і 

раціонального використання та органічного поєднання кількісних і якісних складових 
трудового потенціалу, що вимагає вироблення ефективних механізмів управління та 
регулювання не тільки на державному і регіональному рівнях,а й на рівні підприєм-
ства. Проте, в сучасних умовах управлінський вплив на вказані процеси відбувається 
фрагментарно і хаотично. Саме тому актуальним є дослідження такої складної і ди-
намічної категорії як трудовий потенціал на різних ієрархічних рівнях. 

Варто зазначити, що в науковій літературі виділяють трудовий потенціал суспільства, 
регіону, підприємства та працівника [1; 2; 3; 4]. При цьому, незаперечним є факт 
існування взаємозв’язку трудового потенціалу на різних рівнях господарювання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок трудового потенціалу на різних рівнях господарювання* 

*Узагальнено автором на основі [1; 2; 3; 4] 

 
Первинним елементом формування трудового потенціалу суспільства є осо-

бистісний потенціал – трудовий потенціал працівника, що становить собою сукуп-
ність потенціальних природних здібностей, освітнього потенціалу й трудової актив-
ності, які визначають результативність трудової діяльності [5, с. 6]. Такої самої думки 
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дотримується І. Бажан, трактуючи трудовий потенціал працівника як сукупність 
складових: здоров’я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; 
активність; організованість; освіта; професіоналізм; ресурси робочого часу [1, с. 53]. 
Науковець М. Долішній робить акцент на трудовому потенціалі, як на категорії, до 
якої належить сукупність властивостей працівника, що впливають на виробничу 
діяльність, та виділяє властивості, які характеризують психологічний потенціал (здіб-
ності й нахили людини, стан її здоров’я, працездатність, витривалість, тип нервової 
системи та ін.), виробничо-кваліфікаційний потенціал (обсяг загальних і спеціальних 
знань, трудових навичок і умінь, які обумовлюють здатність до праці певної якості) і 
особистісний потенціал (рівень громадянської свідомості і соціальної зрілості, 
ціннісні орієнтації, інтереси і потреби, вимоги у сфері праці) [2, с. 7]. 

Відтак, трудовий потенціал працівника показує передусім якісний бік – потенційні 
можливості праці, тим самим даючи змогу досліджувати потенціали різних категорій 
працівників (робітників, фахівців, керівників) з притаманними їм різними рівнями 
загальної та спеціальної підготовки, відмінною роллю у процесі виробництва. 

Під трудовим потенціалом підприємства розуміють сукупність трудових 
потенціалів окремих працівників, об’єднаних у межах підприємства у трудовий 
колектив, однак це не арифметична їх сума, оскільки не всі здібності й можливості 
працівників підприємства формують його трудовий потенціал, а тільки ті, які 
відповідають потребам цього підприємства і можуть принести певні вигоди  
[3, с. 105]. Такої самої думки дотримуються M. Ткаченко і Н. Зубарева. Учені 
заперечують трактування трудового потенціалу підприємства як арифметичної суми 
потенціалів його працівників і зазначають, що за умови продуктивної спільної роботи 
трудовий потенціал підприємства може значно перевищувати її. Йдеться про 
синергетичний ефект, пов’язаний із величезними можливостями групової, спільної 
праці, з високим рівнем співробітництва, великою відповідальністю кожного 
працівника, його високою організаційною культурою [6, с. 319]. 

Характерною рисою трудового потенціалу регіону є відчутний вплив на нього такого 
явища як міграція трудових ресурсів, що пов’язано зі зміною місця праці. Така особливість 
може давати як позитивний результат, зміцнюючи трудовий потенціал території, так і 
діяти в протилежному напрямі. Загалом трудовий потенціал регіону є результатом 
взаємодії трудових потенціалів нижчих рівнів (трудового потенціалу підприємства, 
працівника), що існує за рахунок різноманітних системоутворювальних зв’язків та зале-
жить від єдності інтересів і потреб усіх господарюючих суб’єктів у регіоні. 

Таким чином, трудовий потенціал регіону становить економічно активне населен-
ня, яке вже задіяне чи ще може бути задіяне у виробництві валового регіонального 
продукту, однак цей показник є лише елементом трудового потенціалу суспільства, 
що утворюється на основі інтеграції трудових потенціалів всіх регіонів.  

Трудовий потенціал суспільства охоплює всіх громадян, спроможних брати участь 
у процесі суспільного виробництва з урахуванням їх фізичних можливостей, наявних 
знань і професійних навичок. Разом із безпосередньо зайнятою на виробництві робо-
чою силою до нього входять ті особи, які в принципі можуть працювати, але через 
якісь причини – соціальні або особисті – незайняті в народному господарстві  
[2, с. 4]. Схожим є визначення трудового потенціалу суспільства запропоноване  
В. Онікієнком, котрий визначає трудовий потенціал як сукупність працездатного 
населення, яке за віком і станом здоров’я спроможне працювати, володіє загально-
освітньою та професійно-кваліфікаційною підготовкою, що відповідає напрямам і 
сучасному рівню науково-технічного та соціального прогресу [4, с. 4]. 

Слід зауважити, що визначення й оцінка кількісних показників трудового потен-
ціалу суспільства не викличе особливих труднощів на відміну від якісних характери-
стик, які практично неможливо формалізувати. Ця процедура ускладнюється на-
явністю притаманного трудовому потенціалу соціологічного аспекту, що характери-
зується задоволеністю роботою (за інтересом, здібностями, соціальними запитами та 
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ін.), умовами культурно-естетичної забезпеченості, можливостями використання 
вільного часу та ін.  

Відтак дослідження трудового потенціалу на різних ієрархічних рівнях підвищить 
ефективність стратегічного управління якісного формування і раціонального викори-
стання трудового потенціалу як суспільства (регіону) в цілому, так і підприємства 
(працівника), зокрема. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ 
 
В сучасних умовах нестабільної економічної ситуації в Україні, розвиток похідних 

фінансових інструментів є актуальним через необхідність консолідації та ефективного 
використання фінансових інструментів як джерела додаткових інвестицій в реальний 
сектор економіки та фінансовий ринок. Якщо традиційні фінансові інструменти, такі 
як акції й облігації, з певними суттєвими проблемами діють в Україні та використо-
вуються як інструмент інвестування, контролю активів тощо, то фінансові деривативи 
є дуже рідкісними інструментами у вітчизняній практиці, проте – з огляду на світовий 
досвід, – досить перспективними. 

Ринок фінансових деривативів в Україні, на відміну від аналогічних ринків у еко-
номічно розвинених країнах, на теперішній час все ще перебуває на стадії становлен-
ня. Така ситуація пов’язана з дією ряду чинників: в першу чергу, варто відзначити 
негативний вплив недосконалості нормативно-правової бази, її неузгодженість із 
міжнародною практикою; нестача кваліфікованих кадрів; обмеженість доступу до ін-
формації про функціонування зарубіжних та вітчизняних фондових ринків теж знач-
ною мірою перешкоджають розвитку вітчизняного ринку фінансових інструментів.  
З огляду на це, закордонний досвід, діючі механізми, використовувані моделі, засто-
совувані підходи до управління фінансовими інструментами є актуальним об’єктом 
дослідження вітчизняних науковців таких як: Грищенко Т.В., Шматко Н., Іва- 
щук Н.Л., Шелудько В.М., Любкіна О.В., Рак Р.В., Поважного О.С., Гапонюк М.А., 
Гордона В.Б., Солодкого М.О., Примосткої Л. О. та інших. Проте і далі цей напрямок 
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досліджень набуває все більшого значення в сучасних умовах економіки України, а 
наявна теоретична та методологічна база все ще потребує розвитку, особливо – пер-
спектив імплементації деривативів в український ринок. 

Регулювання українського фондового ринку, побудова якого потребує інновацій-
них підходів, має здійснюватися відповідно до процесів ринкових перетворень в 
країні. Однак, імплементація інновацій у законодавчому процесі в Україні переважно 
відбувається стихійно і створює негативний вплив на функціонування різних сег-
ментів економіки. Українському регулятору не слід створювати законодавчі акти, що 
не мають своїх аналогів у світі і переважно заважають розвитку ефективного ринку в 
Україні, а, навпаки, потрібно проводити залучення у законодавчий процес досвіду та 
практики реалізації правових актів за світовими стандартами [1]. 

На сьогоднішній день в Україні відсутній профільний єдиний законодавчий акт, 
який би регулював систему відносин, що виникають в процесі створення та викори-
стання похідних фінансових інструментів (деривативів), що створює перешкоди для 
всебічного забезпечення всіх аспектів такої діяльності. 

Регулювання вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів здійснюється на 
основі норм, викладених в ряді законодавчих документів, однак виклад цих норм не ха-
рактеризується вичерпністю формулювань та повнотою регламенту. Нормативне регу-
лювання діяльності, пов’язаної з деривативами, як похідними фінансовими інструмента-
ми, частково передбачено у Цивільному кодексі України, Законі України «Про цінні па-
пери та фондовий ринок», Законі України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положен-
ня про вимоги до стандартизованої (типової) форми деривативів» тощо. Зробимо корот-
кий огляд документів різного рівня, що містять норми, які мають відношення до до-
сліджуваних нами похідних інструментів фінансового ринку. 

Згідно з П (С)БО 13 «Фінансові інструменти» деривативи включають ф’ючерсні, 
форвардні контракти ті інші похідні фінансові інструменти. У Методичних вказівках 
з інспектування банків Система оцінки ризиків встановлено, що до похідних інстру-
ментів (деривативів) належать свопи, форварди, ф’ючерси та опціони. Водночас, 
згідно з п. 18 П (С)БО 13 свопи не належать до похідних фінансових інструментів, а 
відображаються як позика під забезпечення. Згідно з МСФЗ 39 (IAS) Фінансові ін-
струменти: визнання та оцінка, прикладами похідних фінансових інструментів є фор-
вард, ф’ючерс та своп.  

Таким чином, на сьогодні чинне вітчизняне законодавство визначає складові дерива-
тивів неоднозначно. Також слід відмітити неузгодженість законодавства щодо віднесен-
ня тих або інших видів деривативів до похідних цінних паперів або до похідних фінансо-
вих інструментів. У Проекті Закону України «Про похідні (деривативи)» [2], відклика-
ний на даний час, плутанину з назвами пропонували вирішити наступним чином: до 
строкових контрактів віднести ф’ючерси, опціони, форварди та свопи, а до похідних 
цінних паперів – опціонні сертифікати та фондові варанти. 

Цивільний кодекс України надає визначення цінного паперу; встановлює загальні 
норми щодо правочинів з похідними цінними паперами. Господарський кодекс 
України встановлює норми регулювання деяких елементів інфраструктури ринку де-
ривативів: товарних, фондових бірж. Податковий кодекс України надає визначення 
відповідним видам деривативів: форвардним контрактам, ф’ючерсним контрактам, 
опціонам, свопам та встановлює правила оподаткування операцій з деривативами. 

Закон України Про цінні папери надає визначення фінансовим інструментам та де-
ривативам; встановлює вимоги до організаторів торгівлі деривативами [3]. Закон 
України Про фінансові послуги встановлює загальні правові засади у сфері надання 
фінансових послуг, визначає повноваження Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо регулювання ринку деривативів. Постанова КМУ Про вимоги 
до стандартної форми деривативів визначає стандартну (типову) форму деривативів. 
Постанова Національного банку України № 281 (ст. 25) встановлює умови (включаю-
чи певні обмеження) щодо використання валютних деривативів, а № 216 визначає 
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правила випуску та обігу валютних деривативів. Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 884 встановлює вимоги до фондових бірж що-
до запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів. 

Отже, державне регулювання фінансового ринку в цілому і деривативів зокрема 
здійснюється за нормами цивільного, господарського, податкового, валютного, банківсь-
кого, фінансового законодавства та рядом відповідних правових профільних актів, яких 
виявляється недостатньо на потребу сучасної ситуації на вітчизняному ринку. Крім того, 
діюча регулятивна структура в реаліях українського фінансового ринку має свої особли-
вості, які виявляються в активному втручанні держави і слабкому нагляді, а також непо-
розумінні в законодавчих основах функціонування ринку фінансових інвестицій. 

Важливим аспектом у дослідженні проблеми законодавчого регулювання ринку дери-
вативів є відсутність чіткої стратегії розвитку цього сегменту біржової торгівлі з боку 
держави. Цю ситуацію демонструє запропонована НКЦПФР «Програма розвитку фон-
дового ринку України на 2015-2017 роки» [4], в якій чітко не сформульована політика 
регулятора щодо забезпечення розвитку ринку похідних фінансових інструментів в 
Україні. А без сприяння держави подальший розвиток та функціонування регульованого 
ринку деривативів є проблемним і малоперспективним. 

Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні демонструє необхідність впро-
вадження нових фінансових послуг та інструментів, які б давали змогу вивести його 
на новий рівень розвитку. Активне реформування законодавчих норм щодо регулю-
вання операцій з похідними інструментами поки що стосувалося лише податкового 
законодавства. 

Відсутність спеціального закону про похідні інструменти не дає впевненості щодо по-
дальшого розвитку строкового ринку в Україні. Фондові біржі мають впроваджувати 
нові фінансові інструменти, але в умовах відсутності чіткого визначення багатьох еко-
номічних термінів ринку деривативів у нормативно-правовій базі встановити економічні 
та юридичні відносини між учасниками ринку досить проблематично. 

На теперішній час сегмент ринку деривативів практично не охоплює валютний та то-
варний ринки, і діяльність в цьому напрямку має стати пріоритетною, оскільки фор-
мування справедливих цін на важливі для економіки країни товари, такі як енергоносії, 
зерно, метали, продукція хімічної промисловості, деревина тощо неможливе без викори-
стання інструментів строкового ринку. Відсутність спеціального законодавства знижує 
можливості для сек’юритизації фінансових ризиків і перешкоджає запровадити додат-
кові інструменти хеджування та надати можливість визначення в майбутньому ситуації 
на товарному, фондовому та валютних ринках [5]. 

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що на даний 
час в Україні існує гостра необхідність у розробці за допомогою вітчизняних та за-
кордонних спеціалістів та прийнятті відповідного закону, який би всебічно забезпе-
чив всі аспекти діяльності, пов’язаної з похідними фінансовими інструментами (дери-
вативами), з урахуванням світової практики. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ДРІЖДЖОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Виробництво дріжджів в Україні є таким видом діяльності, що забезпечує вироб-

ництво багатьох продуктів харчування, тому ціна на дріжджі впливає на ціноутворен-
ня і харчової промисловості. Проте витрати дріжджового виробництва часто зави-
щені, що не дозволяє забезпечувати конкурентоспроможні ціни і робить виробництво 
збитковим. Тому, однією з найважливіших і найскладніших проблем підприємств 
дріжджового виробництва є управління витратами. Ринок дріжджів виробництва в 
Україні поділено між 4 крупними підприємствами у м. Одеса, Харків, Кривий Ріг та 
Львів. На жаль ці підприємства не завжди забезпечують стабільні прибутки, що 
пов’язано з недостатньо ефективним управлінням витратами, що робить обрану тему 
дослідження актуальною. 

Проблемам управління витратами промислових підприємств присвячено багато 
робіт вітчизняних та іноземних вчених, серед яких: С. Крапівницька, О. Аксененко,  
Т. Карпова, О. Коцюба, К. Друрі, В. Палій, С. Котлярова, В. Панасюк, І. Давидович  
та ін. Але залишаються недостатньо дослідженими питання управління витратами на 
підприємствах дріжджового виробництва.  

Виклад основного матеріалу. Управління витратами – це складний, багатоаспект-
ний та динамічний процес, що включає управлінські дії, ціллю яких є досягнення ви-
сокого економічного результату діяльності підприємства [1]. Тому управління витра-
тами не завжди повинне бути спрямоване безпосередньо на економію витрат. Прин-
циповим є забезпечення ефективності цих витрат, тобто одержання прибутку, що ре-
ально виправдовує витрати. Саме тому головним в управлінні витратами є запобіган-
ня потенційно неефективним витратам [2, с. 341]. 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат за їх ви-
дами, місцями, носіями та постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулю-
вання економії.  

Управління витратами підприємства вимагає системного підходу до їхнього вив-
чення, метою якого є оптимальне використання ресурсів і забезпечення росту ефек-
тивності виробництва. Особливість системного підходу пов’язана з розглядом ор-
ганізації як системи, діяльність якої залежить від змінного набору обставин. Ця си-
стема включає в себе такі елементи: прогнозування і планування, нормування, ор-
ганізування, калькулювання, облік, аналіз, регулювання, контроль. 

Витрати на виробництво продукції є одним з основних об’єктів управління на 
мікрорівні у зв’язку з тим, що вони визначають ефективність діяльності кожного 
суб’єкта господарювання. 

Динаміка витрат характеризує споживання усіх видів ресурсів, які використовує 
підприємство для досягнення своїх цілей. У процесі управління витратами 
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здійснюється вибір між альтернативними варіантами управлінських рішень щодо но-
менклатури товарі та послуг, виробництва та реалізації продукції. 

Сутність управління витратами полягає у визначенні величини собівартості про-
дукції, а також у аналізі обліку витрат, які складають цю собівартість. Діяльність 
управлінців направлена на порівняння витрат у попередньому і звітному періодах, і у 
разі вагомих відхилень в гіршу сторону – від них очікується оперативне втручання і 
зміна ситуації на краще [3]. 

Відповідно до чинного законодавства і методологічних підходів до формування 
виробничих витрат на виготовлення продукції підприємства визначають витрати зви-
чайної і надзвичайної діяльності. К витратам звичайної діяльності відносять «Опе-
раційні витрати». 

Встановлено, що від рівня операційних витрат істотно залежать ефективність 
функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витра-
тами є важливою функцією економічного механізму кожного підприємства [4, с. 22]. 

Операційні витрати включають: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 
заходи, матеріальні затрати, амортизація та ін. операційні витрати [5, c. 40]. 

Управління витратами у дріжджовому виробництві має свої особливості (див. табл.). 
Виробництво матеріаломістке, рівень матеріаломісткості залежить від рівня онов-

лення основних виробничих фондів та обсягів виробництва. Оплата праці впливає 
несуттєво на рівень загальних витрат, тому не є резервом їх зниження. При цьому на 
підприємствах дотримуються правила відставання темпів росту оплати праці від 
темпів росту продуктивності праці і обсягів виробництва. На підприємствах, де вища 
оплата праці, спостерігаються більш високі фінансові результати. 

Протягом останніх 10-ти останніх років ємність національного ринку дріжджів 
постійно скорочується, втрачаючи щороку близько 3 – 5%, що призвело до загального 
зниження ємності на 28 – 30%. В результаті підприємства скоротили виробництво 
майже в 2 рази, що сприяло росту середніх витрат дріжджового виробництва і скоро-
ченню прибутковості.  

Аналіз формування витрат підприємств дріжджового виробництва дозволив зроби-
ти висновок, що ті підприємства, які оновили основні виробничі фонди отримують 
економію на матеріальних витратах, що дозволяє знизити собівартість та забезпечити 
прибуткову діяльність. Ті підприємства, що продовжують використовувати застаріле 
обладнання і стару технологію виробництва при наявному скороченні обсягів вироб-
ництва не мають можливості отримувати прибуток. 

 
Таблиця 1 

Показники діяльності підприємств дріжджового виробництва України 

Показники 

Назва підприємства 
«Одеські 
дріжджі» 

ПАТ 
«Ензим» 

ПАТ 
«Надєжда» 

ПАТ «Ба-
лекс» 

2014 рік 2014 рік 2014 рік 2013 рік 
тис. 
грн. 

% 
тис. 
грн. 

% 
тис. 
грн. 

% 
тис. 
грн. 

% 

Товарооборот 56945 100 372103 100 88410 100 69604 100 
Собівартість реалізованої 
продукції у загальному 
товарообороті 

45160 79,30 235969 63,41 69414 78,51 56312 80,90 

Валовий прибуток: 11785 20,70 136134 36,59 18996 21,49 13292 19,10 
Інші операційні доходи 1942 3,41 7576 2,04 3943 4,46 6613 9,50 
Адміністративні витрати 4036 7,09 22213 5,97 6851 7,75 2159 3,10 
Витрати на збут 4471 7,85 45697 12,28 6305 7,13 6642 9,54 
Інші операційні витрати 5409 9,50 11236 3,02 5940 6,72 7648 10,99 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 
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прибуток   64564 17,35 3843 4,35 3456 4,97 
збиток 189 0,33       

Структура елементів операційних витрат 
Матеріальні затрати 40982 76,20 189491 64,04 51964 59,25 45317 66,04 
Витрати на оплату праці 4233 7,87 31025 10,48 12283 14,00 5000 7,29 
Відрахування на соціаль-
ні заходи 

1450 2,70 10406 3,52 3617 4,12 2045 2,98 

Амортизація 2117 3,94 14022 4,74 5956 6,79 7993 11,65 
Інші операційні витрати 4997 9,29 50955 17,22 13886 15,83 8265 12,04 
Разом 53779 100 295899 100 87706 100 68620 100 

(Джерело: складено за даними річних звітів 2013 і 2014 рр., оприлюднених на офіційних 

сайтах підприємств)  

 
Спостерігається зростання обсягів виробництва у тих підприємств дріжджового 

виробництва, що оновлювали основні виробничі фонди.  
Головним фактором зниження собівартості дріжджового виробництва в Україні є 

зменшення матеріаломісткості та економія за статтею «Інші операційні витрати», за-
лучення нових інвестицій, оновлення основних виробничих фондів. 

 Загалом можна сказати, що тільки ті підприємства, які проводять ефективну інве-
стиційну діяльність, впроваджують нові технічні та технологічні засоби виробництва, 
удосконалюють методи управління персоналом, стають більш перспективними у 
дріжджовому виробництві, бо отримують можливість знижувати собівартість за 
рахунок матеріаломісткості і умовно-постійних витрат. 

Постає питання виживання окремих підприємств дріжджового виробництва, мож-
ливо їх вихід з ринку, так як вони не забезпечують конкурентоспроможний рівень 
собівартості, постійно втрачають ринки збуту. Навіть, якщо вони будуть надалі 
працювати на тому ж рівні, що і на сьогоднішній день, ніяк не покращуючи свою 
діяльність, то згодом такі підприємства будуть або поглинуті конкурентами, або про-
сто збанкрутують. Обидва варіанти припускають вихід з ринку.  
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МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ 
 
Важливість даної сфери діяльності для підприємств у ринкових умовах є загально-

визнаною. Керівництво організацій приходять до розуміння, що використання інно-
вацій у господарській діяльності підвищує конкурентоспроможність підприємства на 
ринку, призводить до створення нових продуктів і освоєння нових ринків, до залу-
чення інвестицій. За даними більшості сучасних дослідників, інноваційні процеси, що 
відбуваються сьогодні, не тільки трансформують продуктивні сили суспільства, але і 
являють собою центральну ланку в системі соціально-економічних процесів.  

В епоху глобалізації економіки інноваційні способи організації системи всіх рівнів 
є визначальними у становленні нової моделі економічного зростання. При цьому ос-
новним інструментом конкуренції стає не володіння капітальними ресурсами і ма-
теріальними цінностями, а здатність до розробки та впровадження інновацій.  
У зв’язку з цим зростання інтересу до проблеми інноваційного розвитку як зі сторони 
державних органів, так і з боку бізнесу очевидний. 

Різні вчені трактують поняття «інновації» залежно від об’єкта та предмета свого 
дослідження. Наприклад, Б. Твіс визначає інновацію як процес, в якому винахід чи 
ідея отримують економічний зміст [5]. Ф. Котлер трактує інновацію як ідею, товар чи 
технологію, запущену в масове виробництво та представлену на ринку, яку споживач 
сприймає як абсолютно нову чи таку, що володіє певними унікальними якостями  
[2, с. 589]. Ф. Ніксон вважає, що інновація – це сукупність технічних, виробничих та 
комерційних заходів, які призводять до появи на ринку нових та покращених проми-
слових процесів та устаткування [1]. 

На нашу думку, найбільш змістовним є поняття інновації, запропоноване у моно-
графії за ред. Ілляшенка [4]: інновація – це кінцевий результат нововведення, спрямо-
ваний на досягнення відповідного ефекту та створення нових або удосконалених кон-
курентоспроможних товарів (послуг, технологій і т.д.), що задовольняють потреби 
споживачів, він може охоплювати всі сфери діяльності підприємства і сприяє розвит-
ку та підвищенню його ефективності. 

Сьогодні на ринку панує жорстка конкуренція між підприємствами, і щоб виграти в 
ній, компаніям необхідно докладати багато зусиль. Отже, інноваційна діяльність є 
одним з основних факторів успіху в ринкових умовах. Саме інновації дають ком-
паніям можливість в умовах жорсткої конкуренції сформувати конкурентні переваги і 
успішно функціонувати на ринку. Для цього підприємствам необхідно своєчасно 
здійснювати інноваційні перетворення, виявляти нові ринки, і максимально швидко 
прогнозувати переваги споживачів. 

Інновації сприяють тому, що новий вироблений продукт володіє необхідними для 
споживачів вигодами, відрізняючи його від товарів-конкурентів, а також має захист 
від копіювання конкурентами. Отже, основною умовою для впровадження будь-яких 
інновацій наразі є маркетингові дослідження і технології, за допомогою яких виявля-
ються потреби споживачів. Тому маркетинг є найважливішою складовою процесу 
управління інноваційною діяльністю підприємства, що прагне запропонувати і ре-
алізувати новий продукт на ринку. 

Маркетинг допомагає підготувати продукт, вивести його на ринок і розмістити йо-
го там таким чином, щоб досягти максимально можливого збуту і максимально мож-
ливого відгуку. Маркетинг дозволяє досліджувати потреби ринку в інноваціях, фор-
мувати попит на нові технології, аналізувати можливості компанії і запропонувати 
той інноваційний товар, який буде користуватися попитом на ринку. 
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Маркетинг інновацій – це створення і просування інновацій, орієнтованих на ри- 
нок [3]. Маркетинг інновацій представляє комплекс маркетингових технологій по 
визначенню товарів і (або) технологій, які володіють істотно новими властивостями 
та спрямовані на створення, розширення і утримання ринків нових товарів і послуг з 
стійкими конкурентними перевагами. 

Створення і випуск нового продукту здійснюється за допомогою інструментів мар-
кетингу, використаних на шляху створення товару від початкових досліджень до 
післяпродажного обслуговування. Основна мета маркетингу інновацій полягає в ро-
зробці стратегії проникнення інновації на ринок. Тому, невід’ємною частиною марке-
тингу інновацій буде стратегічний маркетинг інновацій, елементами якого є аналіз 
кон’юнктури ринку, подальша розробка його сегментів, організація і формування по-
питу, моделювання поведінки покупця.  

Якісне маркетингове дослідження ринку інновацій дозволяє в майбутньому 
здійснювати ефективну інноваційну діяльність, що відповідає вимогам і потребам 
ринку. Перш ніж почати розробку нового продукту, підприємству необхідно визначи-
ти цільову аудиторію інноваційного продукту. Такий підхід сприяє правильному про-
суванню і позиціонуванню нового продукту (послуги, технології) на ринку. 

Комплекс маркетингових заходів необхідно направити на переконання споживачів 
в ідеальності для них даного продукту в даний час. Тобто на те, що інноваційний про-
дукт здатний задовольняти їх специфічні потреби. Перед тим як представити інно-
ваційний продукт на ринок, підприємству належить провести пробний маркетинг 
шляхом тестування товару, здійснення пробних продажів, участі в конкурсах, вистав-
ках, ярмарках.  

Для просування на ринок нових технологій і товарів підприємству необхідно також 
розробити маркетингові стратегії з урахуванням вимог ринку, так як на ньому вже 
існує величезна різноманітність різного роду продукції та у зв’язку з цим спо-
стерігається запекла конкуренція. Застосування рекламних комунікацій при просу-
ванні інновацій на ринок дозволять максимально ефективно проінформувати потен-
ціальних покупців про новий продукт за допомогою Інтернет-комунікацій, публікацій 
у спеціалізованих виданнях, рекламних каталогах. 

На закінчення можна відзначити, що все більше організацій і підприємств усвідом-
люють значимість інновацій у своїй діяльності і намагаються підвищити свою інно-
ваційну активність, оскільки це є запорукою успіху в конкурентній боротьбі. Також, 
застосування маркетингу в інноваційній діяльності підприємства вкрай необхідно, так 
як його використання допомагає вирішенню багатьох практичних завдань, що сприя-
ють забезпеченню ефективної діяльності підприємства на ринку. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
 
Фінансова стратегія підприємства є функціональною стратегією і характеризується 

як система основних стратегічних фінансових рішень – стратегічних фінансових 
цілей, стратегічних цільових показників фінансового розвитку та стратегічних фінан-
сових ініціатив, має бути інтегрована у відповідну форму. Показники цієї системи 
мають бути диференційовані за окремими елементами фінансового потенціалу 
підприємства. Рівень їх диференціації має визначатись розміром підприємства, харак-
тером сегментування напрямів його фінансової стратегії. З огляду на зазначене, по-
требує подальшого розвитку система критеріїв оцінки розробленої фінансової стра-
тегії торговельного підприємства. 

Розроблена фінансова стратегія торговельного підприємства може оцінюватись за 
багатьма критеріями. Система таких критеріїв оцінки стратегії підприємств розгля-
дається в працях таких науковців як Ансофф І., Барінов В.А. і Харченко В.Л.,  
Бланк І.О., Віссема Х., Мазур І.І., Шапіро В.Д. іОльдерогге Н.Г., Роббінз С. і Коул- 
тер М., Румельт Р., Томпсон А. і Стрікленд А. та ін.  

Розроблена фінансова стратегія має бути оцінена перед початком її реалізації з 
урахуванням багатьох особливостей фінансової діяльності підприємства, 
йоговнутрішньої фінансової структури, обсягу внутрішнього фінансового потенціалу, 
зовнішнього фінансового середовища та інших умов.З огляду на це та з урахуванням 
пропозицій науковців пропонуємо систему критеріїв оцінки фінансової стратегії. Всі 
критеріальні параметри пропонується групувати за трьома класифікаційними ознаками. 

1. Критерії зовнішньої узгодженості стратегії 
До таких критеріїв пропонується віднести, по-перше рівень узгодженості фінансо-

вої стратегії із корпоративною (базовою, еталонною) стратегією [1, c. 284], яка 
відповідно може бути спрямована на забезпечення розвитку діяльності торговельного 
підприємства (при еталонній стратегії зростання), на забезпечення стабілізації діяль-
ності торговельного підприємства (при еталонній стратегії стабілізації) та на забезпе-
чення скорочення діяльності торговельного підприємства (при еталонній стратегії 
скорочення (згортання) господарської діяльності). Другим критерієм цієї групи є 
рівень узгодженості з функціональними та бізнес-стратегіями торговельного 
підприємства. Цей критерій доцільно застосовувати при оцінці фінансової стратегії 
великих та середніх торговельних підприємств. Третє, що необхідно враховувати при 
оцінці зовнішньої узгодженості фінансової стратегії – це рівень відповідності перед-
бачуваним змінам факторів зовнішнього середовища [3, c. 61]. Діагностування та 
вплив факторів зовнішнього середовища на фінансову діяльність торговельного 
підприємства пропонується оцінювати матричним методом поділяючи їх за чотирма 
основними макросегментами: 1 – суспільно-політичні фактори розвитку країни;  
2 – фактори розвитку фінансового ринку; 3 – галузеві фактори розвитку; 4 – фактори 
прямого зовнішнього впливу на фінансову діяльність. 

2. Критерії внутрішньої збалансованості стратегії 
Більшість сучасних науковців серед критеріїв оцінки розробленої стратегії дуже 

важливим вважають і такий, як її відповідність внутрішньому потенціалу можливо-
стей реалізації такої стратегії [3, c. 618; 5, c. 227]. Ми поділяємо висновок науковців 
щодо важливості такої оцінки і вважаємо за необхідне включити цей критерій і до 
оцінки фінансової стратегії підприємства. 
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До системи критеріїв оцінки розробленої стратегії дослідники пропонують включа-
ти і такий, як рівень внутрішньої збалансованості між цілями та заходами, що пропо-
нуються для їх досягнення [3, c. 618; 5, c. 229]. Вимога такої відповідності між двома 
найважливішими параметрами стратегії безумовно є однією з головних в процесі 
оцінки. В той же час, ми вважаємо, що система такої внутрішньої збалансованості має 
включати не два, а три основні параметри, а саме – внутрішню збалансованість між 
цілями, цільовими показниками і стратегічними ініціативами фінансової стратегії 
торговельного підприємства. 

При цьому взаємоузгодженість цілей, цільових показників та фінансових ініціатив, 
оцінка можливостей внутрішнього фінансового потенціалу має здійснюватись за ос-
новними напрямами розвитку фінансової діяльності підприємства, зокрема: розвиток 
ресурсів для здійснення фінансової діяльності підприємства (розвиток фінансових 
ресурсів, розвиток чисельності персоналу фінансових менеджерів, розвиток ма-
теріальних засобів праці фінансових менеджерів, розвиток нематеріальних засобів 
праці фінансових менеджерів); розвиток фінансової структури підприємства (розви-
ток структури капіталу, розвиток структури активів, розвиток структури грошових 
потоків, розвиток рівня ризиків фінансової діяльності); розвиток компетенцій 
підприємства із здійснення фінансової діяльності (вдосконалення організації управ-
ління фінансовою діяльністю, вдосконалення основних бізнес-процесів здійснення 
фінансової діяльності). 

До складу цієї групи критеріїв також відносимо відповідність стратегії передбаченому 
рівню фінансових ризиків [3, c. 168]. При цьому мають бути оцінені такі цільові показ-
ники як максимальний рівень несистематичного фінансового ризику підприємства за 
основними фінансовими операціями; обсяг фінансування внутрішнього страхування 
фінансових ризиків підприємства; обсяг фінансування зовнішнього страхування фінан-
сових ризиків підприємства. В залежності від результатів аналізу одним з можливих 
варіантів альтернативних дій може бути пріоритетний підхід до внутрішнього чи 
зовнішнього страхування фінансових ризиків. 

3. Критерії ефективності стратегії 
Основними в складі цієї групи критеріїв є рівень загальної економічної ефективності 

[2, c. 152; 3, c. 618], який пропонується досліджувати за допомогою наступних методів: 
1) аналіз коефіцієнтів рентабельності; 2) аналіз коефіцієнтів продуктивності; 3) аналіз 
оборотності капіталу та активів; 4) економіко-математичні методи факторного до-
слідження ефективності; 5) бенчмаркінг; 6) експертний метод [2, c. 152; 3, c. 618]. 

В той же час, ми вважаємо за необхідне включити до складу критеріїв оцінки 
фінансової стратегії торговельних підприємств і деякі з основних вимог до її розроб-
ки. До таких критеріїв оцінки ми пропонуємо включити наступні: 

1. Рівень приросту цінності підприємства у стратегічному періоді. 
Він залежить від стратегічних фінансових цілей торговельного підприємства, які 

мають забезпечити переведення фінансової діяльності підприємства на новий рівень 
та впливають на характер формування цінності підприємства. Зокрема ті цілі, що 
прямо формують цю додаткову цінність; що непрямо формують її; що зовсім не фор-
мують додаткову цінність і такі, що можуть знизити цю цінність (наприклад, в про-
цесі використання фінансової стратегії, що спрямована на забезпечення скорочення 
діяльності торговельного підприємства). 

В свою чергу значення цього критерію тісно пов’язане з наступним і деякою сірою 
залежить від нього. 

2. Рівень синергетичного ефекту, що створюється напрямами стратегії. 
Синергетичний ефект пов’язаний, зокрема, з тим, що комбіноване використання 

кількох взаємоузгоджених стратегій виявляється кориснішим, аніж ізольоване впро-
вадження якоїсь однієї. 

3. Інноваційний рівень поставлених стратегічних цілей і стратегічних запропонова-
них ініціатив. 
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За цим критерієм необхідно оцінювати терміни впровадження інноваційних техно-
логій здійснення фінансової діяльності, інноваційних фінансових методів та інструментів 
управління а також терміни розробки і впровадження нових баз даних для інфор-
маційного забезпечення стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємств. 

В науковій літературі зустрічаються пропозиції щодо використання в процесі 
оцінки стратегії підприємства і деяких інших критеріїв, зокрема рівня підтримки 
стратегії персоналом, рівня позаекономічної ефективності [4, c. 618], рівня конку-
рентних переваг [2, c. 152] та деякі інші. Але з нашої точки зору, для оцінки розроб-
леної фінансової стратегії підприємства ці критерії не є основними і, при бажанні ме-
неджерів, можуть використовуватись як допоміжні. 

За результатами оцінки розроблена фінансова стратегія приймається до реалізації 
або доробляється за визначеними зауваженнями. 

Таким чином, оцінка фінансової стратегії підприємства є заключним етапом процесу її 
розробки. Однак, можливість застосування цих критеріїв залежить від правильності по-
будови цього процесу на основних його етапах: розробки стратегічних фінансових 
рішень, обґрунтування вибору виду фінансової стратегії, формування стратегічних цілей 
та розробки стратегічних цільових показників фінансового розвитку торговельних 
підприємств, формування портфелю стратегічних фінансових ініціатив. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

НА СТРУКТУРНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Трансформаційні процеси, які відбуваються в України спрямовані на забезпечення 

сталого економічного зростання та його соціальну орієнтацію, подолання сучасних 
кризових явищ, створення оптимального господарського механізму, який покликаний 
забезпечити найбільш повне задоволення потреб населення та сприяв би підвищенню 
рівня і якості його життя, а також створення якісно нових умов для просторового ро-
звитку та міжрегіональної кооперації в єдиному просторі України.  

Здійснивши свій геополітичний вибір в напрямку асоціації з країнами Європейського 
союзу, Україна взяла на себе зобов’язання щодо поліпшення умов ведення бізнесу і наб-
лиження до європейської політики у сфері розвитку та підтримки малого і середнього 
підприємництва на основі принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи. Разом з 
тим, Україна на сьогодні не в повній мірі використовує потенціал малого та середнього 
бізнесу, в тому числі у забезпеченні зайнятості, впровадженні інновацій та посиленні 
конкуренції, що у кінцевому підсумку уповільнює зростання економіки. 

За даними Державної служби статистики України, у 2014 році в Україні нарахо-
вувалося 340 981 (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної опе-
рації) суб’єктів господарювання – юридичних осіб. При цьому великі підприємства 
становили лише 0,1% всіх підприємств, середні – 4,7%, малі – 95,2% [1].  

Малі підприємства розподілені нерівномірно за різними видами економічної діяль-
ності. Пріоритетними сферами діяльності суб’єктів малого підприємництва залиша-
ються торгівля та сфера послуг, які сумарно складають більше 52% від загального 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами малого підприємництва 
(рис. 1). Значно меншими є показники промисловості (11,7%), сільського господар-
ства (9,4%) та будівництва (6,8%). Кризові тенденції 2014 року негативно відобрази-
лась на показниках зайнятості у сфері підприємництва. Так, на малих підприємствах 
було зайнято 1,7 млн. осіб, з них на мікропідприємствах – 0,7 млн. осіб. 

Подальший розвиток сфери малого бізнесу України на засадах конкурентоспромо-
жності є ефективною складовою функціонування ринкової економіки, а тому вимагає 
комплексного підходу щодо аналізу основних показників діяльності суб’єктів підпри-
ємництва в регіональному розрізі. Процес дослідження малого бізнесу на структурну 
модернізацію регіону складається з наступних етапів: 

– вибір чіткої методики, розробка системи аналітичних показників і проведення 
аналізу стану розвитку малого бізнесу на регіональному рівні; 

– прогнозування та вибір стратегічних цілей для майбутнього розвитку сектору 
малого бізнесу регіонів. 

Зведений алгоритм авторської методики, враховуючи розробки вітчизняних вчених 
[2, с. 355-356; 3, с. 312; 4] наведено на рисунку 2. 
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Рис. 1. Групування регіонів України на основі домінуючих видів економічної діяльності 

 

 
Рис. 2. Алгоритм оцінки впливу малого бізнесу  

в структурній модернізації регіональної економіки 

МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РОЛІ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ В СТРУКТУРНІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ 

Розрахунок структурних коефіцієнтів обсягу реалізованої продукції та кількості 
найманих працівників за кожним видом економічної діяльності по регіонам 

.  

Обчислення коефіцієнтів впливу малого бізнесу на економічний і соціальний 

стан регіону В 𝑗  
𝑏 𝑗

ВРП𝑗
 , 𝑊 𝑗  

𝑤𝑗
𝑚𝑏

𝑍𝑗
 

Кількісна оцінка інтегральних індексів впливу малого бізнесу на економічний та 

соціальний стани регіонів 
 

 

Оцінка ефективності використання структури економіки регіонів та підбір так-
тичних кроків структурної модернізації  в регіонах 

 

Встановлення рейтингу та групування регіонів України за рівнями впливу мало-
го бізнесу на економічний та соціальний стани регіонів, визначення стратегічних 

орієнтирів розвитку малого бізнесу регіонів України 
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Згрупувавши райони за рівнем впливу малого бізнесу на розвиток регіонів можна 
виділити напрямки подальшої діяльності в сфері підприємництва, які підвищать ста-
новище і рейтингові позиції кожного регіону (табл. 1). Основними принципами діяль-
ності малого бізнесу у напрямі структурної модернізації регіональної економіки ма-
ють стати: інноваційність, ресурсозбереження, екологічність, активізація інтелектуа-
льного потенціалу, орієнтація на новий 5 та 6 технологічні уклади виробництва.  

 
Таблиця 1  

Стратегічні орієнтири та інструменти в сфері підприємництва 
Стратегічні напрями Заходи 

Фіскальний 
Тимчасові податкові й митні стимули для нових виробни-
чих, науково-дослідницьких та ІТ-підприємств 

Монетарний 
Здешевлене довгострокове кредитування капітальних ви-
датків нових виробництв 

Бюджетний 

Преференційні держзакупівлі промислової продукції віт-
чизняного виробництва, нарощування видатків розвитку, 
пільгове кредитування за рахунок бюджетних коштів 
суб’єктів малого підприємництва 

Адміністративний 
Ліквідація бюрократичних, корупційних та конкурентних 
бар’єрів. 

Демографічний 
Створення стимулів для залучення до України високо- 
кваліфікованих фахівців та припинення відтоку талантів 

Регуляторний 
Удосконалення законодавчої бази з питань розвитку 
підприємництва, спрощення регуляторного середовища 

Регіональний 
Усунення структурних диспропорцій, розвиток внутрішнь-
ого ринку, удосконалення інвестиційного клімату 

Інфраструктурний 

формування мережі «точок зростання», кластерний розвиток, 
сприяння розвитку мережі об’єктів інфраструктури підтрим-
ки підприємництва (бізнес центрів, бізнес-інкубаторів, тех-
нопарків, інвестиційний та інноваційних центрів) 

Торговельний 
Селективне імпортозаміщення, експортна експансія, «рух 
догори» в ланцюгах створення доданої вартості 

Освітній 
Забезпечення виробничих підприємств висококваліфікова-
ними кадрами, комерціалізація науки 

Інформаційний 
Поширення інформації про новітні розробки та інно-
ваційну продукцію вітчизняного виробництва 

 
Отже можна зробити висновки, що велика роль у модернізації регіональної еко-

номіки нині відводиться малому бізнесу, який є важливим чинником сталого еко-
номічного зростання країни та регіонів, структурної перебудови економіки, вирішен-
ня проблем безробіття, насичення внутрішнього ринку товарами, запровадження ін-
новаційних підходів у виробництві продукції та наданні послуг. Враховуючи це, було 
розроблено методику оцінки впливу суб’єктів малого бізнесу на структурну мо-
дернізацію регіональної економіки та запропоновані стратегічні орієнтири розвитку 
малого бізнесу регіонів України. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України як однієї із найбіль-

ших держав Європи пов’язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова су-
часної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, 
відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих най-
гостріших проблем одне із центральних місць займає ринок праці, що, як невід’ємна 
складова ринкової економіки, забезпечує розподіл та перерозподіл суспільної праці по 
галузях господарства, видах та формах діяльності, в територіальному просторі, за кри-
терієм максимально ефективного використання трудового потенціалу домашнього гос-
подарства, підприємства, регіону, держави, та у відповідності із структурою суспільних 
потреб та форм власності. Найважливішим напрямом державного регулювання ринку 
праці, що формується, у перехідній економіці є вплив на ринковий попит і пропозицію з 
метою подолання трудомісткої кон’юнктури ринку та досягнення його рівноважної 
кон’юнктури. Для функціонування ринку праці необхідні не тільки дієва законодавча 
база, а й умови для прояву відносин основних контрагентів. 

Створення умов розвитку інфраструктури ринку праці повинно мати на меті: якнай-
повніше забезпечення відповідності структури попиту і пропозиції робочої сили; надан-
ня рівних можливостей доступу до робочих місць громадянам, які на них претендують; 
забезпечення реалізації державних гарантій із соціального захисту населення. Перехід до 
різноманіття форм власності передбачає, що відповідальність за ефективне використання 
ресурсів разом з державою розділяють й інші суб’єкти ринку праці. Роль держави в за-
безпеченні повної та ефективної зайнятості в цих умовах ще більше ускладнюється, зна-
чення державного регулювання зростає. Рівень урегульованості залежить від суті 
соціальних функцій держави, необхідності підтримки високого рівня життя населення, 
участі в професійній підготовці та перепідготовці працівників. Взаємоузгодження дер-
жавної політики на ринку праці з усіма механізмами, що забезпечують її реалізацію, а 
саме: податковою політикою, що передбачає пільги за виплатами в соціальні фонди для 
підприємств, які здійснюють професійну підготовку і працевлаштування молодих 
працівників, пільгове оподаткування прибутку підприємств, що створюють спеціалізо-
вані робочі місця, проводять навчання найнятих робітників; інвестиційно-кредитною 
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політикою, що забезпечує надання пільгових кредитів, безстрокових і безповоротних 
позик з метою стимулювання професійного навчання працівників, наймання на роботу 
молодих фахівців, субсидій, що надаються на безвідсотковій або безповоротній основі 
державою тим роботодавцям, які беруть на себе зобов’язання з виконання державних 
програм розвитку зайнятості; економічними санкціями, вживаними щодо тих роботодав-
ців, які порушують законодавство у сфері зайнятості або не виконують встановлені дер-
жавою адміністративні заходи [1]. 

Державна політика зайнятості має здійснюватися як необхідна частина соціальної 
політики держави. У перехідній економіці, як і в розвинутій ринковій, перевагами 
державної системи є повніше охоплення й надання всебічної та різноманітної допо-
моги тим, хто її потребує. Основні її недоліки порівняно з приватною системою – це 
дорожнеча для Державного бюджету і дуже великий адміністративний апарат. Дер-
жавному регулюванню зайнятості населення в ринковій економіці властива система 
механізмів, що забезпечує вирішення як оперативних завдань, так і проблем середнь-
острокового та довгострокового характеру: чим більш оперативний і короткочасний 
характер має та чи інша проблема зайнятості, тим вища ймовірність використання 
заходів прямої адміністративної дії на виконання проблем. Для вирішення довгостро-
кових стратегічних завдань потрібно реалізувати комплекс економічних заходів, 
насамперед, кредитно-грошового й бюджетно-податкового характеру. Частка заходів 
прямого адміністративного регулювання залежить і від близькості об’єкта управлін-
ня – на галузевому та регіональному рівнях вона значно вища, ніж на державному. 
Перехідний період диктує певну модифікацію традиційно ринкових методів держав-
ного регулювання ринку праці з урахуванням того, що становлення цього ринку су-
проводжується створенням нових форм власності і глибокою структурною перебудо-
вою економіки. Специфіка ролі держави на ринку праці полягає в прямому регулю-
ванні трудових відносин. Наслідком такого стану справ є необхідність використання 
державою разом з непрямими прямих методів дії на відносини у сфері зайнятості. Ар-
сенал засобів залишається загальним для всіх країн ринкової економіки, який вклю-
чає: економічні методи: пільгове кредитування й оподаткування, бюджетна політика з 
метою стимулювання підприємців зберігати і створювати робочі місця, здійснювати 
професійне навчання кадрів; організаційні методи: створення служби зайнятості і 
працевлаштування, інформаційної системи, державної системи профорієнтації, підго-
товки та перепідготовки кадрів; адміністративно-законодавчі методи: регламентація 
порядку укладення трудових договорів, тривалості робочого часу, надстрокових 
робіт; введення обов’язкових відрахувань підприємців до національних фондів із за-
безпечення зайнятості, визначення квот на працевлаштування, регулювання періоду 
трудового життя. При цьому важливо забезпечити оптимальне поєднання в держав-
ному регулюванні непрямого і прямого впливу. 

Заходи непрямого впливу, орієнтовані на зміну умов господарювання, передбача-
ють використання макроекономічних важелів, охоплюють широке коло населення, 
впливають, як правило, на умови регулювання попиту на працю. Заходи прямого, 
безпосереднього впливу здійснюються за допомогою державних програм, спрямова-
них на окремі, специфічні точки ринку праці, тобто мають селективну спрямованість, 
впливають в основному на динаміку пропозиції праці. Заходи державної політики 
можуть бути диференційовані також таким чином: пасивна політика зайнятості, що 
зводиться в основному до сприяння в заповненні вакантних робочих місць і виплати 
допомоги по безробіттю в межах фінансових можливостей органів зайнятості; актив-
на політика зайнятості, здійснювана за допомогою інвестиційної, фінансової, кредит-
ної, податкової політики. Перехід до різноманіття форм власності передбачає, що 
відповідальність за ефективне використання трудових ресурсів разом з державою 
розділяють й інші суб’єкти ринку праці. Роль держави в забезпеченні повної та ефек-
тивної зайнятості в цих умовах ще більше ускладнюється. Значення державного регу-
лювання зайнятості зростає. Пропозиції щодо активізації міжрегіонального співробіт-
ництва для регіонального рівня: активізувати роботу обласної служби зайнятості що-
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до забезпечення виконання активних програм зайнятості населення; активізувати ро-
боту консультаційних пунктів з підприємництва відповідно до нового порядку; ак-
тивізувати заходи щодо легалізації заробітної плати й «тіньової» зайнятості, посилен-
ня мотивації до легальної продуктивної зайнятості; активізувати проведення інфор-
маційно-роз’яснювальної роботи з метою реалізації норм Закону України «Про зай-
нятість населення»; досягти позитивної динаміки в усіх напрямках цільових орієн-
тирів, особливо: видачі ваучерів, співпраці з роботодавцями щодо працевлаштування 
безробітних з наданням компенсації єдиного внеску, працевлаштування безробітних 
після перенавчання; направити свою роботу на першочергове працевлаштування осіб, 
які мають додаткові соціальні гарантії, безробітних, які тривалий час перебувають на 
обліку, осіб з інвалідністю та тих, які пройшли професійне навчання; сприяти само 
зайнятості населення; не допускати випадків використання найманої робочої сили без 
належного оформлення трудових відносин, поліпшення стану, умов, безпеки праці та 
виробничого середовища [2]. 

Регулювання зайнятості не може повністю лягати на плечі держави, враховуючи 
стан українського бюджету. Проте державі належить роль каталізатора співпраці і 
взаємодії роботодавців, профспілок, місцевих органів влади в забезпеченні повної й 
ефективної зайнятості. Його головна роль полягає в тому, щоб здійснити стратегічне 
бачення проблеми розвитку людських ресурсів у довгостроковому плані, реалізувати 
розроблену стратегію, зокрема, за допомогою ринкових механізмів.  

Необхідна чітка політика держави у питаннях створення умов розвитку ринку 
праці. Удосконалення інфраструктури ринку праці повинно забезпечити збалансуван-
ня попиту та пропозиції. Потрібно підкреслити, що інфраструктура ринку праці та її 
інститути в нашій країні продовжують формуватись і удосконалюватись, тим самим 
залишаючи за собою питань проблем їх подальшого стратегічного розвитку. Таким 
чином, інфраструктурне забезпечення регіонального ринку праці є необхідною скла-
довою підвищення ефективного функціонування ринку праці. Основні проблеми ро-
звитку інфраструктури ринку праці акумулюються на регіональному рівні, проте у 
значній мірі залежать від заходів державного регулювання у сфері соціально-
трудових відносин. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Стабільність і успішність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, як 

свідчить світова практика, значною мірою залежить від його інноваційно-
інвестиційної активності, тобто постійного оновлення ідей, новацій, розробки, вироб-
ництва і просування на ринок ефективної у виробництві і споживанні інноваційної 
продукції. спроможність підприємства виконувати цілеспрямовану роботу у сфері.  

Задекларований перехід економіки України на інноваційний шлях розвитку в умо-
вах обмеженості ресурсів, насамперед фінансових, вимагає зосередження їх на 
найбільш перспективних напрямках, де ймовірність досягнення конкурентного успіху 
є найбільшою. Вибір цих напрямків має здійснюватися на основі порівняльної оцінки 
достатності інноваційного потенціалу господарюючих суб’єктів [4]. 

Реалізація даних явищ відображається через нову економічну категорію – потенціал 
підприємства. Поняття інноваційного потенціалу країни, регіону, галузі, підприємства 
доволі часто зустрічається в економічній літературі, офіційних документах, а також у 
промовах представників різних гілок влади. Разом з тим, незважаючи на певну очевид-
ність, загальноприйнятого визначення поняття інноваційно-інвестиційний потенціал 
немає, що ускладнює розуміння його сутності, оцінку наявного рівня і його достатності, 
розробку і обґрунтування заходів, спрямованих на його реалізацію і розвиток. Існуючі 
методичні підходи орієнтовані в основному на аналіз науково-технічного потенціалу ін-
новаційного розвитку [1, с. 25], однак це лише одна із складових інноваційного потен-
ціалу, яка не може характеризувати всі його сторони. Виходячи з цього, стає необхідною 
розробка теоретико-методичних підходів оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
з урахуванням множини його складових: внутрішньовиробничих (інтелектуальної, кад-
рової, технологічної, науково-дослідної) та позавиробничих (ринкової, інформаційної, 
інтерфейсної) [2, с. 122]. Модель є жорстко детермінованою факторною, що встановлює 
залежність між темпом росту економічного потенціалу підприємства та основними фак-
торами, що його визначають. 

Успішна інноваційна діяльність підприємства продовж життєвого циклу залежить 
від належного рівня потенціалу підприємства та ефективності реалізації інноваційно-
інвестиційна проектів (рис. 1).  

Різноманітність проявів інноваційної діяльності зумовлює й різноманіття її ефектів, 
які потрібно оцінювати й ураховувати при обґрунтуванні інноваційних проектів, а 
також при виборі оптимальних варіантів з низки альтернативних. 

У загальному випадку виділяють такі основні види ефектів інноваційної діяльності: 
1. Економічний ефект проявляється у вигляді прямої економічної вигоди від впро-

вадження результатів інноваційної діяльності: економії часу, отримання (зростання) 
прибутку, зменшення витрат тощо. Він підлягає кількісній оцінці. 
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Рис. 1. Ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку  

Джерело: власні дослідження 

 
Економічний ефект інноваційної діяльності може спостерігатися в одного чи в 

кількох суб’єктів інноваційного процесу: 
– розробника, який реалізує свої розробки (патенти, товарні марки, корисні моделі, 

промислові зразки тощо); – виробника (впровадження інновацій у виробництво чи 
реалізація інноваційної продукції); – посередника (реалізація інноваційної продукції, 
застосування нових методів просування продукції тощо); – споживача (наприклад, 
зменшення експлуатаційних витрат при використанні інноваційної продукції) і т.д.; – 
суспільства в цілому (зростання ВВП, наповнення бюджету, підвищення рівня якості 
життя і т.п.). 

В економічних розрахунках використовують різні показники економічної ефектив-
ності інноваційної діяльності, їх поділяють за: 

– місцем одержання: локальні, регіональні, галузеві і загальнодержавні. 
Локальна ефективність характеризує результати інноваційної діяльності на рівні 

окремого суб’єкта господарювання, регіональна – суб’єктів господарювання регіону, 
галузева – галузі. Загальнодержавна ефективність характеризує сукупну ефективність 
у всіх сферах виробництва і використання інновації в межах держави. 

– метою визначення: абсолютні та порівняльні. 
Абсолютна ефективність показує загальний результат, отриманий підприємством 

від здійснення інноваційних заходів за певний проміжок часу. Порівняльна ефек-
тивність свідчить про результати альтернативних варіантів інноваційних заходів, на 
основі чого здійснюється вибір кращого. 

– ступенем збільшення: одноразові й мультиплікаційні. 
Одноразова ефективність вказує на загальний початковий результат, отриманий 

підприємством від здійснення інноваційної діяльності. Мультиплікаційна ефек-
тивність характеризує результат інноваційної діяльності, що поширюється на інші 
галузі, внаслідок чого має місце мультиплікація ефекту, тобто процес його помно-
ження. Так, вважається, що найбільший мультиплікаційний ефект мають новації у 
машинобудівних галузях та будівництві, оскільки вони працюють у тісному зв’язку з 
багатьма іншими галузями. 

– часом урахування результатів і витрат: за розрахунковий період і за рік. 
Річна ефективність – ефективність, отримана протягом умовного року (як правило, 

усереднена). 
2. Науково-технічний ефект полягає в прирості практично-орієнтованих (приклад-

них) науково-технічних знань і умінь. Кількісна оцінка даного виду ефекту достатньо 
ускладнена, хоча формалізовані і захищені практично-орієнтовані знання підлягають 

Формування інноваційно-
інвестиційного  

потенціалу 

 
Інноваційно-інвестиційна 

економіко-соціо-
екологічна ефективність 

 

 

Реалізація інноваційно-
інвестиційних проектів 
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вартісній оцінці (патенти, ноу-хау тощо), в основному ж його можна оцінити лише 
опосередковано. 

Науково-технічний ефект оцінюється показниками: – підвищення науково-
технічного рівня виробництва; – збільшення питомої ваги нових прогресивних техно-
логічних процесів і інформаційних технологій; – кількістю зареєстрованих охоронних 
документів (авторських посвідчень); – підвищенням рівня автоматизації, механізації й 
роботизації виробництва; – підвищенням конкурентоспроможності підприємства і 
його продукції; – зростанням іміджу товаровиробника і т.п. У більшості випадків нау-
ково-технічний ефект проявляється разом з економічним, соціальним та ін. ефектами 
інноваційної діяльності і його важко виокремити. 

3. Науковий (пізнавальний) ефект проявляється у вигляді прирощення наукових, 
науково-технічних та інших знань щодо закономірностей розвитку природи і суспіль-
ства. Кількісно оцінити даний ефект досить важко, в основному про нього можна су-
дити з темпів розвитку певних галузей науки, виникнення нових галузей чи нових 
напрямків у традиційних галузях. Його також можна оцінити через показники зрос-
тання кількості наукових публікацій та посилань на публікації в наукових працях віт-
чизняних чи іноземних науковців, використання нових знань у практичній діяльності 
підприємств і установ тощо (для прикладних галузей науки). 

4. Соціальний ефект полягає у створенні більш сприятливих умов для життєдіяль-
ності особи, групи людей, суспільства в цілому. Його можна оцінити кількісно (хоча і 
не завжди вартісно), наприклад, через показники якості життя населення (у масшта-
бах країни чи регіону). На рівні інноваційного підприємства чи установи його 
оцінюють такими показниками: – покращення умов праці працівників; – приріст до-
ходів персоналу; – зміни в структурі персоналу з погляду рівня кваліфікації, 
співвідношення чоловіків і жінок тощо; – покращення стану здоров’я персоналу; – 
збільшення тривалості вільного часу при зменшенні тривалості робочого часу без 
зменшення чи зі збільшенням рівня оплати праці і т.п. 

5. Екологічний ефект полягає в зменшенні екодеструктивного впливу на довкілля 
та поліпшенні якості навколишнього середовища. Підлягає вартісній оцінці, методи 
оцінки достатньо відомі і перевірені практикою. Виділяють і інші види ефектів інно-
ваційної діяльності (ресурсний, правовий, ринковий або маркетинговий, податковий  
і т.п.), проте вони є окремими випадками розглянутих вище або ж їх різновидами [5]. 

Вважаємо, що ефективність протягом розрахункового періоду – це результат, от-
риманий протягом терміну використання інновації. Як правило, він може бути визна-
чений лише приблизно, оскільки на його величину впливають зміни ринкової ситу-
ації, що можуть бути прогнозовані лише з певною імовірністю. Тому потрібно визна-
чати величину інтегрованого ефекту. 

Ефективність інновацій – результативна величина, що визначається здатністю ін-
новацій зберігати певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів з ро-
зрахунку на одиницю створюваних продуктів, технічних систем, структур. 

Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроекономічному рівні 
(рівні окремих суб’єктів господарювання, які намагаються поліпшити результати сво-
го господарювання і отримати вищий прибуток у довгостроковій перспективі) і на 
макроекономічному рівні (рівні держави, метою якої є забезпечення динамічного ро-
звитку всього суспільства) рівнях. Засвідчують ефективність реалізації інновацій не 
тільки економічні результати. Інновації впливають і на умови праці, зменшують по-
требу в ресурсах, створюють можливості виконання тих робіт, які дотепер були поза 
межами людських чи технічних можливостей, формують нові напрями науково-
технічного розвитку тощо. Отже, оцінку інноваційно-інвестиційної діяльності потріб-
но проводити за допомогою коефіцієнтів галузевої конкурентоспроможності і вико-
ристання виробничих можливостей, інвестиційно-інноваційної активності, матеріаль-
ної зацікавленості, бюджетного впливу, індикаторів рівня науково-технологічної, 
економічної та екологічної безпеки підприємства. Результати оцінки є підставою для 
розробки системи заходів, що сприятимуть розвитку інноваційного потенціалу, та 
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визначення їх конкретного спрямування та формулювання висновків про його до-
статність (недостатність) для реалізації певних інноваційних проектів. Інтегральну 
оцінку інноваційно-інвестиційного потенціалу потрібно розрахувати по кожній із 
складових і представити як структуру, що включає такі елементи: оціночні показники 
і методика їх розрахунків; коефіцієнти вагомості кожної зі складових; критерії визна-
чення інтегрального рівня та за кожною його складовою; інформаційне забезпечення 
системи прийняття рішень, спрямованих на розвиток складових та інноваційно-
інвестиційного потенціалу в цілому. 
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КОНЦЕПЦІЇ TOTAL INNOVATION MANAGEMENT –  

ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМІ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 
Концепція Total innovation management (TIM) являє собою концепцією управління 

інноваціями XXI століття і приходить на зміну системному підходу в інноваційному 
менеджменті. Концепція ТІМ припускає інновації кожного в будь-який час у всіх 
процесах, серед різних функцій і по всьому світу, підкреслюється ідея залучення 
кожного співробітника в процес інновацій. Концепція тотального управління інно-
ваціями заснована на теорії екосистем і теорії складності. Дослідженню та аналізу 
даної проблематики присвячені роботи закордонних вчених. Особливої уваги заслу-
говують роботи Елейн Дартон [1], Стефана Шапіро [2], Янга Зіронга [3] та ін. Проте 
питання практичного застосування теоретичних положень підходу залишається недо-
статньо дослідженим. 

Концепція Total innovation management являє собою синергію таких складових, як 
технологія, організація та культура, що спрямовані на побудування інноваційної ком-
петенції підприємства [3, c. 9]. 

В основі концепції TIM полягає принцип «триєдності» інновацій: 
– єдність інновацій у всіх технологічних і нетехнологічних елементах (стратегія, 

культура, організація, інститути, маркетинг); 
– єдність всіх учасників процесу; 
– єдність інновацій в часі і просторі [2, c. 12]. 
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Екосистемний підхід у TIM проявляється в тому, що TIM не тільки підкреслює си-
нергетичний зв’язок між її елементами, а й вказує на те, що всі співробітники 
підприємства є новаторами, діють в єдиній екосистемі. В цілому завдання TIM поля-
гає у створенні синергії між основними видами інновацій: 

– технологічними; 
– маркетинговими; 
– організаційними (структурними); 
– інституційними (інноваціями в правилах, що регулюють рутинну діяльність фір-

ми) [1, c. 20]. 
З допомогою синергії зазначених технологічних і нетехнологічних елементів в 

рамках TIM розробляються ефективні механізми управління інноваційною діяльністю 
фірми. Наприклад, модель «24/7» використовується для аналізу аспекту просторово-
часового охоплення у TIM: 

– коли: «24/7» (інновації 24 години на добу і 7 днів на тиждень); 
– які: інновації в усіх процесах на підприємстві; 
– де: на глобальному ринку [2, c. 17]. 
На практиці концепція TIM може бути реалізована за допомогою створення на 

підприємстві інноваційної робочої групи, яка буде займатися розробкою та відбором 
інноваційних ідей. Процес створення та функціонування робочої групи відбувається 
під керівництвом відділу кадрів підприємства та складається з наступних етапів: 

1. Тестування та відбір співробітників до складу робочої групи. 
2. Створення робочої групи. 
3. Навчання та проведення спеціалізованих тренінгів членів робочої групи, спрямо-

ваних на активізацію творчого мислення. 
4. Систематичне проведення засідань робочої групи з метою пошуку інноваційних 

рішень.  
Процес вироблення рішень здійснюється з урахуванням факторів впливу 

внутрішнього середовища підприємства: стратегії, місії, мети, наявності фінансових і 
технічних засобів, а також факторів впливу зовнішнього середовища: аналіз конку-
рентів, запити споживачів, бази даних інноваційних розробок, державна політика, 
екологічний стан та інше.  

Результатом даного етапу є колегіально згенеровані ідеї, щодо розвитку інно-
ваційної діяльності в різних підрозділах підприємства. 

5. Передача інноваційних ідей на розглядання керівництву підприємства. 
Створення робочої групи дозволяє залучити до генерації інноваційних ідей 

співробітників підприємства з різних підрозділів та різних рівнів організаційної 
структури управління та колегіально приймати рішення щодо їх відбору та втілення. 

Таким чином, парадигма TIM є подальшим розширенням проблематики аналізу ін-
новацій в інноваційному менеджменті: до аналізу синергії між продуктом і процесом 
в рамках традиційного бачення та синергії технології, організації і технології в рамках 
портфельної теорії інновації додається включення в аналіз абсолютно всіх співробіт-
ників фірми. Створення робочої групи дозволяє втілити цю концепцію на практиці. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСУВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ  

В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ З УРАХУВАННЯМ ІНДЕКСУВАННЯ  

В МІЖНАРОДНИХ БІБЛІОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ  
 
Сучасне кризове становище української економіки об’єктивно потребує ефективного 

використання обмежених фінансових ресурсів, що їх держава спрямовує на розвиток 
вітчизняної науки. Саме тому органи державної влади, які призвані стимулювати іннова-
ційний розвиток економіки, намагаються управляти ризиками реалізації науково-
дослідних проектів, які фінансуються з державного бюджету. Наприклад, при оцінці 
проектних запитів на отримання грантового фінансування від МОН України в 2016 р., 
особлива увага буде звертатиметься на наявність публікацій авторів запитів в журналах, 
які індексуються в міжнародних бібліометричних базах даних, – зокрема в Web of Scince, 
Scopus, Copernicus [1]. Для цього, зокрема використовується індекс Гірша, згідно мето-
дики розрахунку якого «учений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як мі-
німум h разів кожна, тоді як статті, що залишилися (Np – h), цитуються не більше ніж h 
разів кожна» [2]. Такий підхід дійсно здатен, на нашу думку, сприяти перемозі тих прое-
ктів, учасники яких вже встигли добитися високої наукової репутації, про що і мають 
свідчити публікації у зазначених базах даних. 

Підготовка проектів соціально-гуманітарного напряму, проте, має певну специ-
фіку, яка відрізняє їх від проектів у сфері точних та природничих наук. Справа в тому, 
що українські вчені в галузі економіки, права, соціології, мовознавства тощо до-
сліджують ті сторони діяльності суспільства та особистості, які спрямовані на 
вирішення актуальних проблем України, і тому їх результати набувають подальшого 
розвитку, і відповідно, цитуються, в основному в працях також вітчизняних вчених. 
До недавнього часу такі праці, з різного роду причин, не були широко представлені в 
міжнародних бібліометричних базах, тому потрібен певний час для їх наповнювання 
науковим доробком українських вчених.  

Враховуючи специфіку соціогуманітарних досліджень, вважаємо за необхідне, при 
оцінці наукової діяльності вітчизняних науковців, які працюють в цій сфері, користу-
ватися бібліометричними базами, які вже індексують їх праці. До них, зокрема, відно-
ситься бібліометрична база Google Scholar, яка включає в себе більшість рецензова-
них онлайн-журналів Європи та Америки. 

Дослідження результатів індексування наукових статей, надрукованих в 2000 р. в 
Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), дове-
ло, що, по-перше, є достатньо сильна кореляційна залежність між значеннями кіль-
кості цитувань в Web of Scince та Scopus з одного боку, та Google Scholar, з іншого 
(0,8 та 0,85 відповідно), та, по-друге, значення показника цитувань в Google Scholar 
приблизно на 4,5 перевищує значення в Web of Scince та Scopus (12,1 проти 7,6, яке є 
однаковим для обох баз даних) [3]. Отже, показники цитування в Google Scholar мо-
жуть, з певними припущеннями, репрезентувати цитування в Web of Scince та Scopus. 
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Для перевірки цієї гіпотези в українських реаліях нами були обрані праці вчених, 
які працюють в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 
Харківському національного університету імені В.Н.Каразіна та Львівському націо-
нальному університеті імені Івана Франка, які за результатами консолідованого рей-
тингу вищих навчальних закладів України 2015 року посіли перші три місця серед 
класичних університетів [4]. Для статистичної обробки інформації були використані 
дані проекту «Бібліометрика української науки», який започаткований в Національній 
бібліотеці України імені В.І.Вернадського, і який містить значення індексів Гірша (h-
індексу) в базах Google Scholar та Scopus [5].  

Результати аналізу доводять, що для праць вчених із КНУ (для значення h-індексу 
більшого або рівного 5), існує достатньо сильна кореляційна залежність між його зна-
ченнями в обох базах (1). За виключенням праць вчених в галузях економіки та сус-
пільствознавства, то індекс в Scopus приблизно на 4 одиниці менше індексу Google 
Scholar (рис. 1): 

H_Scopus = 1,043*H_Scholar – 4,16, значення R-квадрат = 0,756 (1), де 
H_Scopus – індекс Гірша для праць з природничих і точних наук за даними Scopus  
H_Scholar – – індекс Гірша для праць з природничих і точних наук за даними 

Google Scholar 

 
Рис. 1. Залежність між індексами Гірша в Scopus і Google Scholar  

(КНУ, для праць з точних і природничих наук) 
 
Перевірка гіпотези стосовно інших класичних університетів – Львівського націона-

льного університету імені Івана Франка та Харківського національного університету 
імені В.Н.Каразіна, також виявила аналогічну закономірність. 

Для Львівського національного університету імені Івана Франка за результатами 
аналізу отримуємо наступне рівняння регресії (2): 

H_Scopus = 0,651*H_Scholar – 0,021, значення R-квадрат = 0,607 (2)  
Для Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за результатами 

аналізу отримуємо наступне рівняння регресії (3): 
H_Scopus = 0,763*H_Scholar – 1,022, значення R-квадрат = 0,762 (3)  
Таким чином для вчених в галузі природничих і точних наук у всіх трьох універси-

тетах спостерігається достатньо сильна кореляційна залежність між цитуванням їх 
праць в Scopus і Google Scholar. Вона приблизно такого ж рівня, як і в випадку із ци-
туванням статей в журналі JASIST.  

Результати проведеного дослідження надають підставу для висунення іншої гіпоте-
зи – про наявний синергетичний зв’язок між розвитком точних, природничих і 
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соціогуманітарних наук в класичних університетах із багаторічними традиціями нау-
кових досліджень. Особливість класичного університету, крім іншого, полягає в тому, 
що підготовка в ньому кадрів та проведення досліджень із широкого спектра природ-
ничих, гуманітарних та економічних напрямів науки, спирається не лише на 
відповідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення, але й на такі 
інституційні чинники його розвитку, як багаторічні (часто – декілька сотень років) 
традиції підготовки наукових кадрів, ефективні управлінські підходи до організації 
навчального процесу та наукових досліджень тощо. В стінах класичного університету 
ці чинники однаково позитивно впливають на розвиток всіх напрямів науки. 

Наявність сильних наукових шкіл в галузі точних і природничих наук (що підтвер-
джується цитуваннями в Scopus) тісно корелюється із розвитком таких шкіл і в соціогу-
манітарній сфері, представники яких ще донедавна не публікувалися в журналах, які 
обліковуються в Scopus. Ми вважаємо, що такий зв’язок дає можливість оцінювати нау-
ковий доробок вчених, які працюють в соціогуманітарній сфері за індексом Гірша на ос-
нові Google Scholar, корегуючи його на основі встановленого зв’язку між показниками 
двох наукометричних баз для представників точних і природничих наук. Такий індекс 
можна назвати «квазііндексом Гірша в Scopus». Так, наприклад, 7 вчених-економістів з 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають значення індексу 
Гірша в Google Scholar від 7 до 20. Відповідно, квазііндекс Гірша в Scopus для них коли-
ватиметься в діапазоні від приблизно 2-3 до 15-16. 

Таким чином, державні органи влади при оцінці ризиків фінансування грантових 
запитів, які поступають від представників соціогуманітарного напряму класичних 
університетів, і в разі, якщо статистично підтверджується сильний зв’язок між ро-
звитком всіх його наукових шкіл, можуть орієнтуватися не лише на результати ін-
дексування в базах Scopus і Web of Scince, але й в Google Scholar. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ 
 
Однією з найбільш прогресуючих галузей в умовах розбудови української держави 

є туризм, який посідає одне з перших місць за обсягом експорту товарів і послуг. Ту-
ризм можна розглядати як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий 
комплекс. 

У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутріш-
нього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості насе-
лення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм робить величезний вплив 
на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв’язок, будівництво, сільське госпо-
дарство, виробництво товарів народного споживання та інші, тобто виступає своєрід-
ним каталізатором соціально-економічного розвитку. 

У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, пов’язане з економікою, історі-
єю, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. 
Однак жодна з них не може повністю і вичерпно схарактеризувати його як об’єкт вла-
сних досліджень і жоден з існуючих соціально-економічних інститутів не в змозі са-
мостійно розв’язати комплекс його проблем [1, с. 79]. 

Належна діяльність в галузі туризму сприяє формуванню ефективності національ-
ної економіки, розвитку її структури, збільшенню обсягів податкових надходжень, 
зростання обсягів валового внутрішнього продукту, зниження рівня безробіття і за-
безпечення зайнятості населення, зниження розмірів соціальних аспектів. 

Вплив туризму на економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової актив-
ності та розширенні виробництва товарів і послуг у результаті збільшення плато-
спроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів, а також, якщо 
він розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. 
Іншими словами, економічна ефективність туризму передбачає, що він в державі по-
винен розвиватися паралельно і у взаємозв’язку з іншими галузями соціально-
економічного комплексу. 

Маючи великий потенціал Україна не проводить потужних рекламних кампаній на 
міжнародному ринку туристичних послуг, що поступово призводить до втрати іміджу 
привабливого туристичного регіону. 

Розглянемо один із регіонів України, наприклад Житомирську область на щорічну 
кількість екскурсантів в області за період з 2000 по 2014 роки (осіб), які показані на 
рисунку 1 [3]. 

Екскурсант – особа, якій надаються послуги з організації подорожей на території 
України, що не перевищують 24 години, у супроводі фахівця-екскурсовода за зазда-
легідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам’ятками історії, культури, 
природи, музеями, з визначними місцями тощо [2]. 
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Рис. 1. Кількість екскурсантів Житомирської області за період з 2000 по 2014 роки (осіб) 

У 2000-2010 роках інформація наведена за даними управління культури Житомирської 

обласної державної адміністрації, починаючи з 2011 року – за даними ГУС у Житомирській 

області 

 
На рисунку 1 показані потоки екскурсантів за період (як закордонних так і 

внутрішніх в загальному вигляді) з 2000 по 2014 роки. З рисунку можна сказати, що 
стабільне середнє збільшення особин коливалося з 2000 до 2008 року, де згодом по-
чався стрімкий спад, аж до мінімальних показників попередніх років 2012–2014 років. 
З рисунку бачимо коливання відвідування області екскурсантами, де найбільший по-
казник припадає на 2007 рік, а саме – 19194 особин, а також мінімальний 2012, 2013, 
2014 років, де показники становлять 862; 1071; 287 осіб. Загалом за останні 15 років 
загальна кількість екскурсантів, які відвідали область становить 160075 осіб, а се-
редній показник по області складає 10672 особин. 

В загальному бачимо, що показники по роках змінюються в гіршу сторону і з ро-
ками будуть погіршуватися, якщо не внести певні зміни та інвестиції в покращення 
регіону (що швидкоокупно поверне затрачені ресурси), та усунути проблемні питання 
в галузі туризму. 

Причин, які перешкоджають розвитку туризму в Україні і регіоні зокрема, накопи-
чилось багато. Основними з них які гальмують приїзд іноземних туристів, є: 

- низький рівень матеріальної бази готельних та туристичних підприємств; 
- великі бюрократичні перепони під час відкриття в’їзних віз; 
- нерозвинута інфраструктура транспортного обслуговування; 
- відсутність державної програми з рекламно-інформаційного просування «тури-

стичної» України на міжнародному рівні; 
- високий рівень оподаткування та сплати різних державних і місцевих зборів, що 

значно підвищує вартість обслуговування; 
- несприятлива державна політика. 
Україна належить до країн, які мають значний, але не реалізований туристичний 

потенціал, що заважає їй стати туристичною державою. 
Прискорити розвиток туризму в Україні можливий при вирішенні вище переліче-

ний та інших соціально-економічних і політичних проблем. 
В свою чергу розробка різних туристичних маршрутів міжнародного значення на 

території нашої країни, з урахуванням потреб та інтересів приїжджаючих гостей, 
дасть позитивний поштовх в туристичній галузі та відкриє нові пропозиції іноземним 
туристичним фірмам для їх використання. 

Розвиток туризму, рекреаційної галузі та підвищення економіки країни можливе 
лише при зваженій та скоординованій політиці державного та регіонального управ-
ління процесом формування і розвитку туризму. Для цього на державному рівні має 
бути розроблена чітка концепція розвитку туризму, цільові програми та конкретні 
заходи для їх досягнення, що призведе до збільшення туристів та екскурсантів в об-
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ласті та регіонах, а ті в свою чергу завдяки капіталовкладень підніматимуть еко-
номіку країни. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Територія нашої країни постійно перебуває під загрозою виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) як техногенного, так і природного походження, тобто екологічних НС, на 
ліквідацію наслідків яких держава щорічно витрачає значні обсяги фінансових ресурсів. 

Ефективність попередження небажаних екологічних подій нерозривно пов’язана з 
рівнем фінансування природоохоронних програм. Фінансова підтримка заходів з еко-
логічної безпеки, у свою чергу, передбачає два основні напрями залучення позабюд-
жетних коштів: 

• прогнозовані планові видатки через бюджетні програми; 
• непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і здійснюються через 

резервний фонд Державного бюджету України за спеціальними рішеннями Кабінету 
Міністрів України.  

Ефективна система фінансування розробки та реалізації проектів і програм з еко-
логічної безпеки передбачає необхідність переорієнтації фінансових ресурсів з подо-
лання наслідків НС на інвестиції в спеціальні заходи щодо передбачення та попере-
дження виникнення НС, пом’якшення небажаних екологічних наслідків та відновлен-
ня порушеної стійкості екосистем.  

Для здійснення непередбачуваних видатків, котрі не мають постійного характеру і 
не могли бути спрогнозовані при складанні проекту Державного бюджету, відповідно 
до статті 24 Бюджетного кодексу України, передбачено обов’язкове формування ре-
зервного фонду, який не може перевищувати 1% обсягу видатків загального фонду 
Державного бюджету. Зокрема, з метою ліквідації наслідків непередбачених НС у 
загальному фонді Держбюджету України на 2014 р. було сформовано резервний фонд 
у розмірі 1,5 млрд грн., тобто 0,46% від загальних видатків [1, с. 284]. Проте, врахо-
вуючи особливість періоду, в якому основна частина коштів резервного фонду спря-
мовувалася на фінансування заходів зі зміцнення обороноздатності країни, за інфор-
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мацією Рахункової палати України про виконання Державного бюджету України за 
2014 рік, бюджетні призначення додатково було збільшено на 20 млрд 388,3 млн грн. 
(у 13,6 рази) [2, с. 24].  

Аналіз сучасного національного методологічного апарату фінансового забезпечен-
ня ліквідації наслідків НС через резервний фонд Держбюджету виявив, що упродовж 
останнього десятиріччя (за винятком 2014 року) процедура забезпечення непередба-
чених видатків у цю сферу практично не зазнавала змін, тому виникає необхідність 
подолання виявлених недоліків, зокрема, таких: 
 недосконалості власне процедури виділення фінансових ресурсів з резервного 

фонду, яка передбачає асигнування в кінці бюджетного періоду і, як правило, впливає 
на їх постійне недоосвоєння;  
 складності і довготривалості проведення тендерних процедур;  
 необґрунтованості і недостовірності запитів заявників з приводу виділення 

коштів із резервного фонду, які часто не належать до непередбачених і могли бути 
враховані в плановому порядку при формуванні проекту бюджету;  
 наявності значних регіональних диспропорцій між зарезервованими коштами на 

усунення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру і відносною 
безпекою регіонів (наявністю потенційно небезпечних об’єктів на їх території);  
 постійного дефіциту бюджетних коштів і прямої залежності обсягів резервних 

коштів від загального фонду Держбюджету (в межах до 1% його обсягу згідно з ви-
могами чинного Бюджетного кодексу України);  
 необхідності повернення в бюджет не використаних на кінець року залишків 

бюджетних коштів резервного фонду;  
 обмеженості фінансових можливостей Державної служби України з надзвичай-

них ситуацій, що перешкоджають реалізації масштабних проектів із забезпечення 
екологічної безпеки в регіонах.  

 На нашу думку, на часі забезпечення практичного впровадження логіки та сут-
ності процедур, пов’язаних з імплементацією директив ЄС стосовно охорони навко-
лишнього природного середовища. Кінцевий результат імплементації має стимулюва-
ти фінансову підтримку політики в сфері екологічної безпеки. Зазначимо, що ефек-
тивність такої політики базується на запровадженні альтернативних форм і ме-
ханізмів залучення позабюджетних коштів до інноваційних проектів превентивного 
попередження та прогнозу надзвичайних ситуацій. Насамперед необхідно забезпечи-
ти досягнення прийнятних та реальних пріоритетів удосконалення фінансових ме-
ханізмів регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки. Зокрема, таких, як: 
 досягнення гармонізації основних стратегічних напрямів державної екологічної 

політики з реальними фінансовими можливостями та екологічним станом окремих 
регіонів, що передбачає вдосконалення чинної нормативно-правової бази сталого ро-
звитку з урахуванням екологічних ризиків від виникнення непередбачених надзви-
чайних ситуацій техногенного і природного походження; 
 підвищення наукового рівня обґрунтування пріоритетності превентивних заходів 

з попередження надзвичайних ситуацій, виходячи з оцінки ризиків їх виникнення та 
визначення обсягів можливих збитків;  
 запровадження ефективної страхової системи забезпечення життєдіяльності та 

захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
походження;  
 створення спеціального позабюджетного накопичувального Надзвичайного фон-

ду щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного й техногенно-
го характеру (основними джерелами надходжень у запропонований накопичувальний 
Надзвичайний фонд перш за все можуть бути кошти від страхування потенційно не-
безпечних об’єктів, не використані на кінець року кошти резервного фонду 
держбюджету; благодійні внески тощо).  

Таким чином, узагальнення національного досвіду стосовно фінансування еко-
логічної безпеки свідчить, що мобілізація фінансових ресурсів у сферу запобігання та 
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ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру досі ще не 
стала пріоритетним напрямом сучасної державної системи регулювання екологічної 
політики. Необхідна першочергова орієнтація на попередження НС, а не на 
ліквідацію їх наслідків. Водночас сучасна процедура фінансування запобігання та 
ліквідації НС техногенного і природного характеру є недосконалою і не дає можли-
вості ефективно використовувати бюджетні кошти. Причини зазначеного такі: 

• резервний фонд Держбюджету не виконує функції належної фінансової підтрим-
ки екологічної безпеки, попередження та реагування на НС природного й техногенно-
го походження; 

• резервний фонд фактично з 2014 року став частиною оборонного бюджету країни, 
що доцільно узгодити в межах чинного законодавства; 

• на часі формування нових організаційно-методичних підходів до фінансової 
підтримки природно-техногенної безпеки через удосконалення діяльності резервного 
фонду Держбюджету, що дасть змогу зберегти функції щодо забезпечення екологіч-
ної безпеки та подолання наслідків НС, а також із урахуванням імплементації дирек-
тив ЄС стосовно охорони навколишнього природного середовища. 

Врахування наведених вище пропозицій дозволяє, по-перше, виділити з резервного 
фонду Держбюджету складову, пов’язану з забезпеченням екологічної безпеки, і, по-
друге, акумулювати кошти, необхідні для реалізації державної екологічної політики 
згідно з визначеними пріоритетами та напрямами. Частина із них відображена у Стра-
тегії державної екологічної політики України до 2020 року та Плані дій з її реалізації, 
але при цьому необхідно враховувати глибоку економічну, соціальну та політичну 
кризу в державі та гібридну війну з Російською Федерацією. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 
 
Стратегическое место и роль сельского хозяйства для экономики Украины опреде-

ляется следующими положениями. В 2013 году в Украине из 19 видов экономической 
деятельности на долю отрасли «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» приходилось 
7,8% в структуре валовой добавочной стоимости (3-е место после отраслей «Оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 14,4% и 
«Перерабатывающая промышленность» – 12,2%). По сумме экспорта товаров и услуг 
(77343 млн грн) сельское хозяйство занимает вторую позицию после перерабатыва-
ющей промышленности (432171 млн грн). По результатам финансовой деятельности 
2013 года 80% сельскохозяйственных предприятий получили прибыль. Уровень рен-
табельности 11,8%. Это лучший показатель доходности производства среди всех ви-
дов экономической деятельности. 

В 2014 году на долю отраслевой продукции приходилось в структуре: ВВП − 17% 
(или 31,4 млрд долларов), общего экспорта – 31,5% (или 17 млрд долларов), государ-
ственных доходов – 11% (или 4,8 млрд долларов) [3].  

Однако, вследствие того, что государству принадлежит незначительная роль в под-
держке развития сельских территорий, очевидными стали тенденции коммерционали-
зации производства, увеличения числа сельскохозяйственных товаропроизводителей 
с низкой социальной ответственностью, усиления демографических потерь села, де-
градации его потенциала. В Украине по сравнению с 1991 годом количество сельских 
населенных пунктов уменьшилось на 448 единиц и составляло в 2013 году 28397 еди-
ниц. В среднем за один год с карты Украины исчезает 20 сел.  

Основными чертами затянувшегося социального кризиса в сельском хозяйстве 
Украины являются:  

− постоянное сокращение человеческого и трудового потенциала села, значитель-
ное ухудшение возрастной структуры сельского населения (старение);  

− низкий уровень диверсификации экономики сельских территорий и как резуль-
тат – миграция сельской молодежи, высокий уровень безработицы;  

− низкий уровень доходов сельского населения, ограниченность возможностей 
сельского населения для повышения уровня своих доходов; проблемы с обеспечением 
финансовой доступности и стабильности системы социальной защиты;  

− усиление деградации объектов социальной инфраструктуры, низкий уровень 
обеспечения сельского населения социальными и экономическими услугами;  

− неравномерность обеспечения центрами первичной медицинской помощи, низ-
кий уровень ее качества и доступности, результатом чего стала низкая продолжитель-
ность жизни (особенно мужчин), высокая детская смертность;  

− низкая эффективность органов местного самоуправления в решении проблемных 
вопросов развития сельских территорий.  

По данным Государственной службы статистики, численность сельского населения 
страны в 2013 г. составляла 14089,6 тыс чел. или 31% от всего населения страны. На 
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100 сельских жителей приходится 222 жителя городских поселений. В сельском хо-
зяйстве занято 3577,5 тис человек. Уровень занятости сельского населения составляет 
лишь 63,5%. За 2000 – 2013 годы численность наемных работников предприятий 
сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилась в 4,2 раза (с 2785,7 тыс человек 
до 661,4 тыс человек).  

В 2013 году коэффициент рождаемости в сельской местности Украины составлял 
12,3‰, коэффициент смертности – 17,7‰, т.е. имела место природная убыль сельско-
го населения за год в размере 5,4 человека в расчете на 1000 человек населения. Ко-
эффициент детской смертности достиг уровня 8,6 детей в возрасте до 1 года на 1000 
рожденных (в Донецкой, Кировоградской областях – 11,3‰). Средняя продолжитель-
ность жизни мужчин в Украине составляет 62,8 года, женщин 73,4 года. Для сравне-
ния наведем некоторые показатели для стран Еврозоны. В 2013 году превышение об-
щего коэффициента рождаемости (10,2‰) над коэффициентом смертности (10‰) 
свидетельствовало о природном приросте населения в этих странах (в Украине имеем 
природную убыль в размере 6 человек в расчете на 1000 человек населения). Средняя 
продолжительность жизни мужчин составляет 80,3 года (больше на 17,5 лет), жен-
щин – 86 лет (больше на 12,6 года) [2]. 

Среди возрастных групп кадрового потенциала АПК Украины наибольшую долю за-
нимают лица предпенсионного возраста (15%). Это значит, что в ближайшие 5 лет на 
пенсию выйдет наибольшая по численности возрастная группа работающих. Каждый 
пятый работник в сельскохозяйственных предприятиях – пенсионер по возрасту. Чис-
ленность работающих пенсионеров только на 50% компенсируется количеством демо-
графически и социально активных групп трудовых ресурсов села, что усиливает тенден-
ции старения ресурсов живого труда и ухудшает качество кадрового потенциала села. 

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум для трудоспособных лиц 
в месячном размере с сентября 2015 года в Украине составляет1378 грн., в почасовом 
размере – 8,29 грн., что не обеспечивает устранение высокой дифференциации насе-
ления по уровню реальных доходов. В структуре затрат на производство сельскохо-
зяйственной продукции удельный вес заработной платы и социальных отчислений 
достиг уровня 10,4% (в том числе, в растениеводстве – 9,7%, в животноводстве – 
12,3%). Отсюда и одна из самых низких зарплат в экономике. В августе 2015 года в 
Украине среднемесячная заработная плата штатных работников в сельском хозяйстве 
составляла 3194 грн., что ниже аналогичного показателя в отрасли «Финансовая и 
страховая деятельность» в 2,7 раза, «Промышленность» и «Транспорт» – в 1,5–1,6 
раза. Налицо проблема работающих бедняков в самой прибыльной отрасли экономи-
ки – сельском хозяйстве. 

Довольно печальные социальные последствия для села можно прогнозировать в 
связи с намеченным с 2016 года снятием моратория на куплю-продажу земель сель-
скохозяйственного назначения – одного из немногих активов для инвестиций, кото-
рые не имеют риска. Среди возможных результатов – моментальный выкуп земли, 
глобальное перераспределение собственности на землю. 

С целью создания необходимых организационных, правовых и финансовых усло-
вий для сельского развития, в сентябре 2015 года Кабинетом Министров Украины 
была одобрена Концепция развития сельских территорий, реализация которой рас-
считана на период до 2025 года [1].  

Таким образом, поступательное развитие территориальных общин села, решение 
проблем занятости, улучшение условий проживания на селе возможно лишь на осно-
ве комплексного развития сельских территорий в интересах общества на основе 
принципов устойчивого развития и предусматривает:  

1)  увеличение объемов государственной поддержки развития сельского хозяйства и 
социальной инфраструктуры; 

2)  создание благоприятной среды на основе наращивания человеческого и соци-
ального капитала и развития партнерства государства и аграрного бизнеса; 
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3)  формирование конкурентоспособного многоотраслевого и многоукладного сель-
ского хозяйства, диверсифицированной сельской экономики; 

4)  увеличение уровня реальных доходов от сельскохозяйственной и несельскохо-
зяйственной деятельности на селе; 

5)  внедрение гарантированных государством социальных стандартов и улучшение 
условий проживания сельского населения, обеспечение доступности граждан к соци-
альным услугам; 

6)  реформирование системы управления развитием сельских территорий, активиза-
цию инициативности и ответственности территориальных общин сел, поселков; 

7)  охрану окружающей среды, сохранение и восстановление природных ресурсов в 
сельской местности; 

8)  сохранение сельского населения как носителя украинской культуры и духовности; 
9)  приведение законодательства в сфере сельского развития в соответствие со 

стандартами ЕС.  
Указанное позволит улучшить материальное положение и условия проживания 

сельского населения, расширить сферу приложения труда, увеличить доходы сельско-
го населения и доступность базовых услуг, нормализовать демографическую ситуа-
цию на большей части сельских территорий Украины. 
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ  

ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Комп’ютеризація системи бухгалтерського обліку, що на сьогодні є загальноприй-

нятою тенденцією в обліково-аналітичній роботі господарюючих суб’єктів, направле-
на, в першу чергу, на підвищення оперативності та точності облікових даних, отри-
маних в результаті фіксування фактів господарського життя. Такі дані є основою ін-
формаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, враховуючи, що 
сучасний бухгалтерських облік поєднує в собі, з одного боку, традиційні елементи 
методу бухгалтерського обліку, а з іншого – функціональні можливості планування, 
аналізу та контролю.  

Комплексні системи автоматизації обліку дозволяють вирішувати низку важливих 
облікових та управлінських задач з використанням однієї інформаційної бази – даних 
бухгалтерського обліку. За визначенням В. В. Король, до інформаційного забезпечен-
ня автоматизованих систем обліку та управління висуваються ті ж самі вимоги, що й 
загалом до облікової інформації: ефективність, об’єктивність, єдність, аналітичність, 
оперативність [2]. Слід зауважити, що М. І. Баканов розглядає інформаційне забезпе-
чення як одну з функцій: економічного управління; планування і прогнозування; ор-
ганізації управління ефективного функціонування тих чи інших елементів госпо-
дарського механізму; контролю за виконанням бізнес-планів і управлінських рі- 
шень [1]. П. М. Сорока під інформаційним забезпеченням розуміє сукупність форм 
документів різного призначення, нормативної бази та реалізованих рішень щодо об-
сягів, розміщення і форм існування інформації відповідного об’єкту управління [5].  
С. М. Петренко визначає інформаційне забезпечення як сукупність реалізованих рі-
шень відносно обсягів інформації, її якісного і кількісного складу, розміщення і форм 
організації [3]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення наголошуємо, що інформаційне забезпе-
чення найчастіше ототожнюється із документальним підтвердженням фактів госпо-
дарського життя, їх накопиченням та узагальненням. Тобто, інформаційне забезпе-
чення прямо пропорційно пов’язане із процесом ведення бухгалтерського обліку: від 
первинної реєстрації фактів господарського життя до складання підсумкової звітності 
господарюючого суб’єкта. 

Сучасне інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, як нами вже 
було відзначено, формується в програмних продуктах, що задовольняють вимоги ав-
томатизації робочих місць бухгалтерів та елементи облікової політики господарюю-
чого суб’єкта. Існуючі системи автоматизації обліку покликані суцільно автоматизу-
вати обліковий процес та створити так звану «бухгалтерію без паперів» з метою зни-
ження трудомісткості праці облікового персоналу, розширення управлінських функ-
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цій облікової системи та задоволення потреб всіх користувачів облікової інформації в 
достатньому та актуальному обсязі такої інформації. 

На сьогодні більшість вітчизняних підприємств вже успішно використовують ав-
томатизовані системи обліку незалежно від галузі національної економіки, в якій во-
ни функціонують. Сільськогосподарські товаровиробники також долучаються до 
процесу автоматизації бухгалтерського обліку, адаптуючи програмні продукти до 
особливостей власного агробізнесу, що задовольняють вимогам доречності, 
об’єктивності, точності, аналітичності, єдності облікової інформації. 

Сучасні автоматизовані системи обліку сприяють вирішенню ряду специфічних 
облікових задач сільськогосподарської діяльності, а саме: облік орендованих основ-
них засобів і активів; облік відрядної оплати праці як окремих працівників, так і ви-
робничих колективів (бригад, ланок, цехів, загонів), обробка подорожніх листів трак-
тористів-машиністів; списання пального з підзвіту водіїв і трактористів з віднесенням 
на конкретний вид виробництва; можливість видачі в рахунок заробітної плати запа-
сів, готової продукції, товарів і послуг, в тому числі в рахунок орендної плати за май-
нові та земельні паї; документи і звіти, пов’язані з обліком руху худоби; облік по ви-
робничим витратним рахункам ведеться з розгорнутим сальдо у розрізі видів вироб-
ництва тощо. 

Суцільна автоматизація сільськогосподарської діяльності передбачає виконання 
ряду заходів, які, за результатами досліджень Н. В. Потриваєвої, включають: адапто-
вану автоматизацію обліку з використанням ЕОМ та програмного забезпечення; під-
бір та навчання висококваліфікованих кадрів, їх обізнаність в сфері інформаційних 
технологій; виділення державних асигнувань на комп’ютеризацію та автоматизацію 
обліку тощо [4]. 

Проте слід зауважити, що автоматизація окремих об’єктів обліку сільськогоспо-
дарської діяльності має ряд перешкод, які створюються об’єктивно та незалежно від 
організаційної (управлінської) структури аграрного підприємства. Одним із таких 
об’єктів обліку є облік продукції сільськогосподарського виробництва як одного із 
найбільш складних та ключових елементів обліково-аналітичних робіт господарюю-
чого суб’єкта.  

Загальновідомо, що всі програмні продукти автоматизації бухгалтерського обліку 
передбачають урахування специфічних особливостей організації та ведення бухгал-
терського обліку сільськогосподарської продукції, зокрема: визнання в обліку одини-
ці продукції сільськогосподарського виробництва, первинний облік надходження 
продукції зернових культур від урожаю, оцінка продукції сільськогосподарського ви-
робництва при її первісному визнанні, організація складського господарства тощо.  

Найбільш складним та вагомим питанням автоматизації обліку продукції сільськогос-
подарського виробництва є комп’ютеризація первинного обліку даного об’єкту. Якщо 
процеси вибуття сільськогосподарської продукції в місцях виникнення витрат та за 
центрами відповідальності суцільно автоматизувати можливо, що факти оприбуткування 
продукції рослинництва від урожаю, потребують ведення первинного обліку такої про-
дукції вручну. Дане явище зумовлюється труднощами технічного забезпечення обліко-
вого процесу оприбуткування продукції рослинництва від урожаю. Тому, свідчити про 
суцільну автоматизацію обліку сільськогосподарської продукції неможливо. 

Враховуючи вищенаведене, стверджуємо, що створити «бухгалтерію без паперів» в 
обліково-аналітичній системі сільськогосподарських підприємств неможливо. В будь-
якому випадку відбувається так зване «дзеркальне» відображення даних первинних 
документів, складених вручну, в обліковій системі програмних продуктів. На при-
кладі діяльності ПП «Андріївка» Кегичівського району Харківської області схема 
облікових записів за автоматизованої форми обліку при використанні програмного 
продукту «Універсал 5» матиме два варіанти первинного відображення фактів госпо-
дарського життя (рис. 1). 
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Рис. 1. Послідовність бухгалтерських записів у ПП «Андріївка»  
за автоматизованою формою обліку (програмний комплекс «Універсал 5») 

 
Автоматизація первинного обліку продукції сільськогосподарського виробництва не є 

суцільним та всеохоплюючим процесом. З огляду на об’єктивні та незалежні зовнішні 
фактори діяльності господарюючих суб’єктів питання ведення первинного обліку про-
дукції сільськогосподарського виробництва «вручну» залишається відкритим та акту-
альним. Реалії господарювання свідчать, що від складання первинних документів за фак-
тами оприбуткування продукції рослинництва від урожаю «вручну» відійти неможливо. 
В такому разі в підприємстві має бути чітко налагоджена система оперативного обліку, 
яка дозволяє бухгалтерській службі підприємства здійснювати попередній моніторинг 
отриманої від урожаю продукції в програмному продукті до моменту надходження 
необхідних документальних підтверджень операцій з оприбуткування продукції. 
Урахування даного фактору дозволить сформувати ефективну управлінську обліково-
аналітичну систему діяльності сільськогосподарського підприємства. 

 
Література: 

1. Баканов М. И. Теория экономического анализа: Учеб. / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 
М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.  

2. Король В. В. Формування інформаційного забезпечення в управлінні виробництвом про-
дукції буряківництва / В. В. Король // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2014. –  
№ 2. – С. 186-191. 

3. Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських си-
стем: Монографія / С. М. Петренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.  

4. Потриваєва Н. В. Проблеми організації обліку сільськогосподарської продукції /  
Н. В. Потриваєва, Н. С. Морозова // Економічний форум. – 2013. – № 4. – С. 245-247. 

5. Сорока П. М. Інформаційний менеджмент: Навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока. – 
К.: Університет «Україна», 2008. – 535 с.  

 
 
 
 

Факти господарського життя 

Електронна первинна реєстрація Письмова первинна реєстрація 
 

Нормативно-довідкова інформація Книга обліку господарських операцій 

Оборот по рахунку аналітичного обліку 

Оборот по рахунку синтетичного обліку 
 

Головна книга 

Звітність підприємства 

Архів обліку даних 



125 

Курило О. Б. 

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Кожушко Н. Я. 

студентка 

Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 
 

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 
Суб’єкти малого підприємництва (СМП) є основним елементом ринкової економіки 

та займають визначальне місце у сучасній моделі господарювання. СМП мають 
найбільшу здатність пристосовуватись до динамічних змін ринку. Мале підприємництво 
виступає важелем, за допомогою якого вирішуються низки соціально-економічних зав-
дань. Проте, в наш час суб’єкти малого підприємництва не мають можливості реалізува-
ти власний потенціал розвитку. Сьогодні більшість підприємств займаються тіньовою 
економікою, адже їхнє легальне існування для них дороге задоволення. 

Подальший розвиток даної ситуації без державного втручання призведе до повного 
занепаду малого підприємництва із подальшим загостренням назрілих проблем. Од-
ним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є використання спрощених режимів 
оподаткування обліку та звітності для малого підприємництва. 

Актуальним є дослідження особливостей ведення спрощеної системи оподаткуван-
ня обліку і звітності в Україні для малого підприємництва. Спрощена система опо-
даткування  це спеціальний податковий режим, запроваджений для зниження подат-
кового навантаження та стимулювання малого підприємництва в Україні [5, с. 273]. 
Запровадження спеціальних режимів оподаткування для суб’єктів малого підприєм-
ництва України розпочалося у 1998 р. із прийняттям Указу Президента України «Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприєм-
ництва» [1]. 

Практично без змін дана система оподаткування проіснувала до 2011 р., коли було 
переглянуто порядок обов’язкових податкових відрахувань. Наступні істотні зміни 
набули чинності 1 січня 2015 року. Так, замість шести груп платників єдиного подат-
ку запроваджено чотири групи, при цьому збільшується максимальний розміру дохо-
ду (див. табл. 1) [4]. Четверта група єдиного податку сформована в основному з ко-
лишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку. Причому, збережені 
майже всі умови їх оподаткування, які раніше були передбачені для платників ФСП. 

Слід сказати, що сплата єдиного податку потребує не скасування, а вдосконалення. 
Особливого обговорення питання про використання спрощених режимів, набуло під 
час прийняття нового Податкового кодексу. Відтак глава, «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та інших законодавчих актів щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності» [2], несе в собі такі новації: більш глибока дифе-
ренціація платників єдиного податку; перехід від оподаткування виручки до оподат-
кування доходу; зменшення податкового навантаження на платників за рахунок заде-
кларованого зниження ставок єдиного податку; уніфікація порядку та строків подання 
податкової звітності і сплати єдиного податку; відшкодування ПДВ сумлінним плат-
никам податків; створення Єдиного реєстру податкових накладних. 

Незважаючи на численні зміни, Податковий кодекс на сьогодні є недосконалим, не 
відповідає вимогам сучасності, не враховує вимог платників податків, здебільшого є 
на стороні податківців. За результатами досліджень Європейської бізнес асоціації бу-
ло виявлено, що 11% підприємств бажають змінити Податковий кодекс, а 4,5% реко-
мендують дотримуватися норм законодавства [3]. 
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Таблиця 1 

Порядок оподаткування платників ЄП у 2015 році 
Характеристика 1 група 2 група 3 група 

Хто може скори-
статися 

Фізичні особи – 
підприємці 

Фізичні особи – 
підприємці 

Фізичні особи – 
підприємці, юри-
дичні особи 

Граничний обсяг 
доходу протягом 
календарного року, 
грн.  

300000 1500000 20000000 

Максимальне чис-
ло найманих 
працівників 

 

10 (Не враховуються 
наймані працівники, 
які перебувають у 
відпустці по вагіт-
ності та у відпустці 
по догляду за дити-
ною до досягнення 
нею передбаченого 
законодавством віку) 

Необмежена кіль-
кість 

Види господарсь-
кої діяльності 

Роздрібний про-
даж товарів з 
торговельних 
місць на ринках 
та/або надання 
побутових по-
слуг населенню 
(п.1 п.п. 291.4 
ПКУ) 

1) виробництво та/ 
або продаж товарів; 
2) надання послуг 
єдиноподатникам 
та/або населенню, 
крім посередницьких 
послуг з купівлі, про-
дажу, оренди та 
оцінювання нерухо-
мого майна; 
3) діяльність у сфері 
ресторанного госпо-
дарства 

Будь-які види 
діяльності, крім 
неприпустимих для 
єдиноподатника 

Розрахунки за 
відвантажені това-
ри (виконані робо-
ти, надані послуги) 

Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), 
окрім бартерних операцій 

Ставки ЄП 

Фіксована – встановлюється місцевою 
владою у відсотках від мін. заробітної 
плати на 1 січня в залежності від виду 
господарської діяльності 

2% зі сплатою 
ПДВ 
4% без сплати ПДВ 

До 10% (мін. 
з/п), тобто – 
121,80 грн./ 
місяць 

До 20% (мін. з/п), 
тобто – 243,60 грн./ 
місяць 

 

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, доро-
гоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, а також напі-
вдорогоцінного каміння є платниками єдиного податку 3 групи та сплачують став-
ку 4% 

Розмір підвищеної 
ставки ЄП 

15% 

Для фізичних 
осіб – 
підприємців – 15%; 
Для юридичних 
осіб: 
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- 4% зі сплатою 
ПДВ; 
- 8% без сплати 
ПДВ 

Податковий (звіт-
ний) період 

Календарний рік 
Календарний квар-
тал 

Порядок 
нарахування та 
строки сплати 

Сплачують щомісяця авансовим плате-
жем – не пізніше 20 числа (включно) 
поточного місяця. Існує можливість 
оплати авансом за весь податковий 
(звітний) період (квартал, рік), але не 
більш як до кінця поточного звітного 
року 

Сплачують ЄП 
протягом 10 кал. 
днів після гранич-
ного строку подан-
ня декларації за 
податковий (звіт.) 
квартал 

Складання та по-
дання звітності 

Подають податкову декларацію щоріч-
но. Термін подачі декларації для річного 
(звітного) періоду – протягом 60 кал. 
днів, наступних за останнім календар-
ним днем звітного (податкового) року 

Подають податко-
ву декларацію що-
квартально (наро-
стаючим підсум-
ком). Строк для 
подання декларації 
для квартального 
податкового 
(звітного) 
періоду – протягом 
40 кал. днів, 
наступних за 
останнім кален-
дарним днем 
звітного (податко-
вого) кварталу 

  
Декларація по-
дається за місцем 
податкової адреси 

ЄСВ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

Ставка ЄСВ 

34,7% від з/п-нарахування на фонд оплати праці (підприєм-
ство за себе) 
3.6% від з/п-утримання із з/п працівників 2 рази в місяць 
(аванс та з/п) 

Порядок 
нарахування та 
строки сплати ЄСВ 

Підприємці – платники єдиного податку сплачують внесок зa 
кожний квартал до 20 чиcлa наступного місяця, тобто з 
врахуванням вихідних днів це в 2015 році: 
зa 4 квартал 2014 р. – до 20 січня 2015;  
за 1 квартал 2015 р. – до 20 квітня 2015;  
за 2 квартал 2015 р. – 20 липня 2015; 
за 3 квартал 2015 р. – 20 жовтня 2015;  
за 4 квартал 2015 р. – до 20 січня 2016. 

Складання та по-
дання звітності з 
ЄСВ 

Звітують спрощенці один раз на рік, до 10 лютого 

 
З боку, держави є доцільним передбачити для підприємств податкові кредити або 

занижені ставки оподаткування. Така політика забезпечить зростання сукупних по-
даткових надходжень до бюджету і цільових фондів, адже податкові надходження від 
збільшення ділової активності лише зростатимуть. Реформи потрібно впроваджувати 
поступово та зважати на позитивний світовий досвід. 
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Отже, можна сказати, що розвиток суб’єктів малого підприємництва: забезпечує 
зайнятість населення; сприяє подоланню бідності; посилює економічний потенціал 
регіонів; зменшує обсяг трудової міграції і відтоку активної частини населення за 
кордон; сприяє розвитку конкуренції.  

Проте, відсутність дієвої системи державної підтримки малого підприємництво, 
зокрема в питанні оподаткування, не дають належним чином цьому сектору розвива-
тися в сучасних умовах господарювання. За умови чинного податкового законодав-
ства в Україні спрощена система оподаткування є оптимальним способом стягнення 
податків з малого бізнесу. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ  

В ОБЛІКУ НАДХОДЖЕНЬ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 
 
В сучасних умовах господарювання більшість українських підприємств 

співпрацюють з іноземними підприємствами і, відповідно, проводять розрахунки з 
ними в іноземній валюті. На сьогодні розрахунки в іноземній валюті жорстко регу-
люються Національним банком України (далі – НБУ). Зокрема, з метою врегулюван-
ня ситуації на грошово-кредитному ринку України НБУ зобов’язав уповноважені 
банки попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті на розподільчий 
рахунок для їх подальшого обов’язкового продажу на міжбанківському валютному 
ринку України. Порядок відображення в обліку таких операцій має низку спірних пи-
тань, що вимагає подальших досліджень. 

Відповідно до чинної на сьогодні Постанови Правління НБУ «Про врегулювання си-
туації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 03.09.2015  
№ 581, обов’язковому продажу у розмірі 75 відсотків підлягають надходження у 
російських рублях, а також іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют 
та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34. 
Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні підприємства і ви-
користовується ним відповідно до правил валютного регулювання. Такий продаж 
здійснюється без доручення клієнта і виключно наступного робочого дня після дня за-
рахування валютних надходжень на розподільчий рахунок. Крім того, Постановою 
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визначено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у 
строк, що не перевищує 90 календарних днів [1]. Така норма означає, що в разі відванта-
ження товарів нерезиденту на умовах післяоплати, виручка в іноземній валюті має 
надійти на рахунки експортера не пізніше ніж за 90 календарних днів з моменту такого 
відвантаження. Порушення цього терміну призводить до застосування стосовно 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності фінансових санкцій у розмірі 0,3 відсотка су-
ми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) [2]. 

Отже, усі надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо 
обов’язкового продажу, уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати на 
окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів 
господарювання» (далі – розподільчий рахунок). У зв’язку з тим, що до змін Інструкції 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій [3], запроваджених наказом Міністер-
ства фінансів України від 18.06.2015 № 573 [4], спеціального рахунку для відображення 
надходжень іноземної валюти на розподільчий рахунок не існувало. Це, в свою чергу, 
створювало в обліку низку проблем, зокрема який курс використовувати для зарахуван-
ня валюти: курс на дату зарахування на розподільчий рахунок або ж курс на дату за-
рахування коштів на валютний рахунок. Це два різні курси, оскільки продаж валюти з 
розподільчого рахунку здійснюється виключно наступного робочого дня після дня за-
рахування на нього валютних надходжень. Крім цього, виникали суперечливі питання 
щодо того, які субрахунки використовувати для обліку таких операцій. Можемо виділи-
ти такі три варіанти обліку надходжень в іноземній валюті: 

1. Іноземну валюту зараховують за курсом НБУ на дату надходження грошових 
коштів на поточний рахунок підприємства-експортера вже після продажу із застосу-
ванням субрахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» (для 25% валюти). Цей 
варіант рекомендують працівники Державної фіскальної служби (ЗІР, категорія Бази 
знань 102.13; 114.02).  

Методологічно вважаємо цей варіант правильним, оскільки підприємство відобра-
жає в обліку тільки ті активи, які може контролювати. Зокрема, згідно НП (С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – ресурси, контрольовані 
підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приз-
веде до отримання економічних вигод у майбутньому [5].  

В свою чергу, контроль над виручкою від реалізації експортер отримує тільки після 
обов’язкового продажу 75% надходжень в іноземній валюті на міжбанківському ва-
лютному ринку України, які зараховуються в гривневому еквіваленті на поточний 
рахунок підприємства (субрахунок 311 «Поточні рахунки в іноземній валюті»), та за-
рахування 25% іноземної валюти на поточний валютний рахунок (субрахунку 312 
«Поточні рахунки в іноземній валюті»).  

В разі використання цього варіанту курсові різниці між курсами НБУ на дату за-
рахування валюти на розподільчий рахунок 2603 та курсом НБУ на дату її продажу не 
виникають та в обліку не відображаються. Недоліком цього варіанту є те, що в обліку 
необхідно відображати продаж іноземної валюти, яку підприємство не визнавало. 

2. Іноземну валюту зараховують за курсом НБУ на дату надходження грошових 
коштів на розрахунковий рахунок підприємства-експортера із застосуванням суб-
рахунку 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті». Недоліком цього варіанту є 
те, що розподільчий рахунок не є рахунком підприємства, а виступає допоміжним 
рахунком банку, через який зараховуються кошти на поточний рахунок підприємства-
експортера після їх реалізації на міжбанківському валютному ринку. Підприємство з 
розподільчого рахунка не може контролювати валюту, яка надійшла (наприклад пе-
рерахувати її постачальнику як оплату за товари/послуги). І лише коли кошти будуть 
зараховані на поточний рахунок, підприємство може розпоряджатися, а також визна-
вати такі кошти активами.  

З іншого боку, банк надає підприємству виписку з розподільчого рахунку, тому од-
нозначно стверджувати, що вже на цьому етапі такі кошти не є активом підприємства, 
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не можна. На підставі цього документу підприємство датою зарахування валюти на 
розподільчий рахунок має визнати актив – іноземну валюту. Відповідно, застосування 
субрахунку 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» вносить певну логіку у 
відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

3. Іноземну валюту зараховують за курсом НБУ на дату надходження грошових 
коштів на розрахунковий рахунок підприємства-експортера із застосуванням суб-
рахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті». Цей варіант обліку є ана-
логічним до попереднього, за винятком того, що застосовують субрахунок 334, та має 
той самий недолік – відсутність контролю над іноземною валютою, що надійшла. 
Проте підприємство відображає в обліку актив. 

В разі використання двох останніх варіантів виникають курсові різниці між курса-
ми НБУ на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок 2603 та курсом НБУ на 
дату її продажу та відображаються в обліку. 

Для вирішення окресленої проблеми, пов’язаної з необхідністю відображення на 
балансі іноземної валюти, що обліковується на розподільчому рахунку у банку, 
Міністерство фінансів України своїм наказом № 573 від 18.06.2015 внесло зміни у 
План рахунків бухгалтерського обліку та запровадило субрахунок 316 «Спеціальні 
рахунки в іноземній валюті», призначений для обліку коштів в іноземній валюті, які 
підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум 
коштів в іноземній валюті, які підлягають обов’язковому продажу відповідно до зако-
нодавства [4]. 

Порядок відображення в бухгалтерському обліку одержання від нерезидента 
авансу в іноземній валюті з використанням розглянутих варіантів, а також нового 
варіанту – з використанням субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті», 
подано в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Відображення в бухгалтерському обліку одержання  
від нерезидента авансу в іноземній валюті  

Дата 
Зміст господарської 

операції 

Бухгалтерський облік 

Сума 

1. (без 
зарахування 

на 
розподільчий 

рахунок) 

2. (з 
викорис-
танням 

субрахунків 
314 та 316) 

3. (з викорис-
танням 

субрахунку 
334) 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
Євро/ 
грн. 

04.03. 
2015 

Зараховано експортну 
виручку від реалізації 
послуг нерезиденту на 
розподільчий рахунок 
курс НБУ 20,2 грн./євро 

— — 
314 
або 
316 

681 334 681 
20 000 

Є 
404 000 

05.03. 
2015 

Зараховано 25% 
виручки у валюті на 
валютний рахунок 
підприємства  
 курс НБУ 20,8 грн./євро 

312 681 312 
314 
або 
316 

312 334 
5 000 Є 
104 000 

Спрямовано на продаж 
75% валютної виручки  
курс НБУ 20,8 грн./євро 

334 681 334 
314 
або 
316 

— — 
15 000 

Є 
312 000 

Зараховано гривні від 
обов’язкового продажу 
75% валютної виручки 
на поточний рахунок  

311 334 311 334 311 334 
 

331 500 
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Дата 
Зміст господарської 

операції 

Бухгалтерський облік 

Сума 

1. (без 
зарахування 

на 
розподільчий 

рахунок) 

2. (з 
викорис-
танням 

субрахунків 
314 та 316) 

3. (з викорис-
танням 

субрахунку 
334) 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
Євро/ 
грн. 

 (курс продажу МБВР 
22,1 грн./євро) 
Відображено курсові 
різниці за іноземною 
валютою 
 (20,8 – 20,2) х 20 000 

— — 
314 
або 
316 

714 
 

334 
 

714 
 

12 000 

Відображено результат 
конвертації  
15000 (22,1 – 20,8)  

334 711 334 711 334 711 19 500 

 
Таким чином, для обліку надходжень в іноземній валюті на розподільчий рахунок 

підприємства необхідно застосовувати субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в інозем-
ній валюті» з одночасним визнанням активу. Як бачимо, Міністерство фінансів 
України працює в напрямку зменшення кількості проблемних питань в обліку, що є 
позитивною тенденцією розвитку методики обліку в Україні. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ:  

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 
Розробка ефективного механізму забезпечення фінансової безпеки комерційного 

банку неможлива без вивчення правового поля в якому функціонує банк. З іншої сто-
рони особлива увага приділяється такій вимозі до системи фінансової безпеки банку, 
як законність її функціонування. В свою чергу ця «законність» повинна грунтуватися 
на нормативно-правових актах, що забезпечуватимуть ефективне функціонування. 

Нормативно-правове забезпечення включає законодавчі нормативні акти органів 
державної влади, в тому числі нормативно-правові акти Центробанку в особі Націо-
нального банку України, які приймаються у формі постанов Правління Національного 
банку, якими затверджуються, положення, правила, інструкції, вимоги, норми, з пи-
тань, віднесених до повноважень НБУ, щодо регулювання діяльності комерційних 
банків. Основними нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність ко-
мерційних банків в Україні є [1, c. 9-13]: Закони України: «Про НБУ», «Про банки і 
банківську діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів», «Про ін-
формацію», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні», «Про аудиторську діяльність», «Про захист від недобросовісної конкурен-
ції», «Про захист персональних даних», «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Окрім законів, при ро-
зробці засад забезпечення фінансової безпеки, банки повинні керуватися Конститу-
цією України, Податковим кодексом та Кримінальним кодексом України.  

З-поміж інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ко-
мерційних банків і забезпечують умови для реалізації заходів щодо забезпечення 
фінансової безпеки банків є: розпорядження Кабінету міністрів України «Про схва-
лення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері», розробленої 
з метою визначення основних засад та напрямів державної політики щодо забезпе-
чення національної безпеки держави у фінансовій сфері [5]. З метою утримання ризи-
кованості банківської діяльності на допустимому рівні, НБУ розроблена Інструкція 
«Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [4], яка містить перелік 
обов’язкових економічних нормативів, які систематизовано в п’ять груп: перша – 
нормативи капіталу, друга – нормативи ліквідності, третя – нормативи кредитного 
ризику, четверта – нормативи інвестування, п’ята – нормативи загальної довгої та ко-
роткої валютної позиції банку. 

З метою визначення рівня та підтримання банківської безпеки, Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі України розроблено «Методичні рекомендації щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України» [3]. Так, аналіз вищезгаданого підза-
конного норманивно-правового акту, а саме основних складових банківської безпеки: 
частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, нада-
них банками резидентам України; співвідношення банківських кредитів та депозитів 
в іноземній валюті; частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків; 
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співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів; рентабельність 
активів; співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобовязань; частка 
п’яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, дав змогу зробити 
наступні висновки. По-перше, на нашу думку, потрібно уточнити, що використання 
вищеперелічених показників дозволить визначити рівень фінансової безпеки 
банківської системи. Так, М. Зубко [2, с. 10] виділяє наступні види безпеки банківсь-
кої діяльності: особисту, колективну, економічну та інформаційну, з чим не можемо 
не погодитись. Таким чином і показники для розрахунку рівня безпеки кожної з ви-
щеперелічених складових відрізнятимуться. По-друге, даний перелік показників до-
цільно використовувати для розрахунку рівня фінансової безпеки банківської системи 
загалом, а не окремого комерційного банку зокрема. 

Наразі законодавство України не містить офіційної системи поглядів на поняття 
«фінансова безпека банку», принципів та методів її забезпечення, заходів та засобів 
захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз. По-друге, у даний час, як теоретиками так 
і практиками, в сфері економіки і юриспруденції не проведено грунтовних наукових 
досліджень та не розроблено необхідної кількості нормативно-правових актів, які б 
утворили єдину цілісну систему, необхідну для створення правового поля, яке сприя-
тиме забезпеченню фінансової безпеки комерційних банків. Дана ситуація зумовлена 
тим, що серед вчених-економістів тривають дискусії, оскільки одні науковці інтер-
претують фінансову безпеку банку як функціональну складову економічної безпеки 
банку, заперечуючи при цьому необхідність виділення фінансової складової в особ-
ливу сферу наукового дослідження, інша частина дослідників – досліджують фінан-
сову безпеку банку як самостійний предмет наукового пізнання. 

На нашу думку, нормативно-правова діяльність для забезпечення фінансової без-
пеки комерційного переш за все повинна спрямовуватися на забезпечення: 

1) Стійкості роботи і зміцненню фінансового стану комерційного банку; 
2) Підвищення ефективності системи гарантій захисту інтересів вкладників – 

фізичних осіб; 
3) Сприяти забезпеченню прозорої діяльності комерційного банку, шляхом удоско-

налення системи обліку і звітності банку, наближення їх до вимог міжнародної 
банківської практики; 

4) Організації заходів впливу при недотриманні комерційним банком вимог щодо 
достовірності, повноти, відкритості та прозорості фінансової звітності; 

5) Гармонізації вітчизняного банківського законодавства із законодавством ЄС; 
6) Підвищення ступеня боротьби контролюючих органів щодо легалізації коштів 

отриманих злочинним шляхом;  
7) Попередження і запобігання фінансовим злочинам у банківських установах; 
8) Обмеження зловживань у сфері банківського бізнесу, обмеження можливості 

створення «кептивних» банків. 
З огляду на проведений аналіз нормативно-правового забезпечення фінансової безпе-

ки комерційних банків можна зробити висновок, що на даному етапі формування систе-
ми нормативно-правових актів не відповідає необхідним вимогам і є незавершеним. 

На основі проведеного аналізу, в напрямку удосконалення системи нормативно-
правових актів, які сприятимуть забезпеченню належного рівня фінансової безпеки 
комерційного, необхідно: 
 на законодавчому рівні закріпити визначення поняття «фінансова безпека ко-

мерційного банку»; 
 розробити відповідну доктрину, концепцію, стратегію і тактику забезпечення 

фінансової безпеки держави, визначивши при цьому систему принципів забезпечення 
фінансової безпеки банків, критеріальні вимоги до неї, систематизацію загроз фінан-
совій безпеці банку, засоби, способи і методи забезпечення фінансової безпеки банку, 
як однієї їз складових фінансової безпеки держави. 
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 
В умовах ринкової економіки механізм державних запозичень є надзвичайно мас-

штабним та динамічним. Державні позики у системі ринкових відносин мають зна-
чення не лише у вирішенні державних фінансових питань, але й відграють вагому 
роль для суспільства через доволі потужний вплив на макроекономічне середовище. 
Таким чином визначається як фінансовий статус держави, так і обумовлюється ком-
плексна фінансово-економічна ситуація в країні загалом. 

Державні облігації широко використовуються урядами країн як інструменти залу-
чення позикових коштів для фінансування поточного дефіциту та обслуговування 
державного боргу. Крім того, розвинутий ринок внутрішніх державних облігацій є 
важливою передумовою ефективного використання операцій на відкритому ринку.  

Таким чином, доцільно більш детально розглянути сутність державних боргових 
інструментів. Так, на думку В. Базилевича, державні цінні папери являють собою 
емісійні нематеріальні монетарні активи, що розміщуються на фінансовому ринку і 
засвідчують зобов’язання країни щодо відшкодування їх власнику у передбачений 
умовами термін їх номінальної вартості з виплатою доходу у процентній або дис-
контній формі згідно з умовами їх розміщення [1, c. 363]. 

Оскільки державні облігації можуть мати різні значення окремих характеристик, 
то, відповідно, їх поділяють на види залежно від певних особливостей. Залежно від 
того, який чином оформлені такі інструменти, уряд може реалізовувати різноманітні 
цілі економічної політики. Таким чином, облігації внутрішньої держаної позики мож-
на класифікувати за наступними ознаками: 

1. Залежно від політики держави щодо нав’язування купівлі державних цінних па-
перів: облігації примусового розміщення та облігації що розміщуються на добровіль-
них засадах; 

В переважній більшості випадків держава розміщує цінні папери на добровільній 
основі. Примусові облігації мають місце лише в окремих ситуаціях, коли необхідність 
залучення додаткових фінансових ресурсів викликана певною надзвичайною подією. 
Такі позики здійснювались переважно країнами, втягнутими у воєнні дії.  

2. За формою випуску: іменні, на пред’явника; 
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Для іменних облігацій характерним є те, що права, посвідчені ними, належать 
особі, зазначеній у цінному папері. У випадку облігацій на пред’явника – належать 
особі, що є власником цінного паперу. [1, с. 365-366]  

3. За терміном обігу: короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до  
5 років) та довгострокові (понад 5 років); 

Можливі й інші способи розподілу облігацій за даним критерієм. Наприклад, «гіл-
ти» Великобританії класифікують у відповідності з кількістю років до погашення, а 
не кількістю років, вказаних при випуску. Існують наступні види облігації: коротко-
строкові (≤ 7 років до погашення), середньострокові (≤ 15 років до погашення) і дов-
гострокові (≥ 15 років до погашення) [2, c. 45-48].  

4. Залежно від особливостей позичальника дотримуватись строків погашення по-
зики: з правом дострокового погашення, без права дострокового погашення; 

5. За правом емісії: державні цінні папери, муніципальні цінні папери, казначейські 
зобов’язання; 

Державні облігації емітуються центральними органами влади, а кошти залучаються 
до державного бюджету. Натомість муніципальні зобов’язання випускаються 
відповідними органами влади на місцях та використовуються для фінансування бюд-
жетів нижчих рівнів. Казначейські зобов’язання за правом емісії аналогічні держав-
ним облігаціям. 

6. За характером виплати доходу: процентні виграшні, конвертовані, товарні та 
дисконтні; 

Виплата процентного доходу здійснюється на купонній основі. Вона може прово-
диться щорічно, раз на півріччя, щоквартально. Конвертовані облігації передбачають 
їх обмін після закінчення терміну обігу на інші боргові інструменти уряду. В умовах 
випуску товарних облігацій передбачено виплату доходів у вигляді певних товарів. 
При виграшних позиках виплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів 
виграшів. Дохід у цьому разі отримують не всі кредитори, а тільки ті, чиї облігації 
виграли. Дисконтні позики характерні тим, що державні цінні папери купуються з 
певною знижкою, а погашаються за номінальною вартістю. Зазначена різниця формує 
дохід кредитора.  

7. Залежно від забезпеченості державних позик: заставні й без заставні; 
Заставні позики забезпечуються державним майном чи конкретними доходами. 

Беззаставні не мають конкретного матеріального забезпечення. Їх надійність визна-
чається авторитетом держави [3, с. 173]. 

8. За ознакою характеру розміщення та використання цінних паперів: ринкові та 
неринкові державні цінні папери; 

Ринкові цінні папери можуть перебувати у вільному обігу на фінансовому ринку. 
Неринкові цінні папери це підлягають вільному обігу, тобто не можуть бути передані 
або продані іншій особі. Зазвичай випускаються державою, щоб залучити певних ін-
весторів, специфічним інтересам яких і відповідають. Так, неринкові державні 
облігації випускаються на Заході для мобілізації коштів недержавних пенсійних 
фондів, страхових компаній, дрібних інвесторів. 

9. Залежно від методу визначення доходу: з фіксованим доходом, з плаваючою 
ставкою, облігації, індексовані на темп інфляції або відносно змін валютного курсу;  

10. За цільовим призначенням: звичайні та цільові облігації.  
11. За формою існування: облігації, що мають документарну чи бездокументарну 

форму. 
При документарній формі випуску бланкам державних облігацій належить мати 

відповідний ступінь захисту та містити певні реквізити (найменування емітента, 
номінальна вартість облігації, термін погашення, ставка доходу тощо). Також дер-
жавні облігації, за якими передбачена періодична виплата доходу, мають містити від-
ривні купони, що передається під час отримання відсотків. Суть бездокументарної 
форми цінних паперів полягає в тому, що такі державні облігації існують як грошові 
документи у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів 
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[4, c. 367]. Облігації внутрішньої позики України випускаються саме у бездокумен-
тарній формі.  

Таким чином, функціонування ринку державних цінних паперів відображає досить 
складну систему фінансових відносин, що має багато складових та постійно змінюється 
залежно від емісії того чи іншого виду боргового інструменту з певним набором харак-
теристик. Це, в свою чергу, викликає можливість існування одночасно на внутрішньому 
ринку державних облігацій з абсолютно різними наборами властивостей. Тому, залежно 
від наявної ситуації в країні, емісія державних облігацій певних видів повинна відбува-
тись з метою максимізації вигоди як для держави, так і для інвесторів. А широкий вибір 
інструментів дає можливість реалізувати заплановані цілі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ  

ФІЗИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНИ 
 
Специфіка функціонування банківської системи характеризується тим, що у структурі 

банківського капіталу основну частку займають залучені та позичені кошти. Зарубіжний 
досвід показує, що найстійкішим ресурсом для банківських установ є депозитні вклади 
фізичних осіб, оскільки за ними прослідковується значно повільніший рух коштів у 
порівнянні із вкладами юридичних осіб. Однак, депозитні вклади фізичних осіб є 
найбільш чутливим і вразливим сегментом ринку депозитних послуг, на який має від-
чутний вплив скорочення доходів населення, зростання безробіття та рівня споживчих 
цін, а також зменшення довіри до банківської системи зі сторони населення. 

Сучасна банківська практика характеризується великою різноманітністю вкладів та 
депозитних рахунків, що пояснюється прагненням банківських установ в умовах ви-
сокої конкуренції та сегментації ринку найкраще задовольнити бажання різних груп 
клієнтів у банківських послугах і залучити їх заощадження та вільні капітали на бан-
ківські рахунки.  

Основною складовою зобов’язань банківської системи України є портфель коштів 
клієнтів, який станом на 01.07.2015 рік складає 58,2% усіх зобов’язань банків. Пере-
важну частину заучених вкладів банківських установ становлять кошти фізичних 
осіб. Розглянемо детальніше розподіл коштів юридичних і фізичних осіб у структурі 
залучених банківських вкладів протягом 2009-2015 років (рис. 1). Сума коштів, що 
мобілізовані від фізичних осіб за шість місяців 2015 року у 1,39 рази перевищує част-
ку коштів, акумульованих від юридичних осіб. Така тенденція спостерігалась протя-
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гом усього досліджуваного періоду. Так, у 2014 році кошти, залучені від фізичних 
осіб, перевищували у 1,59 рази кошти, залучені від юридичних осіб.  

 
Рис. 1. Структура депозитного портфеля банківських установ України  

протягом 2009-2015 рр. [3] 

 
Щодо темпів приросту коштів залучених від юридичних осіб, то у 2014 році вони ста-

новили 11,3%, а станом на 01.07.2015 року – 12,2%. Приріст коштів фізичних осіб у  
2014 році скоротився і склав – 3,9%, а протягом 2015 року їх приріст був також 
від’ємним і склав – 2,3%. Таким чином, можемо побачити, що навіть попри скорочення 
темпів зростання коштів, залучених від фізичних осіб, їх обсяг у структурі депозитного 
портфеля банківських установ перевищує кошти, залучені від юридичних осіб. 

Здійснюючи дослідження ринку депозитних послуг важливо проаналізувати і 
розподіл банківських вкладів за валютою залучення коштів населення (табл. 1). Так, 
протягом аналізованого періоду прослідковується постійне зростання обсягу залуче-
них коштів банками у національній валюті – на 38,3% у 2010 році, 17,2% – у  
2011 році, 14,2% – у 2012 році та на 31,6% у 2013 році, однак протягом 2014 року за-
лучені кошти у національній валюті скоротилися на 56,3 млрд. грн., а упродовж пер-
шого півріччя 2015 року їх розмір ще зменшився на 5,8 млрд. грн.  

 
Таблиця 1 

Структура залучених банківських вкладів у розрізі валют і строків погашення [3] 
млрд. грн. 

Пері
од 

У національній валюті В іноземній валюті 

усьо-
го 

на 
ви-

могу 

до 1 
року 

від 1 
року 
до 2 
років 

біль-
ше 2 
років 

усьо-
го 

на 
ви-

могу 

до 1 
року 

від 1 
року 
до 2 
років 

біль
ше 2 
років 

2009 173,1 77,2 55,9 30,9 9,2 161,9 42,6 79,5 29,6 10,2 
2010 239,3 107,2 65,9 54,9 11,3 177,3 45,3 67,6 51,8 12,7 
2011 280,4 119,3 81,3 65,9 13,9 211,3 55,6 72,7 66,9 15,9 
2012 320,3 122,8 114,4 68,1 15,1 252,1 62,5 73,6 95,8 20,2 
2013 421,8 148,9 135,3 120,1 17,4 248,2 56,7 53,5 129,3 8,8 
2014 365,5 154,8 124,4 69,6 16,7 309,6 95,4 86,1 116,9 11,2 
01. 
07. 

2015 
359,7 176,4 121,9 46,1 15,4 333,9 114,3 94,6 110,4 14,4 

 
Обсяг вкладів у іноземній валюті також зростав протягом 2009–2012 років і лише у 

2013 році вперше прослідковувалось скорочення частки вкладів, залучених в інозем-
ній валюті з одночасним зростанням коштів у національній валюті. Так, залишки 

1
1

5
,2

 

1
4

4
 

1
8

6
,2

 

2
0

2
,6

 

2
3

4
,9

 

2
6

1
,4

 

2
9

3
,3

 

2
1

0
 

2
7

0
,7

 

3
0

6
,2

 

3
6

4
 

4
3

3
,7

 

4
1

6
,4

 

4
0

6
,7

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Кошти суб'єктів 

господарювання, 

млрд. грн. 

Кошти фізичних осіб, 

млрд. грн. 

Темп приросту 

коштів суб'єктів 

господарювання, % 

Темп приросту 

коштів фізичних 

осіб, % 



138 

коштів за вкладами у національній валюті станом на 01.07.2015 року зменшилися і ста-
новили 359,7 млрд. грн., при цьому вклади в іноземній валюті зросли на  
24,3 млрд. грн. і становили 333,9 млрд. грн. Така ситуація пояснюється значною де-
вальвацією гривні і зростанням інфляційних процесів, тому, незважаючи на нижчі 
відсоткові ставки та рішення Національного банку України щодо часткового обме-
ження вилучення валютних вкладів, фізичні та юридичні особи віддають перевагу 
банківським вкладам в іноземній валюті. Загалом, структура вкладів, що склалася на 
депозитному ринку, не є надто сприятливою для пропозицій банківськими установа-
ми широкого спектру нових продуктів, так як у структурі залучених банківськими 
установами коштів переважають вклади фізичних осіб для яких є характерними не-
значні середні обсяги вкладів, короткий термін їх зберігання та відносно висока 
вартість залучення. 

Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що для успішного функціонування та 
розширення послуг банківської установи недостатньо залучати кошти за нижчою 
ціною, а розміщувати за вищою, для цього необхідно створювати ефективну систему 
менеджменту. Для підтримки своєї конкурентоспроможності та платоспроможності 
банківські установи змушені пропонувати своїм клієнтам завжди нові послуги, засто-
совувати різноманітні фінансові інструменти та розширювати свою діяльність. 

Широкого поширення в даний час набувають банківські вклади з цільовим призна-
ченням, термін зберігання яких визначається настанням певної, наперед обумовленої, 
події (купівля нерухомості, настання певного віку тощо). Такий вид вкладів викори-
стовується канадськими кредитними спілками, які відкривають для своїх членів віком 
від 4 до 14 років накопичувальні рахунки [4, с. 72].  

Варто звернути увагу, що у процесі відновлення довіри і прийняття рішення про 
вкладення власних коштів зі сторoни населення визначальним фактором є інфор-
маційна прoзорість організації бізнесу банківської установи. Саме тому якісне інфор-
маційне забезпечення діяльності банківських установ дoзволить залучати більший 
обсяг капіталу від фізичних та юридичних осіб. В сучасних умовах більшість 
інфoрмації про діяльність українських банків має кoнфіденційний характер, oкрім 
частини, яку Національний банк України вимагає висвітлювати. Відкритість та 
прозoрість вітчизняного банківського прoстору дозвoлить споживачам банківських 
послуг приймати раціoнальні рішення щодо вкладення коштів, а також буде стиму-
лювати банківські установи працювати ефективніше.  

Банківська система України перебуває в умовах загострення конкуренції та поси-
лення вимог до діяльності банківських інститутів, що визначає необхідність розроб-
лення ефективних методів залучення коштів у фізичних та юридичних осіб з метою 
поповнення банківського капіталу, який виступає гарантом стійкості, ліквідності, 
платоспроможності та стабільного розвитку банківської установи. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ  

КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ 
 
У теперішній час продовжує загострюватись проблема зростання обсягів простро-

ченої кредитної заборгованості, яка на 01.09.2015 р. склала 18,6% від загальної суми 
наданих кредитів, тоді як на 01.01.2015 р. він складав 13,5%, а на 01.01.2014 р. – 7,7%. 
Навіть в період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. ця величина не переви-
щувала 3%, а в післякризовий період – 11% [1].  

Отже, потребує підвищеної уваги питання оцінки рівня кредитних ризиків при 
наданні нових кредитів і, в першу чергу, оцінка кредитоспроможності позичальників 
за кожною окремою операцію. 

Нижче наведемо найбільш поширені тлумачення поняття кредитоспроможності: 
– кредитоспроможність (creditworthiness) – система умов, що визначають спро-

можність підприємства залучати позиковий капітал і повертати його в повному обсязі 
у передбачені терміни» [2, c. 24]; 

– кредитоспроможність позичальника – його спроможність повністю і своєчасно 
розрахуватися за своїми борговими зобов’язанням [3, c. 183]; 

– кредитоспроможність – спроможність компанії або приватної особи залучати по-
зиковий капітал і в майбутньому належним чином обслуговувати свій борг [4, с. 37]; 

– кредитоспроможність – спроможність позичальника за конкретних умов кредиту-
вання в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розраховуватись за 
своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими коштами, що генеруються в 
ході звичайної діяльності [5, c. 367]. 

Слід відзначити, що кредитоспроможність відрізняється від платоспроможності 
позичальника. Кредитоспроможність на відміну від платоспроможності не фіксує не-
платежів за період, що минув, чи на яку-небудь дату, а прогнозує здатність до пога-
шення боргу на найближчу перспективу. Ступень платоспроможності в минулому є 
одним із формальних показників, на які спираються під час аналізу кредитоспромож-
ності клієнта. Якщо позичальник має прострочену заборгованість, а баланс є 
ліквідним і достатній розмір власного капіталу, що одноразова затримка платежів 
банку в минулому не може бути підґрунтям для висновку щодо кредитоспроможності 
клієнта. Кредитоспроможність останнього не допускає неплатежів банку, постачаль-
никам, бюджету. 

Рівень кредитоспроможності позичальника свідчить про ступінь індивідуального ри-
зику банку, який пов’язаний з наданням конкретної позики конкретному позичальнику. 

Достовірність оцінки кредитоспроможності позичальника істотно впливає як на ре-
зультати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності бан-
ку в цілому. Точність оцінки важлива й для позичальника, адже від неї залежить 
рішення про надання кредиту та про його можливий обсяг.  

Наслідком системних помилок в оцінці кредитоспроможності позичальника висту-
пає погіршення якості кредитного портфеля, через що банк змушений збільшувати 
витрати на додаткове резервування. У кращому випадку це призводить до погіршення 
фінансового стану банку, у гіршому – до його банкрутства.  
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Проте, слід зазначити, що не існує ні єдиної методики, ні єдиного підходу до її 
здійснення. Систематизований підхід до процедури оцінки кредитоспроможності по-
зичальників-фізичних осіб відображено на рис. 1, а юридичних осіб – на рис. 2. 

 
Рис. 1. Процедура оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб 

 

 
Рис. 2. Процедура оцінки кредитоспроможності  

потенційних позичальників-юридичних осіб 
 
Як свідчить реальна дійсність, досить важливим є встановлення допустимого для 

банку рівня проблемних кредитів щодо загальної вартості виданих позик, а також до-
пустимого рівня кредитних ризиків й в цілому якості та захищеності кредитного 
портфеля з боку ризиків. Адже високий рівень кредитного ризику не тільки негативно 

Процедура оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб 

1 етап. Оцінка якісних характеристик позичальника: 
- загальний матеріальний стан клієнта (наявність майна та копій відповідних документів, 
що підтверджують його право власності, засвідчені в установленому порядку); 
- соціальна стабільність клієнта (наявність постійної роботи, репутація, сімейний стан); 
- вік клієнта; 
- кредитна історія (інтенсивність користування банківськими кредитами в минулому та 
своєчасність їх погашення й сплати процентів і комісій за ними). 
 

2 етап. Аналіз кількісних показників оцінки фінансового стану позичальника-фізичної осо-
би: 
- сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані сукупні доходи, зменшені на сукупні витра-
ти та зобов'язання) та прогноз на майбутнє; 
- кошти на рахунках у банку; 
- коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність позичальника і його фінан-
сові можливості виконати зобов'язання за кредитною угодою (зокрема, співвідношення 
сукупних доходів і витрат позичальника, сукупного чистого доходу за місяць і щомісячно-
го внеску за кредитом та процентами за ним); 
- забезпечення кредиту (застава рухомого й нерухомого майна, наявність його страхуван-
ня, передавання права власності на об'єкт кредитування та його ліквідність. 

Процедура оцінки кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб 

1 етап. Оцінка фінансового стану позичальника за допомогою таких основних показни-
ків: платоспроможності; фінансової стійкості; ділової активності та рентабельності й ін. 

Обчислення значень по-
казників. 

Оцінка розрахованих 
значень. 

2 етап. Аналіз якісних показників діяльності підприємства: 
- аналіз кредитної історії позичальника; 

-  ринкова позиція позичальника і ступінь його залежності від циклічних і структурних 

змін в економіці й відповідній галузі; 

- ефективність менеджменту позичальника; 

- наявність забезпечення (застава, гарантія). 
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впливає на прибутковість банку, а й породжує інші ризики, які надалі можуть мати 
масштабний негативний прояв.  

З огляду на недоліки у практиці вітчизняної банківської сфери, а також на роль 
кредитоспроможності позичальників як основного методу мінімізації кредитного ри-
зику, вдосконалення цієї сфери аналітичної роботи доцільно у таких двох напрямах: з 
одного боку, це істотне розширення базового складу показників до рівня, який би дав 
усебічну характеристику різноманітним аспектам діяльності клієнта, а з другого – це 
активне використання аналізу грошового потоку підприємства, що дає можливість 
оцінити обороти коштів позичальника, а відтак і більш точно прогнозувати його пер-
спективи у використанні банківських кредитів. В цьому контексті доцільно в подаль-
ших дослідження детальніше розглянути процедуру квантифікації та побудови систе-
ми управління кредитними ризиками з урахуванням сучасних практичних особливо-
стей вітчизняного банківського менеджменту.  
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ 
 
В сучасних умовах нестабільної економічної ситуації в Україні, розвиток похідних 

фінансових інструментів є актуальним через необхідність консолідації та ефективного 
використання фінансових інструментів як джерела додаткових інвестицій в реальний 
сектор економіки та фінансовий ринок. Якщо традиційні фінансові інструменти, такі 
як акції й облігації, з певними суттєвими проблемами діють в Україні та використо-
вуються як інструмент інвестування, контролю активів тощо, то фінансові деривативи 
є дуже рідкісними інструментами у вітчизняній практиці, проте – з огляду на світовий 
досвід, – досить перспективними. 

Ринок фінансових деривативів в Україні, на відміну від аналогічних ринків у еко-
номічно розвинених країнах, на теперішній час все ще перебуває на стадії становлен-
ня. Така ситуація пов’язана з дією ряду чинників: в першу чергу, варто відзначити 
негативний вплив недосконалості нормативно-правової бази, її неузгодженість із 
міжнародною практикою; нестача кваліфікованих кадрів; обмеженість доступу до ін-
формації про функціонування зарубіжних та вітчизняних фондових ринків теж знач-
ною мірою перешкоджають розвитку вітчизняного ринку фінансових інструментів.  
З огляду на це, закордонний досвід, діючі механізми, використовувані моделі, засто-
совувані підходи до управління фінансовими інструментами є актуальним об’єктом 
дослідження вітчизняних науковців таких як: Грищенко Т.В., Шматко Н.,  
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Іващук Н.Л., Шелудько В.М., Любкіна О.В., Рак Р.В., Поважного О.С., Гапонюк М.А., 
Гордона В.Б., Солодкого М.О., Примосткої Л. О. та інших. Проте і далі цей напрямок 
досліджень набуває все більшого значення в сучасних умовах економіки України, а 
наявна теоретична та методологічна база все ще потребує розвитку, особливо – пер-
спектив імплементації деривативів в український ринок. 

Регулювання українського фондового ринку, побудова якого потребує інновацій-
них підходів, має здійснюватися відповідно до процесів ринкових перетворень в 
країні. Однак, імплементація інновацій у законодавчому процесі в Україні переважно 
відбувається стихійно і створює негативний вплив на функціонування різних сег-
ментів економіки. Українському регулятору не слід створювати законодавчі акти, що 
не мають своїх аналогів у світі і переважно заважають розвитку ефективного ринку в 
Україні, а, навпаки, потрібно проводити залучення у законодавчий процес досвіду та 
практики реалізації правових актів за світовими стандартами [1]. 

На сьогоднішній день в Україні відсутній профільний єдиний законодавчий акт, 
який би регулював систему відносин, що виникають в процесі створення та викори-
стання похідних фінансових інструментів (деривативів), що створює перешкоди для 
всебічного забезпечення всіх аспектів такої діяльності. 

Регулювання вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів здійснюється 
на основі норм, викладених в ряді законодавчих документів, однак виклад цих норм 
не характеризується вичерпністю формулювань та повнотою регламенту. Нормативне 
регулювання діяльності, пов’язаної з деривативами, як похідними фінансовими ін-
струментами, частково передбачено у Цивільному кодексі України, Законі України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», Законі України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Положення про вимоги до стандартизованої (типової) форми деривативів» 
тощо. Зробимо короткий огляд документів різного рівня, що містять норми, які мають 
відношення до досліджуваних нами похідних інструментів фінансового ринку. 

Згідно з П (С)БО 13 «Фінансові інструменти» деривативи включають ф’ючерсні, 
форвардні контракти ті інші похідні фінансові інструменти. У Методичних вказівках 
з інспектування банків Система оцінки ризиків встановлено, що до похідних інстру-
ментів (деривативів) належать свопи, форварди, ф’ючерси та опціони. Водночас, 
згідно з п. 18 П (С)БО 13 свопи не належать до похідних фінансових інструментів, а 
відображаються як позика під забезпечення. Згідно з МСФЗ 39 (IAS) Фінансові ін-
струменти: визнання та оцінка, прикладами похідних фінансових інструментів є фор-
вард, ф’ючерс та своп.  

Таким чином, на сьогодні чинне вітчизняне законодавство визначає складові дери-
вативів неоднозначно. Також слід відмітити неузгодженість законодавства щодо від-
несення тих або інших видів деривативів до похідних цінних паперів або до похідних 
фінансових інструментів. У Проекті Закону України «Про похідні (деривативи)» [2], 
відкликаний на даний час, плутанину з назвами пропонували вирішити наступним 
чином: до строкових контрактів віднести ф’ючерси, опціони, форварди та свопи, а до 
похідних цінних паперів – опціонні сертифікати та фондові варанти. 

Цивільний кодекс України надає визначення цінного паперу; встановлює загальні 
норми щодо правочинів з похідними цінними паперами. Господарський кодекс 
України встановлює норми регулювання деяких елементів інфраструктури ринку де-
ривативів: товарних, фондових бірж. Податковий кодекс України надає визначення 
відповідним видам деривативів: форвардним контрактам, ф’ючерсним контрактам, 
опціонам, свопам та встановлює правила оподаткування операцій з деривативами. 

Закон України Про цінні папери надає визначення фінансовим інструментам та де-
ривативам; встановлює вимоги до організаторів торгівлі деривативами [3]. Закон 
України Про фінансові послуги встановлює загальні правові засади у сфері надання 
фінансових послуг, визначає повноваження Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку щодо регулювання ринку деривативів. Постанова КМУ Про вимоги 
до стандартної форми деривативів визначає стандартну (типову) форму деривативів. 
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Постанова Національного банку України № 281 (ст. 25) встановлює умови (включаю-
чи певні обмеження) щодо використання валютних деривативів, а № 216 визначає 
правила випуску та обігу валютних деривативів. Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 884 встановлює вимоги до фондових бірж що-
до запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів. 

Отже, державне регулювання фінансового ринку в цілому і деривативів зокрема 
здійснюється за нормами цивільного, господарського, податкового, валютного, 
банківського, фінансового законодавства та рядом відповідних правових профільних 
актів, яких виявляється недостатньо на потребу сучасної ситуації на вітчизняному 
ринку. Крім того, діюча регулятивна структура в реаліях українського фінансового 
ринку має свої особливості, які виявляються в активному втручанні держави і слаб-
кому нагляді, а також непорозумінні в законодавчих основах функціонування ринку 
фінансових інвестицій.  

Важливим аспектом у дослідженні проблеми законодавчого регулювання ринку 
деривативів є відсутність чіткої стратегії розвитку цього сегменту біржової торгівлі з 
боку держави. Цю ситуацію демонструє запропонована НКЦПФР «Програма розвит-
ку фондового ринку України на 2015-2017 роки» [4], в якій чітко не сформульована 
політика регулятора щодо забезпечення розвитку ринку похідних фінансових інстру-
ментів в Україні. А без сприяння держави подальший розвиток та функціонування 
регульованого ринку деривативів є проблемним і малоперспективним.  

Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні демонструє необхідність впро-
вадження нових фінансових послуг та інструментів, які б давали змогу вивести його 
на новий рівень розвитку. Активне реформування законодавчих норм щодо регулю-
вання операцій з похідними інструментами поки що стосувалося лише податкового 
законодавства. 

Відсутність спеціального закону про похідні інструменти не дає впевненості щодо 
подальшого розвитку строкового ринку в Україні. Фондові біржі мають впроваджува-
ти нові фінансові інструменти, але в умовах відсутності чіткого визначення багатьох 
економічних термінів ринку деривативів у нормативно-правовій базі встановити еко-
номічні та юридичні відносини між учасниками ринку досить проблематично. 

На теперішній час сегмент ринку деривативів практично не охоплює валютний та 
товарний ринки, і діяльність в цьому напрямку має стати пріоритетною, оскільки 
формування справедливих цін на важливі для економіки країни товари, такі як енер-
гоносії, зерно, метали, продукція хімічної промисловості, деревина тощо неможливе 
без використання інструментів строкового ринку. Відсутність спеціального законо-
давства знижує можливості для сек’юритизації фінансових ризиків і перешкоджає 
запровадити додаткові інструменти хеджування та надати можливість визначення в 
майбутньому ситуації на товарному, фондовому та валютних ринках [5]. 

Отже, підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що на даний 
час в Україні існує гостра необхідність у розробці за допомогою вітчизняних та за-
кордонних спеціалістів та прийнятті відповідного закону, який би всебічно забезпе-
чив всі аспекти діяльності, пов’язаної з похідними фінансовими інструментами (дери-
вативами), з урахуванням світової практики. 

 
Література: 

1. Андрєєва Г. І. Похідні цінні папери: сутність, поняття й визначення / Г. І. Андрєєва. – 
Суми: Українська академія банківської справи НБУ, 2010. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=418 

2. Про похідні (деривативи): Проект Закону України від 20.07.2007 № 4019. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.org.ua/index.php?get=23&id=2297 

3. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

4. Програма розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки «Європейський вибір – 
нові можливості для прогресу та зростання». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1039.html 



144 

5. Яворська В. О. Деривативи в розвитку біржового ринку / В. О. Яворська, Т. Ю. Андросо-
вич // Сучасні питання економіки і права, 2/2013. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64 

 
 
 

Кацан А. М. 

аспірант кафедри економіки підприємства 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна 
 

ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРЕКСІМБАНК  
 
Державний експортно-імпортний банк України було створено 3 січня 1992 року 

згідно з Указом Президента України № 29 як державне підприємство. У 2009 році 
банк перетворено на публічне акціонерне товариство із закріпленням у власності 
держави 100 відсотків акцій.  

Місія банку – фінансування інвестиційних проектів (державних і приватних), 
спрямованих на розвиток галузей з високою доданою вартістю, підприємств – вироб-
ників експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції, залучення зовнішніх кре-
дитних ресурсів для поліпшення ефективності економіки України (у тому числі впро-
вадження енергозберігаючих технологій), обслуговування зовнішньоекономічних 
операцій клієнтів, виконання функцій фінансового агента Уряду України з міжнарод-
ного кредитування. Укрексімбанк орієнтується передусім на обслуговування великих 
та середніх підприємств різних галузей економіки з високим потенціалом розвитку, а 
також фізичних осіб. Клієнтам забезпечується кваліфікований банківський сервіс на 
рівні міжнародних стандартів, надаються можливості для продуктивного співробіт-
ництва з діловими партнерами в Україні та за її межами [2]. 

Використовуючи державний статус, значний досвід роботи на національному та 
міжнародних фінансових ринках, бездоганну репутацію, наявні інфраструктурні 
можливості, широку клієнтську базу, кадровий потенціал і налагоджені міжнародні 
зв’язки, Укрексімбанк відіграє важливу роль у розвитку національної банківської си-
стеми та економіки України.  

 
Таблиця 1 

Поточні рейтинги АТ «Укрексімбанк» 

Fitch Ratings 

Довгостроковий рейтинг за національною шкалою 
AA-(ukr) (прогноз 
стабільний) 

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній ва-
люті 

ССС 

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній 
валюті 

ССС 

Короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній 
валюті 

С 

Рейтинг стійкості ссс 

Рейтинг підтримки 5 

Рейтинг пріоритетних незабезпечених зобов’язань в іно-
земній валюті 

ССС 
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Moody’s Investors Service 

Рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті Ca 

Рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті Ca 

Рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових зо-
бов’язань в іноземній валюті 

Ca 

Рейтинг боргових субординованих зобов’язань в іноземній 
валюті 

C 

Рейтинг базової оцінки кредитоспроможності ca 

Рейтинг короткострокових депозитів NP 

https://www.eximb.com/ukr/about/rates/ 

 
Довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні «AA-(Ukr)» з прогнозом 

«Стабільний» свідчить про наявність у банку кредитних рейтингів інвестиційного 
класу. Як універсальна фінансова установа Укрексімбанк здійснює широкий спектр 
стандартних та індивідуальних високоякісних, оперативних й комплексних банківсь-
ких операцій всією мережею своїх установ [3]. 

Прийняття рішення про формування приросту активів за рахунок кредитів 
здійснюється за умови одержання ефективності. Ефективність передбачає, що сума кре-
диту повертається підприємству в строк менший, ніж можлива нормативна величина 
терміну використання активів, одержаних за рахунок залучених фінансових ресурсів. 

На початковому етапі аналізується доцільність вкладення кредитів у реальні 
об’єкти. Після того, як вибір зроблено і почалася експлуатація об’єкта кредитування, 
необхідно виявити можливі відхилення від запланованого сценарію та обґрунтувати 
коригуючі управлінські рішення. При повному поверненні кредиту та після завер-
шення експлуатації об’єкта кредитування необхідно проаналізувати фактичну ефек-
тивність кредиту та виявити причини відхилень від очікуваних результатів. Ма-
теріали такого аналізу допоможуть підприємству в майбутньому адекватно оцінювати 
свої можливості та приймати обґрунтовані управлінські рішення [1]. 

Головний критерій оцінки доцільності одержання кредитів – рівень окупності, тоб-
то швидкість повернення позичальнику вкладених коштів через грошові потоки, що 
їх генерує об’єкт кредитування. Від одержаних в кредит об’єктів основних засобів і 
нематеріальних активів позичальнику надходять доходи протягом періоду їх експлуа-
тації у формі чистих прибутків і амортизаційних відрахувань. Для прийняття управ-
лінських рішень щодо одержання кредитів здійснюють розрахунок показників: строк 
окупності і ефективність кредитів. 

Безперечно, АПК, як і вся економіка країни, зазнав серйозного впливу негативних 
факторів і потребує своєчасної, доступної та ефективної фінансової підтримки. У та-
ких складних умовах розуміння особливої важливості підтримки агровиробників кре-
дитними коштами та застосування ефективних механізмів фінансування дозволили 
Укрексімбанку забезпечити утримання питомої ваги агрокредитів у портфелі банку на 
рівні вищому за 20%. 

Для Укрексімбанку фінансування аграрного сектора є одним зі стратегічних 
напрямів діяльності. Банк намагається максимально забезпечити аграріям необхідну 
фінансову підтримку. У 2014 році обсяг кредитів, наданих Укрексімбанком підприєм-
ствам АПК, був на рівні, достатньому для обслуговування нинішніх і задоволення 
потреб нових клієнтів. Ті компанії, що фінансувалися в банку 2013 р., безумовно за-
лишились клієнтами банку. Більше того, фінансово стабільним клієнтам ми збільши-
ли обсяги фінансування для проведення посівних робіт, зокрема з урахуванням 
збільшення посівної площі. Питома вага кредитів, наданих підприємствам АПК у 
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кредитному портфелі корпоративного бізнесу протягом 2014 р., не зменшувалася. 
З’явилися й нові клієнти як у корпоративному, так і в малому й середньому бізнесі. 

Укрексімбанк застосовує максимально виважені підходи до оцінки кредитних про-
ектів. Разом з тим такий обґрунтований консерватизм, який дозволяє банку підтри-
мувати належний рівень якості кредитного портфеля, поєднується з гнучкістю в кон-
тексті максимального врахування індивідуальних потреб наших клієнтів і реалій рин-
ку. Укрексімбанк діє не тільки як кредитор, він діє як надійний партнер. Застосовую-
чи багаторічний досвід у роботі з підприємствами АПК, банк вибудовує найопти-
мальніші моделі фінансування із застосуванням широкого спектра банківських про-
дуктів і послуг, що дозволяє аграріям отримати більш цікаве та дешеве фінансування. 

Вартість кредитування сьогодні зросла, проте йдеться переважно про внутрішні ре-
сурси. Програми, які реалізує Укрексімбанк зі Світовим банком, ЄБРР, Європейським 
інвестиційним банком, іншими МФО й іноземними банками, дають змогу здійснюва-
ти фінансування на вигідніших умовах. Кошти в рамках таких програм спрямовують-
ся на закупівлю основних фондів, поповнення оборотного капіталу, реалізацію інве-
стиційних проектів і проектів із підвищення енергоефективності. 

Також хотілося б зазначити, що великий пул клієнтів у різних галузях дає Укрексім-
банку можливість виступати й сприяти налагодженню ефективної взаємодії між вироб-
никами насіння, техніки й аграріями та здешевлювати вартість фінансування операцій 
між ними, якщо вони здійснюються в системі банку. Укрексімбанк пропонує різні про-
грами фінансування агропідприємств, одна з яких – авалювання товарних векселів, що 
їх виписують виробники сільгосппродукції на користь постачальників насіння, техніки 
за отриманий товар. Така операція є в 5-6 разів дешевшою, ніж кредитування, крім то-
го, постачальники отримують гарантію оплати за поставлений товар. Низка всесвітнь-
овідомих компаній-виробників рекомендують Укрексімбанк як гаранта за векселями, 
що виписують аграрії. Крім того, банк уже котрий рік поспіль активно співпрацює з 
відомими дистриб’юторами [2]. 

Найстабільнішими сьогодні є вертикально інтегровані підприємства зі значною пи-
томою вагою валютної виручки від реалізації, які вже завершили широкомасштабні 
інвестиційні програми або перебувають на їх прикінцевій стадії та мають збалансова-
ний кредитний портфель. Утримати позиції на сьогодні вдається насамперед 
підприємствам із висококваліфікованим менеджментом, який ухвалює виважені стра-
тегічні рішення та враховує можливий песимістичний сценарій під час планування. 
Не менш важливою є дієва підтримка з боку акціонерів, наявність довгострокових 
контрактів на реалізацію продукції з платоспроможними кінцевими покупцями, про-
ведення роботи над поліпшенням операційної ефективності, механізмів контролю за 
витратами та їх зниження. Безперечна перевага сьогодні за компаніями, які мають 
вихід на міжнародні ринки та суттєву частку експорту в операціях. 

Укрексімбанк пропонує підприємствам АПК широкий спектр інструментів, що 
дозволяють істотно знизити витрати на обслуговування кредитів (вексельні розрахун-
ки, факторинг, лізинг, відстрочка платежу тощо). Для Укрексімбанк одними з основ-
них чинників є ефективність роботи агровиробника, прозоре ведення діяльності, 
здатність генерувати достатні грошові потоки, бажання вдосконалювати технології 
ведення бізнесу. Як клієнтам корпоративного бізнесу, так і малим та середнім госпо-
дарствам банк пропонує скористатися перевагами комплексного обслуговування, що 
дозволяє застосувати весь спектр фінансових інструментів банку. Досвід Укрексім-
банку у фінансуванні агросектора доводить, що за умови правильного фінансування 
та підтримки практично будь-яке мале господарство може вирости до масштабів ве-
ликого агрохолдингу. 
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ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
Фінансовий сектор економіки у всьому світі зазнає в останні десятиліття значні 

зміни, що характеризуються глобалізацією фінансових ринків, консолідацією фінан-
сового сектора, яка знаходить вираження в скороченні числа фінансових установ, 
розширенні сфери бізнесу банків, що виражається в інтернаціоналізації бізнесу і ди-
версифікації продуктового ряду, включаючи розширення пропозиції банками не-
банківських продуктів і послуг. Великий вплив на фінансовий сектор чинить дерегу-
лювання і зміна податкового законодавства в багатьох країнах [4]. 

У сучасній економіці України консолідація у фінансовому секторі розглядається 
через призму банківськихо злиттів і поглинань, кількість яких в умовах сучасного 
вітчизняного фінансового ринку збільшується з кожним роком незважаючи на кризові 
процеси. Ринок злиття і поглинань (M&A) в цілому стає усе більш цивілізованим, про 
що свідчить скорочення кількості недружніх поглинань. Консолідація у фінансовому 
секторі обумовлена глобалізацією фінансових ринків і подальшою інтернаціо-
налізацією бізнесу. В найближчому майбутньому процес впорядковування структур 
банківських груп стане основною тенденцією ринку, тому вже зараз помітно зростає 
інтерес до організації M&A-угод у фінансовому секторі. У теперішній час в Україні 
головну роль у визначенні загального тренду фінансового сектора на консолідацію 
активів робить економічна політика Національного банку України (НБУ). Його дії з 
укрупнення кредитних організацій і підвищення фінансової стійкості і прозорості 
усієї банківської системи в цілому відбиті в нещодавно прийнятих поправках в Закон 
«Про банки і банківську діяльність». Для зміцнення і консолідації можуть використо-
вуватися такі методи, як стимулювання і пільгування банків (засновані на наданні по-
даткових пільг кредитової організації-продавцеві), що укрупнюються, а також 
вирішення проблеми консолідованого оподаткування. Крім того, досить дієві заходи 
НБУ, спрямовані на усунення законодавчої асиметрії, пов’язаної в першу чергу з 
державною реєстрацією банківських злиттів і приєднань [2]. 

Це положення вносить наступні ключові моменти в регулювання поглинань у 
фінансовому секторі економіки: 
 створює базу для реорганізації банківських установ;  
 не допускає появи в результаті злиття або поглинання установи, що не 

відповідає за власними зобов’язаннями;  
 мотивує до злиття шляхом встановлення меншого збору за реєстрацію знову 

створеного кредитного інституту, а також пом’якшення вимог до величини статутно-
го капіталу (на відміну від знову утворюваних банків).  
 дозволяє видачу тимчасового посвідчення про реєстрацію для продовження опе-

рацій за кореспондентськими рахунками банків, що зливаються, на перехідний період; 
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 надає знов створеному банку ліцензію на здійснення банківських операцій в 
максимальному об’ємі з двох ліцензій банків, що злилися, тобто відбувається як би 
злиття ліцензій [3]. 

Активізації процесів злиттів і поглинань у фінансовому секторі багато в чому 
сприяють зміни в практиці корпоративного управління. До них відносяться, напри-
клад, прив’язка винагороди менеджменту до вартості акцій на ринку і перенесення 
акценту з традиційних процентних банківських операцій на надання розрахункових і 
інвестиційних послуг клієнтам. Консолідація банківського сектора має бути розвива-
тися в прозорому і стабільному економічному середовищі, в якому банкам буде 
вигідно об’єднувати активи, а також в умовах посилення конкуренції. Саме посилен-
ня конкуренції, у тому числі і з боку іноземних фінансових інститутів, є дієвим чин-
ником банківських злиттів і поглинань в розвинених країнах. Те ж саме зараз спо-
стерігається і в українській фінансовій системі [1]. Багато банок або зовсім припиня-
ють своє існування, стаючи частиною материнської компанії (перетворення куплено-
го банку у філію), або продовжують функціонувати як дочірні банки материнської 
фінансової структури у рамках єдиної банківської групи. Іноді відбувається повне за-
позичення клієнтської бази купленого банку материнським. Це означає її практично 
повне зникнення у придбаної кредитної організації. Одночасно здійснюється перехід 
на баланс покупця найбільш цінних і здатних генерувати прибутки активів купленого 
банку, «перетягування» кваліфікованих кадрів. Оскільки фінансові кошти не пряму-
ють ні на модернізацію бізнесу придбаного банку, ні на просування його бренду, то з 
часом банк-мета стає нефункціонуючою кредитною організацією, хіба що з діючими 
ліцензіями НБУ. 

До особливостей здійснення M&A-угод у фінансовому секторі відноситься і те, що 
вони можуть проходити тільки в наступних формах: реорганізації, ліквідації 
підприємства з передачею його активів поглинаючої компанії, а також включення 
підприємства в групу холдингових компаній. Тому переважання угод поглинання пе-
редусім пов’язане з особливостями українського законодавства. Річ у тому, що воно 
жорстко регулює процедури злиття і приєднань і не виділяє окремо поглинання як 
форму реорганізації банківського бізнесу. Як і раніше замість злиттів і поглинань 
банки часто віддають перевагу оформленню угод купівлі-продажу активів різних 
фінансово-кредитних установ і потім добровільної ліквідації банку-мети. Це значно 
скорочує терміни і вартість злиття. Ще одним способом здійснення банківських злит-
тів і поглинань є додаткова емісія акцій і обмін акціями афільованих структур.  

Продаж банку як бізнесу (а не як ліцензії) в українських умовах розглядається за 
наявності більше 10 тис. клієнтів. При здійсненні ж угод злиття і поглинання збіль-
шують привабливість банку такі чинники, як наявність відкритих кореспондентських 
рахунків в західних банках, ліцензії на роботу з дорогоцінними металами, надання 
кредитною організацією фінансової звітності по міжнародних стандартах, а також 
велика філіальна мережа зі значною кількістю клієнтів в кожній філії. Для зміцнення 
своїх позицій на ринку і зростання капіталізації багатьом банкам потрібне створення 
альянсів і залучення стратегічних інвесторів. З точки зору перспектив розвитку 
банківського сектора разом з динамічними чинниками важливу роль грає такий 
якісний чинник, як консолідація сектора. Для подальшого розвитку знову створеним 
шляхом злиття і поглинання банкам доведеться підвищити якість корпоративного 
управління, особливо в таких областях, як ухвалення рішень і управління ризиками, 
розкриття інформації, а також розподіл повноважень між ключовими органами кор-
поративного управління. Для підвищення привабливості цього виду угод терміни їх 
оформлення мають бути скорочені.  

Таким чином, консолідація банків за допомогою злиття і поглинань є одним з 
найбільш вірогідних напрямів розвитку вітчизняної банківської системи. Саме це до-
поможе їй стати висококапіталізованою і відповідно стійкішою. Перспективи по-
дальшого розвитку банківського злиття і поглинань головним чином пов’язані з 
політикою НБУ відносно величини обов’язкових економічних нормативів кредитних 
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організацій, з лібералізацією валютного законодавства України, а також із загальним 
рівнем економічного розвитку країни. Усе це, поза сумнівом, викличе потужний при-
плив іноземного капіталу. Стимул розвитку банківських M&A-угод на українському 
кредитному ринку може надати створення розвиненої правової інфраструктури в об-
ласті корпоративного права і антимонопольного законодавства, що повністю 
відповідає вимогам ринку. Ці заходи сприятимуть активізації злиття і поглинань в 
банківському секторі найближчими роками, зниженню ризиків здійснення M&A-угод, 
а значить, збільшенню прозорості і зміцненню національної фінансової системи. 
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КРЕДИТНІ БЮРО ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 
 
В сучасних умовах однією з перешкод масового кредитування є відсутність про-

зорої інформації про позичальників щодо виконання ними грошових зобов’язань пе-
ред кредиторами. Більшість країн світу вирішує цю проблему шляхом організації об-
міну між кредиторами інформацією про платоспроможність позичальників через кре-
дитне бюро. Створення кредитних бюро – один із важливих важелів зниження ризиків 
кредитування, що особливо актуально в періоди фінансової нестабільності.  

Бюро кредитних історій – це юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, 
зберігання, використання інформації, яка формує кредитну історію. Бюро кредитних 
історій (кредитні бюро) діють в усіх розвинутих країнах світу. Перше всеукраїнське 
бюро кредитних історій було створене у 2005 році і діє на підставі Закону України 
«Про організацію формування та обігу кредитних історій» [1]. 

Кредитні бюро давно i досить успішно працюють на міжнародних ринках. Кре-
дитні бюро – специфічні установи, але без них абсолютно неможливий суттєвий ро-
звиток споживчого кредитування, оскільки вони збирають інформацію про тих, хто 
будь-коли вже отримував кредит, вірніше, про те, як позичальник його повертав.  

Існує два шляхи створення кредитних бюро- це «зобов’язуючий» та «добровільний». 
Зобов’язуючий метод передбачає, що Центральний банк у законодавчому порядку зму-
шує банки поставити спеціальний комп’ютер, у якому б збиралась відповідна інфор-
мація. У разі, якщо банк не вносить інформацію про кредит до бази, то останній вва-
жається ризикованим, і відповідно повинні створюватися додаткові резерви. 
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Другий варіант – «вiльнi» кредитні бюро. Законопроект вимагає, аби при створенні 
кредитного бюро був зібраний певний капітал i розподілений між засновниками бю-
ро, також передбачається, що за надання інформації треба буде платити. 

При погіршенні загального становища у нефінансовому секторі оцінка ризиків і 
відбір позичальників ускладняється, процентні ставки підвищуються, що примушує 
кращих позичальників піти з ринку. При цьому ненадійні щодо фінансів позичальни-
ки згодні на високу плату, позаяк знають, що навряд чи повернуть кредит. Слідством 
цього стає або ризикована кредитна політика і загроза фінансової спроможності са-
мих кредиторів, або їх прагнення максимально обмежити видачу позик, незважаючи 
на наявність на ринку надійних позичальників. Це негативно відбивається як на стані 
реального сектора, так і фінансового ринку. 

Світовий досвід показує, що вирішити ці проблеми можливо тільки за допомогою 
кредитного бюро, створеного для обміну інформацією про позичальників між креди-
торами. При цьому досягається потрійний результат. 

По-перше, кредитне бюро підвищує рівень відомостей банків про потенційних по-
зичальників і дає можливість більш точного прогнозування поворотності позик. Це 
дозволяє кредиторам ефективно визначати напрям і ціну позики, зменшуючи ризик 
виникнення проблеми несприятливого вибору. 

По-друге, кредитне бюро дозволяє зменшити плату за пошук інформації, яку стягу-
вали б банки зі своїх клієнтів. Це веде до вирівнювання інформаційного поля всере-
дині кредитного ринку і примушує кредиторів встановлювати конкурентні ціни на 
кредитні ресурси. Більш низькі процентні ставки збільшують чистий прибуток пози-
чальників і стимулюють їх діяльність. 

По-третє, кредитне бюро формує дисциплінуючий механізм для позичальників. 
Кожний знає, що у разі невиконання зобов’язань його репутація в очах потенційних 
кредиторів упаде, відрізаючи його від позикових коштів або роблячи їх набагато до-
рожчими. Цей механізм також підвищує стимул позичальника до повернення креди-
ту, зменшуючи ризик несумлінної поведінки. 

Кредитні бюро виступають як інформаційні посередники, засновані самими креди-
торами, або створені незалежно, і одержують прибуток від своєї діяльності. Кредито-
ри забезпечують бюро даними про своїх клієнтів, які порівнюють з інформацією, от-
риманою з інших джерел (суди, державні реєстраційні, податкові органи тощо) і фор-
мують картотеку на кожного позичальника. Кредитори за умови регулярності і до-
стовірності надання інформації про своїх клієнтів можуть постійно отримувати з бю-
ро звіти про кредитні операції потенційних позичальників.  

Забезпечення максимального захисту інформації від несанкціонованого доступу – 
найважливіший чинник успішної роботи кредитного бюро. З метою припинення несум-
лінного використання інформації кредитне бюро повідомляє про запит, що надійшов на 
власника кредитної історії. Якщо інформація надається на прохання позичальника, то 
кредитне бюро встановлює регламент її подальшого розкриття і поширення. Учасникам 
кредитного бюро можуть пропонуватися такі інформаційні продукти: 
 кредитна історія клієнта (фізичної або юридичної особи);  
 дані про форму власності, засновників, керівництво тощо;  
 дані про порушення справ про банкрутство, наявність боргів, зокрема, щодо 

сплати податків і зборів, наявності довгострокових і короткострокових зобов’язань;  
 дані про наявність прав власності на рухоме і нерухоме майно;  
 дані про фінансове становище, наявність пільг і звільнень по сплаті податків і 

зборів;  
 інша інформація, пов’язана з фінансовим станом і господарською діяльністю по-

зичальника.  
Перелік заходів щодо створення кредитного бюро може бути таким: 
 Проведення анкетування потенційних учасників на предмет визначення їх за-

цікавленості у створенні кредитного бюро і можливого переліку даних по окремих 
позичальниках. 
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 Формування робочої групи за оцінкою ситуації і прийняттям рішення про 
напрями, принципи і стандарти діяльності кредитного бюро і підготовку бізнес-плану 
його роботи. 
 Проведення консультацій із НБУ і органами виконавчої та законодавчої влади. 
 Створення юридичної особи. 
 Підготовка нормативних документів, які дозволяли б банкам і організаціям як 

надавати інформацію про заборгованість в кредитне бюро, так і направляти на їх ад-
ресу відповідну інформацію з кредитного бюро про потенційних позичальників. 
 Розробка за участю всіх зацікавлених організацій стандартної форми кредитної 

історії позичальника, окремо по фізичних і юридичних особах. 
 Проведення переговорів із банками, страховими компаніями і іншими зацікавле-

ними організаціями про необхідність наявності у клієнта (учасника тендера, потен-
ційного позичальника тощо) «кредитної історії» як обов’язкового документа. 

Відновлення ділової репутації і позитивного іміджу України, загалом, і вітчизняних 
позичальників, зокрема, багато в чому визначається ступенем прозорості, який вклю-
чає достовірність, своєчасність і повноту розкриття інформації. В умовах лібералізації 
руху капіталів без цього неможливо забезпечити сприятливий інвестиційний клімат, 
підвищити рівень управління ризиками і рейтингові оцінки позичальників. Аналіз 
міжнародного досвіду доводить наявність безперечного зв’язку між інформаційною 
відкритістю та ефективністю фінансового посередництва. Наразі склалися необхідні і 
достатні передумови для проведення практичних заходів щодо організації кредитних 
бюро, для чого необхідно скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ КІЛЬКІСНО-ВАРТІСНОЇ МОДЕЛІ  

В АНАЛІЗІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 
 
Перспективи вдосконалення економічної системи країни залежать від можливостей 

її аналізу, який повинен розкривати сутність її проблем та напрями їх вирішення. 
Водночас, «економічні принципи або теорії неминуче є абстракціями. Вони не відоб-
ражають усієї складності реальної дійсності» [1, c. 11]. Тому в процесі аналізу еко-
номічної системи, виникає ряд проблем з опрацювання великого обсягу даних, їх кла-
сифікації та структуризації, а також відображення дії економічних законів. Таким чи-
ном виникає потреба у побудові національної моделі економічної системи. 

Подібні проблеми виникають також при аналізі різних сегментів фінансового ринку, 
що проводиться з метою прогнозування вартості його інструментів. Насамперед, при 
прогнозуванні курсу валют, оскільки в даному випадку необхідно здійснювати аналіз 
економіки декількох країн. Тому, оскільки «одна із задач науки полягає в тому, щоб 
пізнати та зрозуміти принцип роботи або функціонування якоїсь системи (природи, сус-
пільства, мислення, машини тощо) і змоделювати цей принцип в системі понять (науко-
вої теорії) в ідеальній схемі-моделі» [2, с. 257], для вдосконалення теоретико-
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методологічних підходів до прогнозування вартості інструментів фінансового ринку, 
була розроблена періодична кількісно-вартісна модель. 

Періодична кількісно-вартісна модель, є відображенням процесу формування вар-
тості у лівій прямокутній Декартовій системі координат в просторі з осями періодів 
часу та кількостей пропозиції і попиту (представлений кількістю товару для обміну 
(зазвичай кількістю грошей)), з введеним їх масштабуванням [3].  

Така модель дозволяє оптимізувати процес аналізу валютного ринку, що прово-
диться з метою прогнозування курсу валют. Вона дає можливість згрупувати різні 
макроекономічні показники економік країн відповідно до осей періодичних кількісно-
вартісних моделей, у яких відображено процес формування рівнів цін, курсу валют за 
паритетом купівельної спроможності та реального валютного курсу, і поєднати їх за 
спільною віссю періодів часу. Таким чином вирішується питання формалізації фун-
даментального аналізу валютного ринку, яку досить важко провести за допомогою 
моделі перетину кривих попиту і пропозиції через її логічні та математичні недоліки. 

Варто зазначити, що періодична кількісно-вартісна модель, яка була створена, го-
ловним чином, для оптимізації теоретико-методологічних підходів до прогнозування 
вартості інструментів фінансового ринку, має безпосереднє відношення до положень 
сучасної економічної теорії, які виступають методологічною основою при вивченні 
економіки та проведенні наукових економічних досліджень. Тому вона може відігра-
ти важливу роль у поступі економічної науки щодо аналізу економіки країни та світу. 

Можливість відображення моделлю взаємозалежного зв’язку між попитом з пропо-
зицією і ціною, та прямо пропорційного переходу вартості з одного товару на інший, 
дозволяє детально розкрити сутність коливання цін, валютного курсу, а також зрос-
тання та спаду економіки країни в цілому. Головні стратегічні цілі економічної 
політики держави, такі як забезпечення стабільності цін, досягнення економічного 
зростання, стабільність національної валюти, підтримка рівноваги платіжного балан-
су, досягнення високої зайнятості та стабільність фінансових ринків, відповідають 
складовим частинам періодичних кількісно-вартісних моделей складених для рівня 
цін, паритету купівельної спроможності чи біржових індексів. Таким чином, 
періодична кількісно-вартісна модель може застосовуватись для побудови національ-
ної моделі економічної системи. 

Так, прийнявши відкладення значень величин сукупної пропозиції по осі Q, а зна-
чення величин сукупного попиту по осі M, на сформованій в результаті періодичній 
кількісно-вартісній моделі рівня цін P та вартості грошей V (у моделі приймається, 
що середній рівень цін правильно відображає середню вартість одиниці товару, та є 
тотожним рівноважному рівню цін, а по осі сукупної пропозиції завжди першими 
відкладаються товари з ціною середнього рівня цін (1*)), можна зручно згрупувати та 
відслідковувати зміни ключових макроекономічних показників країни, та відобразити 
важливі економічні явища та закони (рис. 1). 
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Рис. 1. Періодична кількісно-вартісна модель рівня цін та вартості грошей  

у динаміці представлена в просторі 
Джерело: власна розробка автора 
 
Так, у періодичній кількісно-вартісній моделі рівня цін (рис. 1) дуже легко відобра-

зити таке складне явище як інфляцію. Інфляція пропозиції зображена впродовж 
періоду Т2, інфляція попиту впродовж періоду Т3, а впродовж загального періоду часу 
Т2 + Т3 можна розглядати інфляцію, що спричинена сукупністю монетарних та еко-
номічних чинників, які всі можна згрупувати відповідно до осей моделі. Впродовж 
періодів T1 та T4 на рис. 1 відображено дефляцію. Рівняння обміну, що лежить в ос-
нові періодичної кількісно-вартісної моделі рівня цін, може використовуватись як 
альтернатива формулі Фішера, яка показує залежність рівня цін від кількості грошей 
в обороті. На основі періодичних кількісно-вартісних моделей рівнів цін двох країн 
можна побудувати періодичну кількісно-вартісну модель паритету купівельної спро-
можності їх валют, та відобразити через цей показник взаємозв’язки економік країн, 
які встановлюються внаслідок міжнародних економічних відносин тощо. 

Отже, періодична кількісно-вартісна модель є універсальним засобом з узагальнен-
ня та відображення дії цілої низки економічних законів, та способом організації і 
групування великої кількості економічних показників, які беруться до уваги під час 
аналізу економіки країни. Таким чином, вона може застосовуватись для формування, 
управління та трансформації національної моделі економічної системи, в тому числі і 
для України. 
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ:  

РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 
В умовах сучасних тенденцій гостро постала проблема визначення оптимального 

рівня оподаткування в Україні, що, з однієї сторони, не обтяжувало б платників по-
датків, не зводило нанівець стимулів до активізації підприємницької діяльності та ро-
звитку національної економіки загалом, а з іншої, – забезпечувало б стабільні та до-
статні надходження до бюджету держави.  

Одним із таких показників, за допомогою якого можна оцінити рівень оподатку-
вання, є податкове навантаження, яке на макрорівні характеризує сукупний вплив по-
датків на економіку країни загалом, а на мікрорівні – визначає вплив податків на 
окремих суб’єктів фінансових відносин. Фактично, податкове навантаження на мак-
рорівні є показником ефективності бюджетно-податкової політики, а його рівень вка-
зує, яку саме політику проводить держава, адже, чим менше податкове навантаження, 
тим більше вільних коштів знаходиться у платників податків, що сприяє розвитку за-
гального рівня економіки. Зі збільшенням податкового навантаження, зменшується 
кількість коштів, які знаходяться в розпорядженні юридичних і фізичних осіб.  

Враховуючи зазначене, необхідно визначити рівень податкового навантаження, що 
буде враховувати потреби як платників податків, так і держави загалом. Згідно кривої 
Лаффера існує оптимальна межа з приводу відсоткової ставки оподаткування. Зі 
збільшенням податкового навантаження зменшується фактична сума зібраних коштів. 
Це пов’язується, перш за все, з тінізацією економіки в результаті збільшення податко-
вого навантаження. А зі зменшенням, до певного рівня, зменшуються податкові над-
ходження. На основі даної кривої А. Лаффер визначив оптимальний рівень податко-
вого навантаження в діапазоні від 35% до 40%. На основі статистичних даних можна 
визначити податкове навантаження в Україні (табл. 1). 

Відповідно до табл. 1 рівень бюджетного податкового навантаження з 2010 по  
2012 рр. мав тенденцію до зростання і у 2012 р. склав майже 25,6%. Податкове наван-
таження на працю має нестабільний характер та коливається від 10,5% до 11,5%. 
Рівень загального податкового навантаження зростав до 2012 р. і становив 36,8%. По-
чинаючи з 2013 р. можна спостерігати зменшення загального рівня податкового 
навантаження. У 2014 р. даний показник складає 34,05%, що можна пояснити випе-
реджуючими темпами зростанням ВВП над темпами зростання податкових надход-
жень. Починаючи з ІІ кварталу 2014 р. спостерігається стрімке падіння показника 
ВВП, що негативно впливає на рівень податкового навантаження. 

Варто зазначити, що рівень тінізації економіки в Україні, на думку різних експер-
тів, складає від 45% до 70%, що певним чином спотворює отриманні результати. 
Надмірну тінізацію економіки можна пояснити, перш за все, великою кількістю бю-
рократичних процедур, фіскальним тиском з боку податкових органів поряд із корум-
пованістю державних службовців, низькою культурою платників податків тощо. 
Неофіційно отримані доходи останніх витрачаються на споживання, придбання рухо-
мого і нерухомого майна, розміщуються в цінні папери, на депозитні рахунки в бан-
ках тощо [1, с. 7]. 
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Таблиця 1  

Результати розрахунку рівня податкового навантаження в Україні 

Показниик 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 
Номінальний ВВП (млрд. грн.) 1082,6 1316,6 1408,9 1454,9 1566,8 
Податкові надходження до Зведеного 
бюджету України, (млрд грн.) 

246,4 334,7 360,6 354,0 367,5 

Рівень бюджетного податкового наван-
таження, % 

22,76 25,42 25,59 24,33 23,46 

Власні доходи пенсійного фонду,  
млрд. грн. 

119,3 139,1 158,0 166,9 165,9 

Податкове навантаження на працю, %  11,02 10,56 11,21 11,47 10,59 
Рівень загального податкового наванта-
ження, %  

33,78 35,98 36,8 35,8 34,05 

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України, Державної служби 

статистики України та Державної казначейської служби України 

 
Розвинені країни мають досить високий рівень податкового навантаження – від 

26% (Канада) до 62% (Франція). В Україні цей рівень є меншим ніж в Європейських 
країнах, однак платниками податків він сприймається як обтяжливий, а держава не 
може акумулювати достатні кошти для забезпечення суспільних потреб. Однією із 
причин цього є нерівномірне податкове навантаження, що не забезпечує створення 
однакових умов, зокрема, для ведення бізнесу і порушує основні принципи 
функціонування податкової системи [2, с. 26]. Сьогодні в України відсутні резерви 
зниження сукупного рівня податкового навантаження, проте доцільним є пошук ре-
зервів його перерозподілу як щодо суб’єктів, так і об’єктів оподаткування. Для 
об’єктивної оцінки податкового навантаження необхідно враховувати перерозподіл 
податкового навантаження в межах об’єктів оподаткування [3]. 

Отже, податкова система України має низку недоліків, що проявляється у відносно 
високому рівні податкового навантаження, а це не сприяє економічному зростанню.  
В той же час, відсутність рівномірного розподілу податкового навантаження спосте-
рігається на мікрорівні – між суб’єктами господарювання (добросовісні платники по-
датків і такі, що уникають сплати податків) та між фізичними особами (неможливо 
відмовитись від неофіційних доходів, якщо їх можна заробити). Вирішити цю про-
блему можна через удосконалення оподаткування юридичних і фізичних осіб шля-
хом, зокрема, надання обґрунтованих податкових пільг та преференцій юридичним 
особам, обґрунтованого оподаткування неофіційно отриманих доходів фізичних осіб, 
в т.ч. перегляд ставок пасивних доходів, податку на нерухомість та ін. Це сприятиме 
більш рівномірному розподілу податкового навантаження та зменшенню тінізації 
економіки, і в результаті економічному зростанню нашої держави. 
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РИЗИКИ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ В ОФШОРНІ ЦЕНТРИ 
 
Здійснення підприємницької діяльності через офшорні центри одночасно з певни-

ми перевагами має ряд істотних ризиків про які, найчастіше замовчують юристи та 
агентські компанії, що супроводжують реєстрацію в офшорах [2]. 

Загальновідомі переваги вкладання коштів в офшори є: досягнення анонімності i 
конфіденційності; низькі ставки податків або їх відсутність; спрощений контроль ва-
лютного обміну; можливість вільного використання валюти; відкриття банківських 
рахунки в будь-якій валюті; сприятливе банківське обслуговування; можливість за-
конного володіння нерухомістю за кордоном [1]. Разом з тим не слід забувати і про 
загрози, які містять в собі офшорні зони. З огляду на зазначене, актуалізується питан-
ня конкретизації семантики категорії «ризик вкладення в офшорні центри» та уточ-
нення елементів даного виду ризику. 

Ризик вкладення в офшорні центри – це ймовірність настання непередбачуваних 
подій, результатом яких є відхилень від поставлених цілей, понесення надмірних вит-
рат чи отримання додаткових можливостей в процесі здійснення фінансових відносин 
із офшорними центрами [3]. 

На основі аналізування наукових публікацій [1-3] можна систематизувати основні 
види ризиків, які властиві офшорному фінансуванню, а саме: правовий, податковий, 
іміджевий. 

Одним з істотних ризиків ведення діяльності через офшорну компанію, є правовий 
ризик. Поширеною практикою є використання в офшорних компаніях так званого 
номінального сервісу, призначення на офіційні посади в офшорній компанії (дирек-
тор, президент, секретар) або в якості акціонерів офшорної компанії. Фактично вся 
діяльність компанії здійснюється реальними бенефіціарами компанії або довіреними 
особами, але, наприклад, при відкритті банківського рахунку заяву на це підписує са-
ме номінальний директор, він надає відповідну довіреність (як правило, терміном на 
один рік з подальшим продовженням). Агент, який реєструє компанію, при передачі 
бенефіціару комплекту документів по офшорній компанії передає також трастову 
угоду (Trust Deed). Така угода, як правило, не відповідає ні за формою, ні за змістом 
чинному законодавству. Досить часто вона ні до чого номінального директора не зо-
бов’язує, а є засобом «заспокоєння» для бенефіціарів. 

Однак законодавство більшості офшорних юрисдикцій не визнає поняття «номіналь-
ний директор». Таке поняття просто не передбачене їхнім законодавством. Це означає, 
що директор компанії, тобто номінальний директор має право здійснювати всі повнова-
ження з управління компанією, передбачені законом юрисдикції, без довіреності. Має 
право відкривати рахунки, змінювати управляючого рахунком, виписувати цінні папери 
та здійснювати інші дозволені законом дії. На даний час, існує достатньо методів захисту 
грошових коштів на банківських рахунках [2]. 

Таким чином, прийняття суперечливих правовових рішень при допомозі офшорних 
компаній може призвести до адміністративно-правової та кримінальної відповідальності. 
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Наступний ризик – податковий, пов’язаний з неправильним обчисленням і сплатою 
податків. Офшорні реєстратори, часто не беруть до уваги всю сукупність факторів, 
які впливають на розмір податків, що підлягають сплаті конкретною компанією, в ре-
зультаті чого сума податків може перевищувати первинні очікування. 

Іміджеві ризики є ще однією загрозою ведення діяльності через офшорні компанії. 
У різних сферах бізнесу це проявляється по-різному. Наприклад, компанії з країн Єв-
ропейського співтовариства, можуть відмовитися співпрацювати з компаніями, які 
зареєстровані в офшорних юрисдикціях. Відомі випадки, коли по офшорній компанії 
запитували повний комплект документів для проведення процедури due diligence, пе-
ревірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий 
стан. Для великої компанії офшорний контрагент – не найкращий партнер. Маючи в 
партнерах офшорні компанії, вони ризикують потрапити під пильну увагу правоохо-
ронних, податкових, митних та інших державних органів своєї юрисдикції [2].  

З огляду на зазначене стає очевидним, що здійснення фінансових відносин через 
офшорні юрисдикції містять не лише очевидні переваги, а й ряд прихованих загроз. 
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БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ  

ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Головною проблемою, що виникла в ході глобалізації, є, з одного боку, супе-

речність між наростаючою економічною взаємозалежністю країн та розвитку гло-
бального ринку, і, з іншого боку, збереженням за державою права самостійно займа-
тися економічною політикою, проводити економічні реформи. Тому на сучасному 
етапі, необхідно знайти оптимальне співвідношення між відкритістю економіки та 
захистом національних інтересів, щоб забезпечити економічну безпеку держави.  

Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без 
якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою.  
У цьому контексті доволі переконливим аргументом є слова М. Єрмошенка [1], який за-
значає, що фінансова безпека є ґрунтовною складовою економічної безпеки держави, 
оскільки на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси – кров економічної системи 
держави. Вчений обґрунтовує необхідність забезпечення і підтримки фінансової безпеки 
держави, тому що вона стосується не лише держави в цілому, а й усіх галузей національ-
ного господарства та основних макроекономічних агентів. 
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Відомо, що рівень соціально-економічного розвитку країни, фінансові можливості 
держави залежать від якості розробки та ефективності бюджетної політики держави. 
Отже, виступаючи складовою фінансової безпеки держави бюджетна безпека є головним 
стимулом соціально-економічних процесів у суспільстві й повинна відповідати націо-
нальним інтересам і соціально-економічній стратегії держави. Виходячи з цього, постій-
ний моніторинг стану бюджетної безпеки України має актуальне значення, як джерело 
напрямів формування й удосконалення нової моделі бюджетної політики України. 

До основних індикаторів, які визначають стан бюджетної безпеки є: рівень пере-
розподілу ВВП через зведений бюджет; відношення дефіциту, профіциту державного 
бюджету до ВВП; покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запози-
чень; відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу 
зовнішньої торгівлі; обсяг трансфертів з державного бюджету; амплітуда коливань бюд-
жетних видатків на одну особу між регіонами України. Отже, задля обчислення індика-
торів бюджетної безпеки слід прослідити динаміку її основних вихідних показників [2]. 
У 2012 почалося наростання кризових явищ та спаду ділової активності, який був вира-
жений дефляцією. Причинами цього були: політична нестабільність на Близькому Сході, 
зниження цін на чорні метали (одна з основних статей експорту України). У 2013 році в 
Україні грянула друга хвиля економічної кризи, був великий ризик дефолту, виріс дер-
жавний дефіцит. Також це сталося через нераціональний бюджет, згідно з яким почали 
збільшувати соціальні витрати та витрати на органи безпеки, збільшенню фінансового 
навантаження на фондовий ринок (що зробили його майже «мертвим»). 

Покращення економічної ситуації у 2011 р. та скорочення дефіциту бюджету спри-
чинило скорочення суми зовнішніх запозичень з 51708 млн. грн. у 2010 р. до  
27300 млн. грн. у 2011 р. (47%). З 2012 р. знову спостерігаємо зростання дефіциту, що 
змушує уряд вдаватися до інструменту запозичень, які зросли у 2014 р. до  
90634 млн. грн. – на 47% щодо 2013 р., та на 89% щодо 2008 р. (початком періоду, 
який аналізується).  

Можна відмітити, що велику долю в сукупному державному борзі займають пози-
ки, отримані Україною від міжнародних фінансових організацій (19,2%-12%), а саме: 
Європейський банк реконструкції та розвитку (7,7%), Європейський Інвестиційний 
Банк (6,9%), МВФ (45,7%), Світовий Банк (39,7%). Ці кредити отримані, як правило, з 
додатковими зовнішніми вимогами, в основному – з економічним, адміністративним, 
політичним і т.п. підтекстом, що порушує незалежність України. 

Україна має переходити від зовнішнього кредитування до більш ринкових джерел, 
які можуть бути дещо дорожчими, але не обмежують суверенітет України. Однак, на 
сьогоднішньому етапі розвитку держави це малоймовірний сценарій подій, оскільки 
через низький кредитний рейтинг, обвал економіки (зумовлений як циклічно-
економічними чинниками, так і внутрішньополітичними) та важку зовнішнь-
ополітичну ситуацію (з можливим військовим конфліктом, та існуючими торгівель-
ними конфліктами, що по суті і є надзвичайними подіями, про які йшла мова раніше), 
нашій бюджетній сфері по суті не доступний зовнішній ринок запозичень. І для уник-
нення дефолту влада просто вимушена співпрацювати з інституційними позичальни-
ками, як то МВФ, ЄС, ЄБРР тощо. 

На нашу думку, управління державною безпекою держави має бути спрямоване не на 
врегулювання тактичних проблем, а на досягнення довгострокових, стратегічних цілей, 
що вимагає застосування принципів ефективного управління, яке забезпечить еко-
номічне зростання економіки, інвестиційну привабливість, фінансової стабільності. 

Відповідно, стратегічними напрямами державної політики з метою зміцнення 
бюджетної безпеки повинні стати:  

– оптимізація державного бюджету завдяки скороченню його видаткової частини; 
–  зменшення обсягів зовнішніх запозичень та підвищення ефективності їх вико-

ристання; 
– збільшення державної підтримки розвитку високотехнологічних експортоорієн-

тованих галузей та імпортозаміщуючого виробництва; 
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–  підвищення конкурентоздатності та попиту на вітчизняну продукцію на інозем-
них ринках; 

– створити умови для збільшення реальних грошових доходів населення. 
Вирішення таких проблем з використанням запропонованих заходів зміцнить 

фінансову безпеку України загалом та бюджетну безпеку зокрема. Це приведе до 
стабілізації розвитку і зростанню економіки України. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ДОХОДІВ  

НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
 
Аналізувавши основні показники роботи ПАТ КБ «ПриватБанк» за останні роки 

треба відмітити, що згідно з діючою Стратегією на 2013-2014 роки пріоритети банку в 
діяльності були наступними: із обслуговування індивідуальних клієнтів: охопити не 
менше 70% роздрібних індивідуальних клієнтів країни простими доступними 
банківськими послугами, при їх високій культурі обслуговування; із обслуговування 
корпоративних клієнтів: охопити не менше 30% суб’єктів малого та середнього бізне-
су простими доступними банківськими послугами; із внутрішнього сервісного обслу-
говування: зберегти лідерство в обізнаності та знаходитися у п’ятірці найбільших 
банків-лідерів з задоволення клієнтів обслуговуванням. 

На сьогоднішній день банк обслуговує понад 305 тисяч корпоративних клієнтів і 
понад 13 мільйонів клієнтів фізичних осіб. Крім того, ПАТ КБ «ПриватБанк» є 
міжрегіональним універсальним та системним банком із розгалуженою мережею 
філій та відділень по всій території Україні та за її межами. У зв’язку з чим має гнуч-
ку організаційну структуру управління (далі ОСУ). ОСУ ПАТ КБ «ПриватБанк» є од-
нією з найбільш прогресивних як серед банків України, так і банків Східної Європи. 
Зокрема, станом на 01.01.2015 рік частка ПАТ КБ «ПриватБанк» у всіх активах  
І групи станом на 01.01.2015 року становить більше 25%, тобто питома вага активів 
банку у першій групі постійно зростає.  
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Фінансовий аналіз показав те, що прибуток ПАТ КБ «ПриватБанк» складається із 
надходжень від банківської діяльності після покриття процентних, матеріальних і 
прирівнених до них затрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та ін-
ших платежів у бюджет, що передбачені законодавством України. Чистий прибуток, 
що отримано після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні 
банку. Порядок розподілення чистого прибутку та покриття збитків визначається ви-
щим органом керування банку (Загальними зборами акціонерів) відповідно до Стату-
ту банку та чинного законодавства України. 

В умовах загроз макроекономічної нестабільності та погіршення кон’юнктури 
світових фінансових ринків стратегія ПАТ КБ «ПриватБанк» передбачала утворення 
надійного запасу ліквідності та оптимізацію структури балансу з огляду на протидію 
потенційному негативному впливу зовнішніх факторів. 

З цією метою протягом 2013-2014 років банк суттєво збільшував обсяги висо-
коліквідних низькоризикових фінансових інструментів – коштів на коррахунках, 
ОВДП та цінних паперів корпоративних емітентів з високим ступенем надійності.  
З іншого боку, в зазначених умовах ПАТ КБ «ПриватБанк» дотримувався консерва-
тивної політики в частині кредитування, зосередившись на підвищенні якості кредит-
ного портфеля шляхом погашення та списання безнадійної заборгованості. 

Поліпшення якості і структури активів одночасно з підвищенням ефективності про-
центних операцій дало змогу збільшити чистий процентний дохід. Зростання клієнтської 
бази та подальше розширення асортименту послуг стали головними чинниками збіль-
шення чистого комісійного доходу, а ефективні операції з інвестиційними цінними папе-
рами позитивно вплинули на зростання обсягів непроцентного доходу. 

Аналіз впливу доходів на фінансовий стан ПАТ КБ «ПриватБанк» надав змогу 
встановити, що рівень прибутковості доходів базового банку у 2014 році знизився до 
рівня 2,19%, проте коефіцієнт дохідності 1 грн. активів навпаки зріс до рівня 16,08%. 
В цілому окремі види фінансових показників зазнають тенденцію зниження, але по-
казник рівня ефективності та ризиковості вкладів зростає до 13,71% у 2014 році. На 
даний час банк потребує заходів покращення дохідності власних активів. Перш за все, 
фінансовим менеджерам варто звернути увагу на формування фінансових результатів 
через принцип максимізації прибутку, який надасть можливість покращити критерії 
оцінювання фінансового стану та розробити дієву систему управління доходами на 
базі управлінського циклу мінімізації витрат за процесами їх накопичення. 

ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою вдосконалення циклу управління доходами варто 
залучати світовий досвід. Адаптація світового досвіду може мати декілька спря-
мувань: по-перше, адаптувати модель «Банки усередині банків», яка успішно 
функціонує в Китаї; по-друге, в системі оцінювання доходів для прийняття виважених 
рішень залучити математичну модель Солоу; по-третє, варто запровадити стратегії 
виходу банків Румунії на міжнародні ринки в контексті max доходів. Дослідження 
доводять, що на сьогоднішній день конкурентоспроможність вітчизняних банківських 
установ порівняно з іноземними є низькою. Саме тому більша частина українських 
банків здійснює свою діяльність в національних рамках. Проте, зважаючи на тенден-
цію збільшення присутності іноземних банків на вітчизняному банківському ринку, 
виникає загроза для національних банків бути витісненими чи викупленими за-
рубіжним банком. А отже, підвищення фінансової стійкості та надійності вітчизняних 
банківських установ задля зростання конкурентоспроможності, розробка та запро-
вадження ефективної маркетингової стратегії виходу на зарубіжні ринки є досить 
важливим та необхідним завданням. Банки, які прагнуть бути конкурентоспро-
можними на ринках окремих країн, не кажучи вже про світовий рівень, повинні, спи-
раючись на досвід попередніх зарубіжних банківських установ, розробити власну 
стратегію виходу на регіональні та міжнародні ринки. Уряд країни, зі своє сторони, 
повинен привести у відповідність до міжнародних стандартів нормативно-правову 
базу України. Вирішення даних завдань є досить важливим, адже від того, наскільки 
ефективними будуть процеси інтернаціоналізації діяльності національних банків на 
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зарубіжних ринках залежить не тільки результативність їх подальшого розвитку, а й 
укріплення позицій України на світовому фінансовому ринку. 

Підвищення ефективності управління доходами ПАТ КБ «ПриватБанк» має відбу-
тися із урахуванням стратегічної мети та тактичних дій її адаптації. Стратегічний ас-
пект накопичення доходів банку має включати комплексне управління активами і па-
сивами, які синтезують надходження доходів на базі ресурсного забезпечення. До 
складу заходів максимізації доходів варто включити ключові напрямки: розширення 
клієнтської бази на основі оновлення умов надання депозитів та кредитів; відкриття 
нових структурних підрозділів більш вузького профілю з розширеним аспектом при-
значеної послуги; за впровадження нових видів банківських продуктів, які мають ін-
новаційний аспект, а саме адаптація консультативної послуги у сфері можливих 
варіантів погашення проблемних кредитів. 

Фінансовим менеджерам ПАТ КБ «ПриватБанк» доцільно застосовувати метод 
встановлення економічного ефекту та кількісної оцінки економічного ризику, які за-
безпечать більш реалістичне формування інформації. Оцінка економічного ефекту від 
заходів максимізації доходів ПАТ КБ «ПриватБанк» надала можливість встановити, 
що за показником доходи банку економічний ефект досягне у 2015 році  
1368,56 млн. грн., а за статтею процентні доходи становитиме 1459,25 млн. грн. При 
цьому оцінка заходів на предмет економічного ризику довела наявний мінімальний 
рівень за даними показниками відповідно 1,32% та 1,69%. 
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ВПЛИВ ФАКТОРУ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ  

НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Загострення соціально-економічної ситуації в країні після періоду політичної не-

стабільності в Україні наприкінці 2013 р. суттєво похитнули довіру населення, як до 
НБУ, так і до банківської системи України в цілому. Таким чином, необхідно виділити 
ряд чинників і факторів, які вплинули на недовіру населення до банківської системи. 

Першою причиною стала кількість неплатоспроможних банків. Станом на 
01.01.2013 р. в Україні банківську ліцензію мали 176 банків (в т.ч. 1 – санаційний), а 
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станом на 01.09.2015 р. вже тільки 126
1
 банківських установ (див. рис. 1.). Така зміна 

кількості комерційних банків, зменшення на 17,61%, на ринку свідчить про конкретні 
дії з боку регулятора щодо «очищення» банківського сектору від ненадійних банків та 
виведення з ринку фінансових установ з сумнівною репутацією. 

 
Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків України 01.01.2013-01.08.2015 рр. 

Джерело: деталізовано автором на основі [3] 

 
Другою з причин недовіри до банківської системи України стала стрімка деваль-

вація гривні, якщо станом на 01.01.2013 р. курс національної валюти до долара США 
був на рівні 7,99 за 1 долар, то за два роки, станом 01.09.2015 р. 1 долар коштував 
21,80 грн., що майже на 300% більше ніж у 2013 р. (див. рис. 2) Таким чином, стрімка 
девальвація гривні заклала підґрунтя для масового відтоку грошових коштів з 
банківської системи України. 

 
Рис. 2. Динаміка зміни офіційного курсу гривні до долара США 01.01.2013-01.09.2015 р. 

Деталізовано автором на основі [3] 

 
Третім фактором, на нашу думку, можна виділити незалежність НБУ. Населення має 

бути чітко інформованим про діяльність НБУ та здійснення ним грошово-кредитної 
політики. В даному випадку, слід звернути увагу на питання економічної незалежності 
НБУ в питаннях кредитування уряду, а також провести аналіз збільшення кількості 
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розпорядженні НБУ (рис. 3). 

Як видно з рис. 3 за останні роки частка ОВДП у власності НБУ суттєво зросла і 
станом на 01.09.2015 р. складає 71% від загальної їх кількості в обігу. Така тенденція 
може свідчити про фінансування дефіциту державного бюджету через національного 
регулятора, а також для того, щоб погасити раніше взяті боргові зобов’язання країни. 
Слід звернути увагу, що ОВДП є не інфляційним методом залучення коштів, і актив-

                                                 
1
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но застосовується в нашій країні. Динаміка кількості ОВДП у власності комерційних 
банків також має тенденцію до щорічного збільшення, адже це один з небагатьох 
шляхів до отримання рефінансування. 

 
Рис. 3. Динаміка обсягів ОВДП у власності НБУ 01.01.2007 – 01.09.2015 рр. 

Джерело: деталізовано автором на основі [3] 

 
Фінансова криза 2014 року вплинула на рішення НБУ щодо здійснення реформ у 

банківському секторі країни шляхом ухвалення та оприлюднення Комплексної про-
грами розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Головною метою Ком-
плексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року [2] (далі – 
Програма) є створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий еко-
номічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в еко-
номіці на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища 
згідно із стандартами Європейського Союзу [2]. 

Досягнення мети Програми можливо забезпечити шляхом реалізації низки взаємо-
пов’язаних заходів, спрямованих на комплексне реформування фінансового сектору. 
У основу Програми покладено базові принципи, див. рис. 4. 

Таким чином, наступними кроками на шляху до повної незалежності центрального 
банку мають стати: 

– забезпечення свободи вибору шляхів та механізмів НБУ для досягнення цілей 
грошово-кредитної політики; 

– обмеження можливості інших державних структур вирішувати питання, які 
відносяться до компетенції НБУ; 

– варто переглянути та посилити на законодавчому рівні вимоги кваліфікації, до-
свіду та ділової репутації вищого керівного складу НБУ.  
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Рис. 4. Базові принципи Комплексної програми розвитку  
фінансового сектору України до 2020 року 

Деталізовано автором на основі [2] 
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СЕКЦІЯ 14. СУЧАСНІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ,  
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ 

МОДЕЛЕЙ БАНКРУТСТВА Р. ТАФЛЕРА, Г. СПРІНГЕЙТА ТА Р. ЛІСА 
 
Протягом 2014-2015 р.р. спостерігається різке погіршення економічної ситуація в 

України. За таких умов своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприєм-
ства є надзвичайно актуальною. Одним з ключових аспектів дослідження фінансового 
стану є оцінка ймовірності банкрутства. 

Передбачення ймовірності банкрутства важливо як для самого підприємства, 
оскільки виявляє його внутрішні проблеми і дозволяє завчасно вжити заходів, так і 
для потенційних інвесторів та кредиторів, оскільки дозволяє уникнути зайвого ризику 
для їхніх вкладів [1, c. 145]. 

Розробкою методик і критеріїв прогнозування банкрутства займались багато віт-
чизняних та іноземних вчених. Оскільки у нашій роботі ми будемо розглядати госпо-
дарську діяльність шести провідних українських агрохолдингів, які здійснили ІРО і 
акції яких котируються на іноземних фондових майданчиках, то оцінювати їх фінан-
совий стан ми будемо за допомогою моделей банкрутства іноземних науковців, а саме 
Р. Ліса, Г. Спрінгейта та Р. Тафлера. Модель оцінки банкрутства підприємства Р. Ліса 
описується формулою (1) [2]. 

  Р                                            (1) 
де,    – відношення власного оборотного капіталу до активів;    – відношення 

операційного прибутку до активів;    – відношення нерозподіленого прибутку до ак-
тивів;    – відношення власного капіталу до позикового капіталу. 

Згідно умов дискрімінантної функції Р. Ліса, якщо  Р     > 0.037, то це свідчить про 
задовільний фінансовий стан. З іншого боку, якщо  Р      < 0.037, то це свідчить про 
появу загрози банкрутства підприємства. 

У нашій роботі ми проаналізуємо господарську діяльність таких провідних україн-
ських агрохолдингів як: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП), ПАТ «Кернел», 
ПАТ «Астарта-Київ», ПАТ «Авангард», ПАТ «Овостар» та ПАТ «Індустріальна мо-
лочна компанія» (ІМС). За версією журналу «Новое время» вони всі увійшли до де-
сятки найуспішніших агрохолдингів України [3, с. 20]. На рис. 1 зображено динаміку 
значення функції Р. Ліса для аналізованих агрохолдингів протягом 2008-2014 р.р. 

Варто відзначити, що протягом 2008-2014 р.р. всі агрохолдинги були фінансово-
стійкими, за винятком кількох виключень. Наприклад, ПАТ «Авангард» до проведен-
ня ІРО у 2010 р. перебував у «зоні банкрутства». На нашу думку, відповідно до мо-
делі Р. Ліса найкращий фінансовий стан спостерігається у ПАТ «Авангард», ПАТ 
«Астарта-Київ», ПАТ «Овостар» та ПАТ «Кернел», оскільки нижчезазначені агрохол-
динги продемонстрували незначну варіацію значень (до 30%) та найвищі середні зна-
чення (0,047-0,063). 
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Рис. 1. Динаміка значення функції Р. Ліса протягом 2008-2014 р.р. 

Джерело: розраховано автором на основі [4; 5] 

 
Модель оцінки банкрутства підприємства Г. Спрінгейта описується формулою (2) 

[2]. Відповідно до її умов, якщо               > 0.862, то це свідчить, що підприємство 

має стабільне фінансове становище. В той же час, якщо               < 0.862, то 

підприємство є потенційним банкрутом. 
                                                 (2) 

де,    – відношення власного оборотного капіталу до активів;    – відношення 
операційного прибутку до активів;    – відношення операційного прибутку до корот-
кострокової заборгованості;    – відношення операційного прибутку до активів.  

Відповідно моделі Г.Спрінгейта найбільш фінансово-стійким агрохолдингом є 
ПАТ «Овостар» (рис. 2). Ми ввважаємо, це є наслідком низької частки поточних зо-
бов’язань у загальній структурі пасивів (до 10% у 2014 р.) та великої частки власного 
оборотного капіталу у оборотних коштах (73% у 2014 р.). З наведених даних видно, 
що решта агрохолдингів мають стійке фінансове становище. Занепокоєння викликає 
лише різке падіння значень дискримінантної функції Г. Спрінгейта у ПАТ «Аван-
град» в 2014 р. (від 2,21 до 0,89) та висока варіація значень у ІМС (близько 120%). 

 
Рис. 2. Динаміка значення функції Г.Спрінгейта протягом 2008-2014 р.р. 

Джерело: розраховано автором на основі [4; 5] 
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Модель оцінки банкрутства підприємства Р. Тафлера описується формулою (3) [2]. 
Вона виходить з того, що якщо  Р         > 0.3, то це свідчить про хороші довгострокові 

перспективи підприємства. Якщо  Р      < 0.2, то це свідчить про високу ймовірність 
банкрутства підприємства. Значення функції у проміжку від 0,2 до 0,3 є ознакою не-
визначеності фінансового стану і необхідності проведення додаткових досліджень. 

  Р                                             (3) 

де,    – відношення операційного прибутку до поточних зобов’язань;    – відно-
шення оборотних активів до позикового капіталу;    – відношення поточних зо-
бов’язань до активів;    – відношення чистого операційного прибутку до активів. 

Значення дискримінантної функції Р. Тафлера протягом 2008-2014 р.р. представ-
лені на рис. 3. Відсутність значень функції нижче, чим 0,3 у кожного з агрохолдингів 
свідчить про їх хороший фінансовий стан протягом аналізованого періоду. Однак, 
отримані результати дають змогу визначити наявність проблем у ПАТ «Авангард» – 
різке падіння значень функції від 1,38 до 0,72. Ми вважаємо, що передумовами цього 
є збільшення частки поточних зобов’язань у структурі пасивів (від 7% до 30% у  
2014 р.) та зменшення операційного прибутку (від 267 млн.$ до 121 млн.$ у 2014 р.).  

 
Рис. 3. Динаміка значення функції Р.Тафлера протягом 2008-2014 р.р. 

Джерело: розраховано автором на основі [4; 5] 

 
Проаналізувавши господарську діяльність шести провідних українських агрохол-

дингів протягом 2008-2014 р.р. було досліджено, що найбільш фінансово-стійким аг-
рохолдингом є ПАТ «Овостар». Фінансовий стан решти агрохолдингів є прийнятним і 
не викликає побоювань щодо ймовірності банкрутства. Однак, з іншого боку потрібно 
виокремити такі агрохолдинги, як ІМС та ПАТ «Авангард». У ІМС спостерігається 
велика варіація значень за усіма трьома дискримінантними функціями. Іншими сло-
вами – менеджмент підприємства не може забезпечити стабільне ведення бізнесу і 
постійно спостерігаються різкі злети й падіння. ПАТ «Авангард» у 2014 р. різко 
зменшив операційний прибуток та збільшив частку позикового капіталу у пасивах, 
що викликає побоювання щодо майбутнього компанії. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР 

НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Інтеграція національної логістичної системи у європейську та світову логістичну 

мережу має відбуватись з урахуванням не тільки економічних, технічних, просторо-
вих, ринкових та соціальних умов.  

На сьогодні у всьому світі актуальним питанням є реалізація принципів парадигми 
сталого розвитку. Концепт «сталий розвиток» означає забезпечення безперервності 
збалансованого розвитку як процесу на основі гармонізації кількісних та якісних змін 
тріади економіка – соціум – природа. 

Важливим аспектом при цьому виступають механізми взаємодії трьох зазначених 
складових. Зокрема взаємозв’язок соціальної та екологічної складових приводить до 
необхідності збереження однакових прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь на вико-
ристання природних ресурсів. Взаємодія соціальної та економічної складових вимагає 
досягнення справедливості при розподілі матеріальних благ між людьми й надання 
цілеспрямованої допомоги бідним прошаркам суспільства. Гармонізація екологічної 
та економічної складових обумовлює проведення вартісної оцінки та мінімізацію тех-
ногенних впливів на довкілля. 

Отже, одним з вагомих факторів, який впливає на успішність входження у європей-
ський економічний простір, згідно засад сталого розвитку, є екологічний. 

Найбільшу питому вагу у логістичній діяльності в Україні має транспортна галузь. 
Водночас, транспорт чинить значне техногенне навантаження на довкілля, є джерелом 
третини шкідливих речовин в Україні. Найбільшою мірою це стосується автомобільного 
транспорту в містах, де його частка у викидах шкідливих речовин досягає 90%. 

Екологічні норми на викиди шкідливих речовин транспортних засобів ЄВРО були 
введені Європейською економічною комісією ООН ще у 1993 р. Невідповідність 
транспорту, який застосовується на території України, цим стандартам є однією з 
найбільших проблем. Проте поступово національне законодавство обмежує викори-
стання застарілого та екологічно небезпечного транспорту. Так, з 1 січня 2016 року в 
Україні вводиться заборона на ввезення і реєстрацію як нових, так і старих авто-
транспортних засобів нижчих за норми екологічного стандарту «Євро-5». А у  
2018 році в нашій країні мають набути чинності екологічні норми «Євро-6». Також 
автодороги є одним із джерел утворення пилу в приземному шарі повітряному, при 
русі автомобілів відбувається стирання дорожніх покриттів і автомобільних шин, 
продукти зносу яких змішуються з твердими частинками відпрацьованих газів. 

Іншою екологічною проблемою розвитку транспорту є підвищений шум. Шум 
створюють не тільки наземні транспорті засоби, але й авіаційні двигуни повітряних 
суден, допоміжні силові установки літаків, спецавтотранспорт різного призначення, 
обладнання стаціонарних об’єктів, на яких проводиться технічне обслуговування та 
ремонт літальних апаратів. 
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Директива 2002/49/ЄC щодо шуму у навколишньому середовищі є важливою ча-
стиною зусиль, спрямованих на встановлення загальної шумової політики. 

Вирішити проблему автомобільного шуму можна, запозичивши польський досвід 
використання нової технології виробництва бітуму з додаванням гуми, матеріалом 
якої служать подрібнені автомобільні шини. Це дозволяє не тільки з користю позбав-
лятися гумових відходів, а й підвищити безпеку і довговічність дорожнього покриття. 

Однак в цілому слід зазначити, що спостерігається відставання України в якості ав-
томобільних доріг і в розвитку транспортної мережі, особливо розвитку автодоріг за-
гального користування від темпів автомобілізації країни. Технічні стандарти авто-
доріг України не відповідають стандартам ЄС ні за якістю, ні за ваговими наванта-
женнями, тому необхідно їх приводити до вимог ЄС.  

ЄС у реалізації екологічної політики, крім інших принципів, керується двома ос-
новними, які необхідно закласти у основу методології екологізації логістичної систе-
ми України.  

Перший принцип «забруднювач платить» – був суттєво укріплений з прийняттям у 
2004 році Директиви 2004/35/ЄC про цивільну відповідальність за забруднення довкілля: 
ця Директива передбачає відшкодування винною особою шкоди, завданої нею навко-
лишньому природному середовищу. Даний принцип може бути застосований при 
вирішенні проблем фінансування виробничої інфраструктури в Україні. Так, продаж 
дозволів на викиди у атмосферу дозволить забезпечити додаткове надходження коштів, 
які згодом спрямуватимуться на оновлення основного капіталу логістичної системи. 

Другий принцип запобігання – також визнаний у багатьох міжнародних угодах. 
Для логістичної системи України він може знайти своє втілення, крім інших 
напрямів, у розвитку екологічно безпечного транспорту. Мова йдеться не лише про 
електромобілі, які поступово починають отримувати поширення й у нашій країні, але 
й про такі нові види транспорту як монорейковий автотранспорт і монокар, електро-
велосипед, геліотранспорт. 

На сьогодні в Європейському просторі поширюється поняття «сталий транспорт» 
(або «зелений транспорт»), яке використовують для означення будь-якого виду 
транспорту з низьким впливом на довкілля. Слід відмітити, що в Україні вже 
з’явились ознаки реалізації принципу запобігання у сфері екологічної політики і саме 
стосовно сталого транспорту. Так, 26 червня 2015 р. Україна підписала протокол про 
сталий транспорт до рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. 

Також не можна залишити поза уваги і компоненту соціальної безпеки сталого ро-
звитку логістичної системи в Україні. Це обумовлено незадовільним рівнем безпеки 
дорожнього руху. В середньому за добу в автомобільних катастрофах гине більше 20 і 
отримує травми близько 200 учасників дорожнього руху. Рівень дорожнього травма-
тизму в Україні перевищує відповідний показник європейських країн у кілька разів. 

Таким чином, можна визначити основні напрями інтеграції національної логістич-
ної системи на засадах сталого розвитку: 
 розробка і створення екологічно безпечних об’єктів інфраструктури транспорту; 
 використання сучасних екологічних експлуатаційних, конструкційних, будівель-

них матеріалів, логістичних технологій; 
 запровадження ресурсозберігаючих технологій захисту навколишнього середо-

вища від транспортних забруднень; 
 зниження енергоємності транспортних потоків; 
 оптимізація процесів маршрутизації автоперевезень за екологічним критерієм; 
 підвищення екологічної безпеки транзиту, поширення контрейлерних переве-

зень. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ KPI В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сучасні умови господарювання, обумовлені наслідками економічної кризи, і ро-

звиток ринкових відносин на рівні підприємницьких структур сприяють зміні під-
ходів до управління потоковими процесами господарюючих суб’єктів. Для того, щоб 
досягти успіху потрібно застосувати сучасні високоефективні способи і методи 
управління потоковими процесами, серед яких найпрогресивнішим науково-
прикладним напрямом є концепція логістичного управління. Пошук методів раціо-
нальної логістичної організації різних аспектів руху потоків залишається головним 
завданням для багатьох підприємств. Особливо це стосується підприємств мета-
лургійної галузі, для яких питання забезпечення виробництва матеріальними ресур-
сами, організації збуту і транспортування на логістичних засадах набувають особли-
вої актуальності в сучасних умовах. 

Підвищення ефективності управління у багатьох випадках пов’язується із систе-
мою збалансованих показників (BSC – Balanced Scorecard) як прогресивною техно-
логією планування, що трансформує місію і загальну стратегію підприємства у си-
стему взаємопов’язаних показників у межах чотирьох найсуттєвіших (з погляду стра-
тегії) проекцій: фінансів, клієнтів (маркетинг), внутрішніх бізнес-процесів, управлін-
ня персоналом. Більше ніж за 10 років запропоновано чимало рекомендацій і способів 
реалізації збалансованої системи показників на підприємствах різних галузей 
України. Проте досвід застосування BSC на металургійних підприємствах досить об-
межений, що зумовлює важливість подальших наукових досліджень. 

BSC забезпечує інтеграцію фінансових та нефінансових індикаторів з урахуванням 
причинно-наслідкових зв’язків між результуючими показниками та факторами, під 
впливом яких вони формуються. Це дозволяє здійснювати деталізований моніторинг 
діяльності підприємства в стратегічному фокусі, збільшувати оперативність та ефек-
тивність управлінських рішень, контролювати найбільш важливі фінансові та 
нефінансові ключові показники діяльності (KPI), які є цільовими для компанії, і 
ступінь досягнень яких визначає рух підприємства згідно заданої стратегії. 

Значення KPI відображають як ефективність бізнесу в цілому, так і бізнес-процесів, 
що розглядаються окремо, структурних підрозділів і кадрових ресурсів. Для розробки 
системи ключових показників ефективності у відповідності до цілей та завдань, необ-
хідних для реалізації логістичної стратегії, підприємству можна скористатись прави-
лами та принципами запропонованими Пановим М. [1]: 

1) правило «10/80/10» – підприємство повинно мати близько 10 ключових показ-
ників результативності, до 80 виробничих показників і 10 ключових показників ефек-
тивності. Коплан і Нортон рекомендували використовувати не більше 20 KPI [2]; Хо-
уп і Фрейзер пропонують використовувати не більше 10 [3]; для структурних 
підрозділів, Панов М. рекомендує використовувати не більше 10-15 KPI; 

2) принцип керованості та контрольованості; 
3) принцип партнерства; 
4) принцип перенесення зусиль на головні напрямки; 
5) принцип інтеграції процесів оцінки показників, звітності та підвищення продук-

тивності; 
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6) принцип узгодження показників зі стратегією. 
Після розробки системи ключових показників, сфокусованих на критичних для 

підприємства факторах успіху, необхідно провести аналіз системи оцінки результатів 
логістичної діяльності та заохочень для того, щоб привести їх у відповідність з клю-
човими показниками. Якщо цього не зробити, то мотивація менеджерів буде 
здійснюватися за старими правилами. Для оцінки реалізації логістичної стратегії 
підприємства пропонуються такі групи показників: 1) загальна група КРІ для оцінки 
реалізації логістичної стратегії підприємства; 2) специфічні групи КРІ для оцінки ре-
алізації логістичної стратегії в окремих сферах логістичної діяльності: постачанні, 
виробництві, розподілі. 

Детальніше зупинимося на останній групі ключових показників ефективності. 
За визначенням Європейської логістичної асоціації, під «Logistics Key Performance 

Indicators» (LKPI) слід розуміти необхідний та достатній ряд порівняно легко застосо-
вуваних показників результативності (продуктивності), що дозволяють поєднати ви-
конання логістичного плану із основними функціями та результатами управління то-
варним потоком і тим самим визначити потребу у корегуючих заходах [4]. 

LKPI включає в себе наступні групи функціональних показників: KPI транспорт-
ної, складської, інформаційної логістики, управління запасами, логістики обслуго-
вування. 

Головною метою використання системи KPI-показників в логістиці є моніторинг, 
контроль та оцінка ефективності роботи логістичної системи в цілому.  

LKPI можуть мати стратегічний або нормативний характер. До стратегічних LKPI слід 
відносити такі показники, досягнення яких дозволяє компанії отримати важливі стра-
тегічні переваги. Наприклад, на рівні складської системи до стратегічних KPI можна від-
нести такі: кількість складів у системі (в умовах розвитку складської мережі); ємність 
зберігання (у товарних та / або грошових одиницях); пропускна здатність складу (в то-
варних та / або грошових одиницях); собівартість зберігання та складської обробки; 
надійність функціонування. Стратегічні LKPI найчастіше носять граничний характер, 
тобто це граничні, цільові показники, до яких неухильно повинна прагнути логістична 
система, щоб забезпечити значущі для компанії стратегічні переваги. 

Нормативні LKPI – це ключові показники діяльності, які повинні в незмінному 
стані підтримуватися в системі, граючи роль контрольного нормативу. У розрізі 
діяльності складу металургійного підприємства нормативними LKPI будуть такі по-
казники, як норми виконання технологічних операцій (наприклад, часовий норматив 
навантаження / розвантаження залізничних вагонів, час на прийом порожніх вагонів), 
показники якості виконуваних операцій. 

Серед загальних LKPI для металургійних підприємств доцільно використовувати 
такі: загальні логістичні витрати; якість логістичного сервісу; тривалість логістичних 
циклів; продуктивність; повернення на інвестиції в логістичну інфраструктуру.  

Більшість підприємств металургійної галузі через високу матеріаломісткість виро-
бництва намагаються зменшити виробничі витрати, їх логістичні стратегії орієнтовані 
на скорочення логістичних витрат. 

Як показує практика, найважливішими складовими логістичних витрат металургій-
них підприємств є транспортно-заготівельні витрати, а також витрати на формування 
та зберігання запасів. Аналіз структури логістичних витрат свідчить, що найбільшу 
частку в них займають витрати на управління запасами – 20–40%, транспортні витра-
ти – 15–35%, витрати на адміністративно-управлінські функції 9–14% [5]. Останнім 
часом помітне зростання логістичних витрат багатьох компаній на реалізацію таких 
комплексних логістичних функцій, як обробка замовлень, інформаційно-комп’ютерна 
підтримка, логістичне адміністрування. 

Для логістичної стратегії металургійного підприємства, орієнтованої на логістичні 
витрати, ключовими показниками ефективності можуть бути: тривалість операційно-
го та логістичного циклів; оптимальний розмір та оборотність запасів готової про-
дукції; рентабельність каналів збуту; надійність та якість поставок; загальна сума 
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логістичних витрат; рентабельність продажу; витрати закупівлі; частка сировини у 
ціні продукції; оптимальний розмір складу. 

Таким чином, система ключових показників ефективності створює необхідні умови 
для розробки логістичної стратегії металургійних підприємств та дозволяє оцінити 
повноту її реалізації. Дана система дозволяє забезпечити процес логістичного управ-
ління показниками-орієнтирами логістичної діяльності, розроблених на основі су-
часних підходів та процедур, відповідно до обраних стратегічних напрямів розвитку 
підприємства.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Розвиток сучасних економічних відносин супроводжується пошуком шляхів подаль-

шого підвищення ефективності функціонування промислових підприємств та їх конку-
рентоспроможності. Світовий досвід доводить, що для створення додаткових можливо-
стей підвищення конкурентних позицій промислових підприємств необхідне управління 
їх діяльністю на засадах логістики з дотриманням принципів логістичного підходу. Од-
нак, сучасна практика господарювання вітчизняних хлібопекарських підприємств харак-
теризується переважно фрагментарним впровадженням логістичного підходу в управ-
лінні їх діяльністю тобто, вирішенням окремих, недостатньо координованих, логістич-
них завдань з виконання відповідних операцій у фазах постачання, виробництва та збуту, 
або ж відсутністю використання логістичного підходу взагалі. 

В Україні підприємства хлібопекарської промисловості все ще використовують 
традиційний підхід до управління підприємством. За традиційного підходу до управ-
ління кожна ланка логістичного ланцюга має власну систему управління, зорієнтова-
ну на власні цілі та критерії ефективності. Вихідний матеріальний потік кожної попе-
редньої ланки логістичного ланцюга, сформований під впливом системи управління 
цієї ланки з врахуванням його цілей та критеріїв, є вхідним для наступної ланки. Ре-
зультуючим матеріальним потоком усього логістичного ланцюга є вихідний потік 
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останньої ланки. Її параметри отримують в результаті незалежних управляючих дій, 
які здійснюються послідовно в кожній з ланок логістичного ланцюга [1]. Тому з точки 
зору загальних цілей управління вони є спонтанними. Це не дає можливості врахо-
вувати всі витрати в комплексі, що у свою чергу призводить до неефективного вико-
ристання ресурсів, недовикористання резервів та у кінцевому результаті до зниження 
конкурентоспроможності підприємства.  

У сучасних умовах для успішного управління підприємствами хлібопекарської 
промисловості недостатньо використовувати традиційні економічні, маркетингові та 
інші підходи. Сьогодні прогресивним підходом у світовій практиці вважають 
логістичний [2].  

Дослідженням питання використання логістичного підходу на підприємствах зай-
малися такі науковці як: Селезньова Н.О., Бойко Є.О., Шкода М.С., Азаренков Г.Ф., 
Дзьоюко І.П. Механізм впровадження логістичного підходу на підприємствах маши-
нобудування розглянули Тюріна М.І., Шкодіна О.С.  

Але в роботах всіх цих науковців розглянуто узагальнені принципи впровадження 
логістичного підходу без урахування особливостей функціонування підприємств різ-
них промисловостей. Тюріна М.І. та Шкодіна О.С. розглянули принципи логістичного 
підходу, але з урахуванням всіх особливостей підприємств саме машинобудівної 
промисловості. Застосування таких механізмів на підприємствах хлібопекарської 
промисловості може не дати необхідного ефекту, більш того їх використання може 
бути взагалі неможливим через відмінність виробництв. Для застосування логістич-
ного підходу на підприємствах хлібопекарської промисловості необхідно враховувати 
особливості виробництва, серед яких такі як: умови зберігання сировини та ма-
теріалів, умови зберігання готової продукції, термін реалізації готової продукції, умо-
ви та особливості транспортування сировини та готової продукції, санітарні норми на 
виробництві та інше.  

Оскільки виробництво хліба та хлібних виробів завжди матиме попит у спожи-
вачів, а сьогоднішня нестабільна ситуація в країні призводить до стрімкого зростання 
цін на сировину та матеріали для виробництва, що у свою чергу впливає на вартість 
кінцевого продукту, підприємствам хлібопекарської промисловості є доцільним 
зменшувати витрати, що можливо досягти використовуючи логістичний підхід. Та-
кож необхідність застосування логістичного підходу на сучасному підприємстві 
хлібопекарської промисловості пояснюється низкою причин [3]: 

– розвиток конкуренції; 
– забезпечення конкурентних переваг логістично-організованих систем товарору-

ху за рахунок зниження собівартості продукції і поліпшення якості поставок; 
– енергетична криза; 
– науково-технічний прогрес, насамперед, комп’ютеризація управління; 
– нестабільна ситуація в країні. 
Застосування логістичного підходу до управління хлібопекарським підприємством 

в цілому, в тому числі розподілом його ресурсів, дозволить підвищити ефективність 
прийняття господарських рішень за рахунок оцінки динамічних властивостей ма-
теріального потоку, а на практиці надасть можливість скоротити інтервали часу між 
придбанням сировини і поставкою готової продукції кінцевим споживачам, 
мінімізувати витрати на запаси матеріальних ресурсів, скоротити строки доставки 
товарів, прискорити процес отримання необхідної інформації, підвищити рівень 
сервісу і т. д. [5]. 

Але існує ряд причин, який стримує впровадження логістичного підходу на підприєм-
ствах хлібопекарської промисловості. Можна виділити наступні причини [4]: 

– відсутність правової юридичної бази, спеціалістів з логістики і центрів підготовки; 
– загальна економічна криза з невирішеними питаннями власності та зниженням 

обсягів виробництва, інфляція гальмують будь-яке починання; 
–  логістичний підхід передбачає комплексний облік витрат, за якого зростання 

витрат у транспортно-складському господарстві перекривається ефектом, отриманим 
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за межами цієї галузі, разом з тим існуюча система бухгалтерського обліку, методики 
внутрішньовиробничого госпрозрахунку, що використовуються на практиці, поки не 
дають змоги повністю оцінювати витрати й результати діяльності підрозділів і служб 
підприємства; 

–  логістичний підхід передбачає кардинальні зміни в структурі підприємства, пе-
рехід до більш гнучких організаційних структур, створення спеціалізованих цехів і 
служб транспортно-складського господарства; 

–  розвиток ідей логістики гальмується недоліками професійної підготовки кадрів. 
Отже, впровадження логістичного підходу на підприємствах хлібопекарської про-

мисловості є досить перспективним. Оскільки, за сьогоднішніх зовнішніх та 
внутрішніх умов перед підприємствами хлібопекарської промисловості стоїть завдан-
ня зниження витрат за рахунок внутрішніх резервів, в чому, як вже було зазначено, 
може сприяти використання логістичного підходу.  
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Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10 (136). – С. 31–36.  
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СЕКЦІЯ 16. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-ОСВІТИ 
 
 
 

Борковська В. В. 

в.о. доцента кафедри обліку і аудиту 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 
 
На сьогоднішній день оновити економіку можна лише за умови панування у сус-

пільстві економічної культури.  
Значну роль у підготовці фахівців мають вищі навчальні заклади, які формують си-

стему економічних знань у молоді, сприяють розширенню та оновленню професійних 
знань на найсучаснішому рівні у практикуючих фахівців з обліку та аудиту. 

У зв’язку із цим, виникає потреба в обґрунтуванні того, що зміст однієї із головних 
дисципліни обліково-економічного блоку – «Управлінський облік» має особливі 
можливості формування економічної поведінки професіонала з бухгалтерського 
обліку та аудиту чи фінансів. 

Роль викладача у процесі підготовки ділового активного випускника напряму 
«облік і аудит» полягає в тому, щоб усвідомлення студентами «знати» управлінський 
облік перетворилось у «бажання знати» [5]. 

Студентів необхідно підвести до висновку про те, що від організації аналітичного 
обліку витрат та доходів за багатьма ознаками, обраної системи обліку витрат, стану 
калькуляційної роботи залежить якість аналітичних прогнозів щодо цих якісних по-
казників роботи підприємств. 

Усе це обумовлює актуальність вивчення сучасних підходів до викладання нав-
чальної дисципліни «Управлінський облік». Знаючи, що управлінський облік на дер-
жавному рівні не регулюється і не є обов’язковим, тільки людина з активною жит-
тєвою позицією може зрозуміти переваги, які надає управління витратами, і впрова-
дити якісну систему обліку на підприємстві.  

Зміст дисципліни «Управлінський облік» формує знання та навички з розрахунків 
факторів втрачених можливостей – нового напряму аналітичної роботи в Україні. За-
уважимо, що при вивченні матеріалу з обліку для потреб управління доцільно засто-
совувати ігрові методики, методи інтерактивного навчання, застосування семінарів-
тренінгів, які потребують окремого вивчення та впровадження у практику сучасного 
викладання облікових дисциплін. 

О.Ф. Вербило сформульовано дванадцять основних методичних елементів, які по-
требують спеціальної підготовки викладача бухгалтерського обліку [1]. На їх основі 
професором О.В. Карпенко сформовано методичні елементи викладання дисципліни 
«Управлінський облік», до яких віднесено [3]: 

1. Визначення місця дисципліни «Управлінський облік» в системі підготовки бака-
лавра з обліку та аудиту. 

2. Визначення ролі окремої теми у дисципліні, її значення, особливостей викладан-
ня та засвоєння матеріалу. 

3. Визначення мети навчання, яка передбачає реалізацію загальноосвітньої, вихов-
ної, спеціальної, економічної, психолого-педагогічної цілей навчання.  

4. Визначення методологічної спрямованості теми, виходячи з основних методо-
логічних підходів до вивчення бухгалтерського обліку. 

5. Визначення методичної структури мети для усвідомлення організації облікового 
процесу з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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6. Вивчення методів реалізації дидактичних принципів навчання по темі відповідно 
до їх педагогічної сутності. 

7. Визначення внутрішньо предметних та між предметних зв’язків та методів їх ре-
алізації з теми. 

8. Вибір технології інноваційного (активного) навчання, до якого відносять моде-
лювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор тощо. 

Значна кількість інновацій у навчальному процесі пов’язана із застосуванням інтерак-
тивного навчання. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови і складається 
із двох частин, що означають «взаємний» і «діяти». Проте суть інтерактивного навчання 
однозначно полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, ак-
тивної взаємодії всіх, хто навчається. Це спів навчання, взаємонавчання, де і студент, і 
викладач є рівноправними суб’єктами процесу. 

Організація інтерактивного навчання пов’язана з наявністю професорсько-
викладацького складу, до яких відносять експертів з дисципліни «Управлінський 
облік» та спеціалістів з інформаційних технологій, які усвідомлюють цілі навчання. 

Інтерактивне навчання має включати такі обов’язкові компоненти [3]: 
1. набір тренувальних тематичних вправ для закріплення знань, умінь, навичок; 
2. наявність тестів для кожного з етапів навчання; 
3. можливість роботи із викладачем-наставником та іншими студентами. 
Отже, інтерактивне навчання не є способом чи методом навчання, це скоріше тип, 

режим навчання, форма організації навчального процесу, умова підготовки високо-
кваліфікованих фахівців. 

З дисципліни «Управлінський облік» інтерактивними може бути процес вивчення 
тем «Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку» або «Бюджетуван-
ня, планування і контроль» [2].  

Одним із методів інтерактивного навчання є дискусія, в ході якої існує можливість 
суттєвого підвищення продуктивності навчально-виховного процесу. Наприклад, при 
обговоренні регламентів, що регулюють організацію управлінського обліку на 
підприємстві, предметом групового обговорення може бути зміст Положення про ор-
ганізацію управлінської бухгалтерії, назва підрозділу, який би здійснював управлін-
ський облік, поля взаємодії бухгалтерів-аналітиків із працівниками інших структур-
них підрозділів. 

Найпростішою формою взаємодії учасників дискусії може бути «широке коло». 
Цей спосіб найдоцільніше використовувати, якщо існує ймовірність швидкого 
вирішення студентами поставленої проблеми. В такий спосіб можна розробити ін-
струкції керівництва, наприклад, щодо групування витрат на змінні та постійні. 

Використовуючи основні компоненти інтерактивного навчання можна вирішити 
наступні педагогічні завдання з дисципліни «Управлінський облік»: 

– розвивати комунікативні вміння; 
– встановлювати емоційні контакти; 
– формувати навички професійного спілкування; 
– реалізовувати виховну складову дидактичної мети навчання. 
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