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СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ 
 

 

 

Палешко Я. С. 

аспірант кафедри економічної теорії, 

національної та прикладної економіки 

Класичний приватний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 

 

Однією з найсуттєвіших причин неефективності стратегії і тактики 

управління державним боргом України є нерозробленість наукових 

підходів до цього питання та належного теоретико-методологічного 

забезпечення процесів, пов'язаних з державними запозиченнями. 

Особливість державного боргу як об’єкта регулювання полягає у його 

різноплановості.  

Природу державного боргу визначають як всі відносини, що 

обслуговують боргові відносини держави у всій багатогранності їх форм. 

Таким чином природа боргу виявляється у його сутності та формі 

існування [2]. 

Складність наявних елементів державного боргу вимагає застосування 

специфічних механізмів регулювання з використанням різних фінансових 

інструментів. Виходячи з цього формування стратегії обслуговування і 

погашення державного боргу має відбуватися узгоджено з методами 

управління державним бюджетом в цілому, розмірами його дефіциту і 

регулювання загальної економічної ситуації в країні. 

На сьогодні існує декілька теоретичних підходів до управління 

зовнішньою заборгованістю. До таких концепцій належать ортодоксальна 
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теорія, неокласицизм, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм і 

неокласичний синтез.  

Ортодоксальна течія виступає проти здійснення будь-яких зовнішніх 

запозичень, окрім випадків, коли внутрішніх кредитних ресурсів 

недостатньо для фінансування потреб приватного та державного секторів. 

При цьому негативне сальдо рахунку капіталу має компенсуватися за 

рахунок позитивного сальдо поточного рахунку, тобто переважання 

експорту над імпортом.  

По суті, наявність зовнішнього боргу припускає передачу частині 

створеного продукту за межі країни, тому в опозиції до ортодоксальної 

течії знаходяться економісти-неокласики. Одним із найвидатніших 

представників цієї економічної течії є Дж. Р. Хікс, який досліджував 

процес кредитування в умовах рівноважної ринкової системи.  

Видатний представник кейнсіанської економічної школи, нобелівський 

лауреат Дж. Стігліц основними інструментами державної фіскальної 

політики вважає ставку оподаткування, рівень державних видатків, 

збалансування державного бюджету та параметри державного боргу. 

Держава має здійснювати зовнішні запозичення в період криз для 

фінансування дефіциту державного бюджету. При цьому, на думку 

вченого, внутрішні запозичення в умовах кризи здійснювати недоцільно 

через ефект заміщення державних інвестицій приватними, коли необхідні 

для інвестування гроші держава відволікає з внутрішнього ринку для 

фінансування власних потреб [6]. 

Аргументи, які наводять представники кейнсіанської економічної 

школи, неявно передбачають, що при здійсненні зовнішніх запозичень 

виконуються дві умови:  

- зовнішні запозичення не мають монетарного впливу;  

- держава виступає як монолітний, абсолютно поінформований 

суб’єкт, що прагне максимізувати добробут суспільства.  
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Перша теза була піддана критиці представниками монетаризму, які 

стверджували, що фінансова політика держави, в тому числі і щодо 

зовнішніх запозичень, має ґрунтуватися на аналізі монетарних чинників, 

тобто при здійсненні фінансової політики слід насамперед брати до уваги 

стан попиту і пропозицію на гроші. Управління державною заборгованістю 

монетаристи пропонують здійснювати за рахунок інструментів монетарної 

політики, тобто змінюючи облікову ставку відсотка (її підвищення робить 

зовнішні запозичення більш привабливими і навпаки), регулюючи 

внутрішню пропозицію грошей (чим більше грошей в економіці, тим менше 

стимулів для їх пошуку за кордоном і навпаки) та здійснюючи валютно-

курсову політику (девальвація національної валюти робить зовнішні 

запозичення більш дорожчими і навпаки) [3].  

Серед неоінституціоналістів найвідомішим в сфері управління 

державною заборгованістю є Дж. Б’юкенен, який у праці «Public Principles 

of Public Debt» аналізує державний борг в цілому та доцільність його 

утворення, розглядаючи державу як приватного позичвальника. 

Дж. Б'юкенен спростовує тези С. Харріса про вигідність внутрішніх 

запозичень порівняно із зовнішніми, обґрунтовуючи це тим, що тягар 

внутрішнього боргу, утвореного в поточному періоді, перекладається на 

наступні покоління через збільшене оподаткування в майбутньому. Таким 

чином, при здійсненні державою запозичень вона має керуватися тими ж 

міркуваннями, що і приватний суб'єкт, тобто розміром відсоткової ставки, 

строком кредитування, валютою надання позики та іншими  

суттєвими умовами. 

Управління державною заборгованістю розглядається Дж. Б’юкененом як 

елемент системи «вмонтованих стабілізаторів» економіки, який може бути 

ефективним лише в тому разі, якщо політична еліта не матиме змоги 

кардинально змінювати боргову політику держави залежно від власних 

побажань, для чого доцільним є законодавче впровадження системи 
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обмежень на розмір державного боргу та обсяги здійснення  

запозичень [12; 13]. 

Розвиток ринкової економіки України потребує вдосконалення 

фінансового механізму в державі і зокрема оптимізації системи 

управління державною заборгованістю за рахунок вибору оптимальної 

концепції. Сучасний стан розвитку економічних систем країн 

характеризується використанням державних запозичень для покриття 

дефіциту державного бюджету. За дотримання державою основних 

показників боргової безпеки та оптимальної структури боргового 

портфеля зовнішні запозичення є вагомим інструментом економічної 

політики держави. Але поряд з позитивними наслідками таких процесів, є 

низка і недоліків, пов'язаних насамперед із чутливістю фінансової системи 

до ризиків динамічного зовнішнього середовища в умовах глобалізації та 

загрозами для фінансової безпеки держави. 

Погоджуємося із сучасними дослідниками, що стратегічною метою 

державної боргової політики України має бути активне регулювання рівня 

зовнішнього державного боргу, постійний контроль за коефіцієнтом його 

відношення до ВВП, а також планування його розмірів у майбутньому з 

урахуванням погашення позик на сучасному етапі. Стратегічним 

завданням боргової політики є, безумовно, є збалансування державного 

бюджету. Для цього, перш за все, слід відрегулювати видаткову частину 

Державного бюджету і вдосконалити податкову систему, що зменшить 

тіньовий сектор економіки, збільшить доходи бюджету, і України не буде 

потребувати запозичених коштів у тій кількості, яку ми маємо зараз. 

Отже, виходячи з того, що наслідки зовнішнього державного боргу при 

неефективному управління ним можуть негативно вплинути на економіку 

держави, слід у першу чергу вдосконалити систему управління зовнішнім 

держаним боргом, а також збалансувати економіку країни, і тим самим 

зникне потреба позичати кошти на поточні потреби держави.  
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Застосування описаних теоретичних концепцій управління державною 

заборгованістю на сьогоднішні українські реалії, варто зауважити, що 

найбільш адекватним теоретичним підґрунтям для побудови сучасної 

системи управління державною заборгованістю України є неокласичний 

синтез, який розглядає управління державними запозиченнями в 

комплексі внутрішніх і зовнішніх запозичень, беручи до уваги всі суттєві 

чинники, які впливають на стан державної заборгованості. Погоджуємося, 

що в Україні до суто економічних чинників часто додаються чинники 

політичні та соціально-психологічні, що призводить до суттєвих 

викривлень економічної поведінки суб'єктів господарювання. Тому при 

управлінні державною заборгованістю в Україні до теоретичної основи 

неокласичного синтезу доцільно було б включити елементи 

інституціональної теорії, яка досліджує вплив неекономічних чинників на 

економічну поведінку та ефекти цієї поведінки на макроекономічному 

рівні [3]. Таке поєднання неокласичного синтезу та неоінституціоналізму 

забезпечило б найбільшу апроксимацію теоретичної основи дослідження 

до реалій української економічної системи.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУСОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У СВІТІ 

 

У світовій практиці накопичений певний досвід у досліджуваній сфері. 

Зокрема, аналіз концепцій соціальної відповідальності, а також спроби їх 

систематизації наведено в працях Д. Віндзор, М. Ван Марревійка,  

А. Керролла, Р. Штойера та ін. У вітчизняних наукових працях 

проблематика формування в Україні соціального партнерства висвітлена в 

роботах Д. Богині, О. Грішнової, В. Герасимчука, В. Довбні, А. Колота. 

Соціальна відповідальність – це соціальне явище, що являє собою 

добровільне та свідоме виконання, використання і дотримання суб’єктами 

суспільних відносин,приписів, соціальних норм, а у випадку їхнього 



11 

 

порушення – застосування до порушника заходів впливу,передбачених цими 

нормами [1]. В Європі регулювання соціальної відповідальності спирається 

на відпрацьовану законодавчу базу і передбачає чітке правове регулювання 

відносин між державною владою, бізнесом і суспільством в цілому з огляду 

на обрані соціальні орієнтири. Тут діють відповідні стандарти щодо СВБ, 

дотримання яких є обов’язковим. Наприклад, це стандарт ISO 6000 – управ- 

ління якістю, що орієнтований на споживачів; стандарт ISO 14000 – 

екологія; стандарт OHSAS 18000 – персонал. В умовах європейської моделі 

регулювання соціальної відповідальності обов’язковому законодавчому 

регламентуванню підлягають медичне обслуговування, пенсійне 

забезпечення, страхова діяльність, контроль за екологічною ситуацією, 

відповідальність компаній перед регіонами тощо. Для європейських 

компаній обов’язковою є соціальна звітність [2]. 

Однією з найбільш соціально відповідальних країн в Європі є 

Великобританія. Великобританія також є єдиною країною у світі, де уряд 

заснував посаду міністра з питань соціальної відповідальності бізнесу 

(Minister for CSR). Цей факт означає, що корпоративна соціальна 

відповідальність є суттєвим елементом британської соціальної та 

економічної державної політики було запроваджено соціальну відзнаку 

для оцінки ступеня соціальної відповідальності компаній, що визначається 

на основі відповідей компаній з приводу їх соціальної діяльності [3]. 

Соціальна відповідальність також розвинена у Данії. Різні урядові 

міністерства просувають державно-приватне партнерство серед 

підприємств, державних установ, профспілок, федерації роботодавців та 

інших суб’єктів в інтересах побудови відкритого ринку праці й 

розв’язання інших соціальних проблем. 

В Голландії компанії, що дотримуються положень так званого 

«зеленого інвестування», які стосуються екологічних питань, отримують 

доступ до спеціальних програм фінансування. В Італії за процесом 

розвитку соціальної відповідальності бізнесу та соціальної звітності 
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спостерігає Міністерство праці та соціального розвитку. В Іспанії працює 

державна Експертна технічна комісія з соціальної відповідальності 

бізнесу, завданням якої є «допомогти бізнесу поєднувати економічну 

активність із діяльністю на благо суспільства». В Польщі Міністерство 

праці створило робочу групу з соціальної відповідальності бізнесу, до 

котрої увійшли представники багатьох департаментів, діяльність яких 

сприяла більш-меншій стабільності позиції цієї країни впродовж 2004–

2010 років у світовому рейтингу соціальної благодійності [3]. 

В Німеччині від соціальної відповідальності (або безвідповідальності) 

компанії безпосередньо залежить фактор її успіху на ринку і розмір 

прибутку. Наслідуючи приклад США, німецькі підприємці відкривають у 

своїх офісах цілі відділи, які стежать за дотриманням моральних, етичних 

та екологічних норм [4, с. 297–301].  

Американські корпорації у своїй діяльності більшу увагу приділяють 

зовнішній соціальній відповідальності. Відповідно основний акцент на 

поведінці корпорацій на ринку, розбудові позитивних відносин 

підприємства з регіональною та місцевою владою, на охороні 

навколишнього середовища. Американська соціальна відповідальність 

передбачає максимальну самостійність корпорацій у визначенні свого 

суспільного внеску. Держава підтримує й стимулює цей напрям діяльності 

бізнесу через просвітництво та створення системи стимулів, а саме через 

пільги чи субсидії, не втручаючись у формування програм соціальної 

відповідальності. Відповідальна соціальна діяльність і благочинність 

корпорацій стимулюються відповідними податковими пільгами, що 

встановлені на законодавчому рівні. Крім благодійництва, важливим 

напрямом соціальної відповідальності американських корпорацій є заходи 

з охорони навколишнього середовища. Наприклад, якщо 

загальнонаціональні екологічні витрати США становлять приблизно 3 % 

валового національного прибутку, то 70–90 % витрат припадає на 

приватний сектор [5].  
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Сполучені Штати пропонують податкові пільги для компаній, які 

наймають на роботу інвалідів, пенсіонерів, молодь, ветеранів. Благодійні 

організації у США також отримують податкові пільги, зокрема, можливість 

не сплачувати податки на нерухомість та податок на продаж. 

Найбільшими компаніями, які беруть активну участь у розвитку 

соціальної відповідальності, а також реалізовують екологічні ініціативи на 

території США є: Dow Chemical Company, General Motors, Google Inc; 

Національна футбольна ліга (NFL) і UPS Foundation [6]. 

У Канаді багато організацій співпрацюють з Національним інститутом 

якості Канади, які впроваджують спеціальний канадський стандар. За 

результатами досліджень канадських організацій на предмет дотримання 

принципів соціальної відповідальності втручаються Канадські премії за 

досконалість. Організації, що стали переможцями, перевершують інші 

компанії у вартості акцій та інших результатах бізнесу. У цих організаціях 

менші плинність кадрів, кількість прогулів і лікарняних днів, більш високі 

ступеня задоволеності персоналу своєю діяльністю і, як наслідок, більш 

висока продуктивність праці [7, с. 25–30]. 

Соціальна відповідальність корпорації в Японії підпримується 

культурними традиціями країни. Азіатська модель корпоративної 

відповідальності передбачає соціальну згуртованість на рівні компанії і 

ділову згуртованість на рівні індустріальної групи. Так, Японія першою у 

світі стала розвивати так званий менеджмент із «людським обличчям». У 

бідній на природні ресурси країні традиційно культивується принцип 

«Наше багатство – людські ресурси», відповідно до якого створюються 

умови для найбільш ефективного їх використання. До найбільш 

поширених напрямів соціальної відповідальності перед працівниками 

належать такі, як система довічного найму, допомога в придбанні житла, 

стимулювання сімейних династій, навчання спеціалістів, фінансова 

допомога при народженні дітей, а потім їх навчанні, щедрі вихідні 

допомоги, корпоративні пенсії [8]. 
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В Україні соціальна відповідальність бізнесу має різні прояви, залежно 

від положення підприємства на ринку, рівня конкуренції, характеру 

взаємин з органами державної та місцевої влади, наявності передвиборчої 

компанії та інше. 

Перша форма носить класичний характер, що пов’язано з політикою 

підприємства щодо реалізації повноцінного соціального партнерства. Така 

форма характерна більшою мірою для компаній, що працюють не тільки 

на український ринок, але і закордонні. Прагнення таких підприємств до 

соціальної відповідальності цілком очевидно – це необхідність 

відповідати західним критеріям для успішного ведення бізнесу. Компанії 

зацікавлені в легітимізації свого бізнесу у розвинених країнах, де 

соціальна відповідальність вже давно стала обов’язковим елементом 

«гарної поведінки» на ринку. 

Друга форма соціальної відповідальності бізнесу може бути пов’язана 

з отриманням натомість від держави певних привілеїв, можливість 

розробки та видобутку корисних копалин, надання вигідного державного 

замовлення. Закріплення за компанією сукупності елементів соціальної 

відповідальності передбачає витрати ресурсів на здійснення цих функцій і 

відтворення відповідних соціальних статусів, що веде до отримання 

певних вигод, у тому числі корисних ефектів. 

Третя форма носить, більшою мірою, примусовий характер, коли 

соціальна відповідальність є проявом обов’язкової благодійності. Держава 

фактично змушує підприємства займатися такого роду діяльністю  

[9, с. 114–122]. 

Соціальна відповідальність українського бізнесу тільки починає 

заявляти про себе. Нині вона виступає як прояв філантропії, набуває 

вигляду спонсорської допомоги окремих компаній. До їх числа можна 

віднести концерн «Ніко», ПАТ «Київстар», ПАТ «Систем кепітал 

менеджмент», ПАТ «Оболонь» та інші [10, с. 41–47]. 
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Характеризуючи в цілому міжнародну практику реалізації концепції 

соціальної відповідальності, можна відзначити, що досвід реалізації 

концепції досить багатий та різноманітний і підтверджує існування різних 

підходів у цій галузі. Розглянутий досвід зарубіжних країн у сфері 

діяльності та розвитку соціальної відповідальності бізнесу дає змогу 

виокремити низку інструментів, які доцільно впровадити у вітчизняну 

практику взаємовідносин держави і бізнес-середовища.  

Соціальна відповідальність бізнесу в Україні є відображенням 

складних процесів трансформації всієї соціально-економічної системи 

країни. Тому не можна очікувати кардинальних позитивних змін у 

діяльності інституту соціальної відповідальності бізнесу при високому 

рівні безвідповідальності інституту української держави. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕССІВ 

СТАРОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Урбанізація це складний багатогранний процес, який зачіпає всі 

сторони світового життя. Це процес збільшення долі міського населення 

та розповсюдження міського способу життя. До теперішнього часу 

основним показником урбанізації залишається доля міського населення, 

хоча, є багато причин чому не можна цей показник вважати 

універсальним.  

Мета статті полягає у виявленні основних причин урбанізаційних 

процесів старопромислових територій України. Визначити основні 

напрямки подальшого дослідження. 

Найбільш інтенсивно вивчення процесів урбанізації припадає на другу 

половину ХХ ст.., а особливо – на його кінець. Проте, незважаючи на 

значний досвід у дослідженнях, досі залишаються невирішеними багато 

теоретичних та практичних питань. Так, зокрема, чітко не визначені 
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показники урбанізації, що дозволило б сформувати окремі групи регіонів 

за рівнем їх урбанізованості. 

Проблемі вивчення урбанізованності старопромислових регіонів 

України присвячено праці ряду вчених, серед яких: Стародубровская  

И. В., Косинцев А. П., Романова В. А., Лаппо Г. М., Заставецький Т. В., 

Лавров С. Б., Милонов В. С., Пивоваров Ю. Л., Константинов О. А., 

Листенгурт Ф. М. 

Велика кількість наявної промисловості у старопромислових регіонах, 

ще у період розвитку індустріалізації, привертала до себе велику кількість 

людей. Ці території пропонували людям кращі умови життя та достатню 

кількість робочих місць. Саме тому урбанізаційні процеси на 

старопромислових територіях спостерігалися раніше за інших територій 

України де була більш розвинута аграрна економіка. Старопромислові 

регіони України сформовані як великі урбанізовані анклави, що дозволяє 

їх досліджувати з позицій урборекреаціі. 

Тому, саме старопромислові території найбільше потребують 

детального вивчення та виявлення рівня урбанізованості.  

Труднощі у вимірі рівня урбанізації обумовлені не тільки тим, що в 

поняття урбанізації вкладається вельми різний зміст, але і складністю 

вираження в статистичних показника таких істотних її особливостей, як, 

наприклад, підвищення ролі міст життя суспільства, поширення міського 

способу життя і т.д. Ймовірно з цього в літературі майже не зустрічалися 

інші показники, що характеризують рівень урбанізації, крім частки 

міського населення. 

Урбанізація – це складний процес, отже і показник характеризує це 

явище повинен бути складним. У цьому узагальненому показнику повинні 

знайти відображення такі важливі характеристики рівня урбанізації, як 

ступінь розвитку великих міст, а так само співвідношення міст різних 

розмірів, поширення міського способу життя і т.д. [1, с. 18]. 
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Попри зазначених визначень в науковій літературі зустрічається 

поняття урбанізованість території які треба розрізняти. Термін урбанізація 

означає процес в той час як урбанізованість показник рівня досягнутого в 

ході цього процесу, тобто можна сказати, що урбанізація - це процес, а 

урбанізованість – результат.  

Для визначення рівня урбанізації території варто виокремити 

показники які будуть характеризувати рівень урбанізації.  

Урбанізація відбувається на основі двох об'єктивних, взаємно 

спрямованих соціально-економічних процесів, які визначають основні 

показники урбанізації. Першим напрямком є географічна етимологія 

урбанізації, так звана геоурбанізація. Другий напрямок економічний. 

Для обчилення географічних та економічних сторін урбанізації можуть 

використовуватися статистичні дані про розвиток міст. Це показник 

кількості, питомої ваги та динаміки міського населення, кількості 

промислових підприємств, розташованих на території міста, частки 

продукції промисловості, виробленої в місті, у загальному обсязі 

промислового виробництва регіону тощо. Ці та ряд інших показників 

характеризують географічні сторони урбанізації. Економічні сторони 

урбанізації характеризують показники рівня життя населення. Динаміка 

рівня життя населення є найбільш містким показником довгострокової 

ефективності соціально-економічної політики, яка здійснюється в державі. 

Враховуючи два напрями дослідження рівня урбанізації пропонуються 

для обчислення такі показники виміру рівня урбанізації території. В 

таблиці наведений перелік показників географічного та економічного 

спрямування.(Таблиця 1) 
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Таблиця 1 

Показники економічного та географічного визначення  

рівня урбанізації території 

Географічна сторона урбанізації Економічна сторона урбанізації 

 Питома вага міського населення; 

 Кількість міст від загальної 

кількості населених пунктів за 

регіонами; 

 Густоти розміщення міст; 

 Щільності населення. 

 Зайнятість населення; 

 Експлуатації житла; 

 Забезпеченість; 

 Валовий регіональний продукту 

України; 

 Охорона здоров’я населення  

за регіонами України. 

 

Всі ці процеси залежні один від одного географічні сторони урбанізації 

обумовлюють економічні зміни в характері та структурі міських поселень. 

Так, розширення міських територій є причиною трансформації 

природного середовища та поступового погіршення його стану. Розвиток 

агломерації призводить до посилення економічних та культурно – 

побутових зв’язків між містами, що входять до складу тієї чи іншої 

агломерації. Посилення цих зв’язків відбувається передусім завдяки 

створенню спільного ринку праці. 

Для визначення рівня географічного та економічного рівня урбанізації 

необхідно застосувати основні статистичні показники про розвиток 

регіону які найбільш повно і точно характеризують рівень урбанізації 

регіону. Географічну сторону урбанізації характеризують показники 

чисельності населення та територіальних утворень країни. Економічні 

сторони урбанізації характеризують показники рівня життя населення. 

На мою думку до цих показників необхідно віднести [2]:  

 показник зайнятого населення у віці 15–70 років; 

 показник безробіття населення (за методологією МОП) у віці  

15–70 років; 

 показник прийнятого в експлуатацію загальної площі житла за 2013 р.; 

 весь житловий фонд країни; 
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 прожитковий мінімум в Україні; 

 середня заробітна плата досліджуємого регіону України; 

 показник валового регіонального продукту регіону який 

досліджується; 

 максимальний показник валового регіонального продукту серед усіх 

регіонів України за вивчаємий період; 

 мінімальний показник валового регіонального продукту серед усіх 

регіонів України за вивчає мий період; 

 чисельність лікарів усіх спеціальностей врегіоні який досліджується; 

 загальна чисельність населення регіону який досліджується; 

 чисельність міського населення регіону який досліджується. 

 загальна кількість міст різної категорії за чисельністю населення; 

 загальна кількість усіх населених пунктів в регіоні; 

 площа регіону який досліджується. 

Для визначення індексів географічного та економічного рівня 

урбінізаціїї необхідно використовувати данні саме цих показників [2]. 

Таким чином можна зробити висновки, що запропонована система 

показників, яка характеризує економічні та географічні сторони 

урбанізації, є складною за своєю структурою. Окрім первинних 

показників, вона містить також складні індекси та зведенні показники.  

В даній роботі були представлені основні показники для виміру рівня 

урбанізації території. У подальшому потрібно детально розрахувати 

кожний показник, а потім отримані результати звести в остаточну 

формулу, за допомогою якої ми зможемо виміряти рівень урбанізації 

кожного регіону країни окремо. 

 

Література: 
1. Лаппо Г.М. География городов / Г.М. Лаппо. – М. : Владос, 1997. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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МОДЕЛЬ ТАРИФІВ ДЛЯ МЕРЕЖ  

ТРАНСПОРТУВАННЯ: МОДЕЛЬ «ВХІД-ВИХІД» 

 

Впровадження моделі вхід-вихід для більшості газотранспортних 

мереж в Європі відображає переконання, що дана модель більш вдало 

забезпечує досягнення мети подальшого розвитку умов формування 

конкурентного ринку газу. В цьому контексті доступ до мережі є 

необхідною умовою для конкуренції, що є в свою чергу основною метою 

лібералізації. Відповідно, Директива 2003/55/ЄС визначає, що для того, 

щоб конкуренція функціонувала необхідний недискримінаційний доступ 

до мереж, а це означає, що: 

 Доступ для суб’єктів, що виконують функції забезпечення 

транспортного постачання природного газу до пропускної здатності 

мережі має бути відкритим і безперешкодним, тобто, забезпечення 

максимально можливої технічної гнучкості мережі; 

 Тарифи на потужність повинні бути справедливими, об’єктивними і 

прозорими для користувачів мережі, тобто, відображати витрати. 

Ринок газу продовжує перебувати в процесі реформування не тільки в 

Україні, але і в Європі. В результаті чого перехід від вертикально-

інтегрованих компаній-постачальників, що охоплюють виробництво, 

імпорт, торгівлю, транспортування (транзит і розподіл), зберігання та 

продаж кінцевому споживачу, вимагає подальшу реорганізація, котра має 

призвести до втілення дійсно повноцінного конкурентного ринку.  

Європейські правові документи, зокрема Директива 2003/55/ЕС і 

Регламент ЄС 1775/2005 «Про умови доступу до мереж передачі природного 

газу», є досить загальними і залишили відкритим питанням конструкції 
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доступу до мережі. Головна мета даних норм полягає в забезпеченні 

критеріїв для адекватних умов доступу до мережі, а не визначати конкретні 

стандарти. Специфікація умов доступу до газових мереж розроблялася 

головним чином в рамках Мадридського форуму. Зокрема, під час зустрічей 

між 2002 і 2004 роками було прийнято рішення про те, що модель вхід-вихід 

найкращим чином дозволяє досягати цілі недискримінаційного доступу до 

мережі на рівні транспортування (передачі), як це передбачено Директивою 

2003/55/ЕС [1].  

Третій Енергетичний Пакет актуалізує за допомогою створення 

відповідної нормативної бази всі попередні напрацювання, що відтепер 

стають обов’язковими для впровадження в країнах ЄС та членах ЕС. 

Регламент 715/2009 ЄС вказує, що системні оператори повинні 

запровадити модель вхід-вихід у свої національні газові ринки. Даний 

регламент вводить такі принципи [2]: 

1. Газ повинен продаватися незалежно від його місця розташування у 

системі, тобто надати мережевим користувачам вільно та незалежно 

бронювати потужності входу та виходу. 

2. Досягнення оптимального управління газотранспортної мережі. 

3. Тарифи повинні економічно відображати недискримінаційність по 

відношенню до всіх об’єктів ринку та ефективно надавати сигнали на 

запити ринку. 

4. Незалежність входу і виходу потужностей підкріплюється 

віртуальною торговою точкою, де користувачі мережі, які замовили вхід 

або вихід потужності можуть продати або купити газ. 

Як наслідок запровадження ТЕП призводить до того, що тарифи 

моделі вхід-вихід, повинні замінити тарифи, котрі розраховувалися на 

основі контрактних шляхів. Витрати, що лягають в основу нового 

тарифоутворення повинні бути прозорими та дозволяти ефективно 

відповідати мережевим операторам на запити ринку, в тому числі, має 

бути врахована відповідна віддача від нових інвестицій у мережу. 
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У вхід-вихід моделі, вхід і видобуток газу є відділеними, а 

транспортування газу між цими точками входу та виходу не пов’язані з 

фізичним потоками природного газу. 

Впровадження моделі вхід-вихід дозволяє досягти таких переваг [3]: 

 Сприяє розвитку конкуренції, так як це зменшує бар’єри для нових 

гравців на ринку. 

 Поділ точок вхід і вихід для розподілу потужностей покращує 

ліквідність природного газу – продаж природного газу здійснюється 

незалежно від його фізичного потоку або місця наявності. 

 Тариф вхід-вихід дає можливість більш повноцінно відображати 

вартість транспортування в вузлових та в складних транзитних мережах. 

 Тарифи вхід-вихід здатні вмістити локальні характеристики  

різних мереж. 

Регламент 715/2009 ЄС визначає основні характеристики моделі вхід-

вихід. Однак, хоч основні характеристики моделі вхід-вихід визначені, 

моделі реалізовані в державах-членах ЄС відрізняється один від одного. 

Відповідно до визначення, так званої, «повної» теоретичної моделі вхід-

вихід, вона характеризується наступними особливостями (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Схематичне зображення повної моделі вхід-вихід 

 

Повна модель вхід-вхід є теоретичною моделлю, яка відображає 

«ідеальні» теоретичні аспекти, розроблені ЄС в процесі обговорення та 
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пошуку такої моделі, яка б найбільш повноцінно та ефективно могла би 

відображати основні принципи функціонування європейського 

енергетичного ринку. Однак, європейська практика демонструє, що різні 

країни ЄС мають різні варіанти втілення моделі вхід-вихід. Це обумовлено, 

що країни ЄС прагнуть адаптувати модель вхід-вихід до внутрішніх 

особливостей ринку, на яких в свою чергу присутні різного характеру 

фізичні, економічні, інституційні та технічні обмеження. Самі ці обмеження 

і визначають кінцевий вигляд запровадженої моделі вхід-вихід в даних 

країнах, але при цьому при дотриманні основних принципів, що визначенні 

відповідними європейськими директивами та регламентами, 

функціонування моделі вхід-вихід. Україні під час моделювання засобів 

функціонування моделі вхід-вихід необхідно розуміти ринкове внутрішнє 

середовище та на основі відомих європейських норм, зуміти досягнути 

даних принципів у функціонуванні ринку [4].  

Отже, аналізуючи теоретичні аспекти функціонування 

тарифоутворюючої моделі вхід-вихід на основі нормативно-правових актів 

та методичних рекомендацій ЄС, беручи до уваги національні особливості 

функціонування тарифоутворючої моделі вхід-вихід в різних країнах ЄС, 

необхідно для України враховувати внутрішні особливості ринку газу: 

- технічні можливості системи; 

- особливості розвитку в попередні періоди інституційного 

забезпечення ринку природного газу; 

- міжнародні зобов’язання України як суб’єкта господарювання перед 

іншими учасниками міжнародної торгівлі; 

- міжнародні зобов’язання України як члена Енергетичного 

Співтовариства та умов Угоди про асоціацію з ЄС. 

Надзвичайно важливим таким особливим аспектом є інтеграція 

транзитних потоків в ГТС на основі тарифоутворюючої системи «вхід-вихід».  
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ОЦІНКА СТРУКТУРИ РИНКУ  

МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Дослідженню питань впливу промислового сектора економіки на 

ефективний розвиток держави, у сформованих кризових умовах 

присвячена велика кількість опублікованих аналітичних даних, статей і 

наукових досліджень, які створюють видимість достатності теоретичних і 

практичних наробітків. При більше детальному розгляді виявлено або їх 

недостатність для конкретного випадку вибору та реалізації, в умовах 

прояву економічної кризи, або втрачений фактор часу приведе до 

утруднення або неможливості їхнього використання. Дослідження 

виявили, що діяльності провідних металургійних підприємств у 

сформованих кризових умовах, управління фінансовими ресурсами 

здійснюється в багатьох випадках інтуїтивно на підставі використання 

загальноприйнятих прийомів, методів і показників, а не є конкретно 

розробленим механізмом антикризового управління. Найчастіше це 

призводить українські підприємства не до поліпшення їхнього стану та 

виходу із кризи, а до ще гірших показників у порівнянні з базовими. 

На підставі аналітичних даних різних світових рейтингових компаній 

складено таблицю рейтингу (табл. 1) провідних українських 

металургійних підприємств, які представляють базис для економічного 

розвитку держави протягом 2007–2014 рр. Рейтинг кращих підприємств 
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представлено з урахуванням динаміки їх розвитку на підставі даних про 

чистий доход і чистий прибуток підприємства. Чистий дохід 

розглядається як показник, що характеризує основні джерела доходів 

грошового балансу підприємства і доходів державного бюджету, котрий 

являє собою сукупність всіх доходів підприємств за винятком податкових 

та інших фінансових витрат.  

У 2009 р. починається відновлення світової економіки від фінансово-

економічної кризи 2008 р., а завдяки тому, що Україна є державою 

залежною від зовнішнього чинника позитивні тенденції проявляються в 

галузях української промисловості. Дані чистого доходу за 2007–2008 рр. 

металургійних підприємств, що займають лідируючі позиці галузі свідчать 

відсутність впливу світової фінансової кризи – всі підприємства мають 

позитивні показники розвитку. В 2009 р. прояв кризи відмічається на всіх 

підприємствах металургійної галузі скороченням обсягу чистого доходу, в 

порівнянні з 2008 р., за виключенням двох підприємств – ТОВ «Метінвест 

Холдинг» та Корпорація ІСД. На відміну від інших металургійних 

підприємств, що входять в ТОР10 металургійної галузі України ці 

підприємства є представниками промислових груп.  

Зміна представників влади в Україні у 2010 р. співробітництву з РФ, як 

наслідок промислові підприємства України отримали змогу забезпечення 

поставок російського газу за цінами нижчими в порівнянні з ринковими 

світовими. Цей фактор позитивно відображено на збільшенні чистого 

доходу усіх означених металургійних підприємств України. Нажаль 

покращення показників металургійної галузі за рахунок дешевих 

енергоносіїв та палива мало негативне відображення на втраті енергетичної 

незалежності держави. Дослідження показало, що сформована на ринку 

металургії ситуація сприяла злиттю провідних промислових підприємств або 

об'єднання їх у холдинг. По даним табл. 1, більшість металургійних 

підприємств України передають свої активи до складу холдингу або 

концерну. Для більш детального аналізу рейтингові компаній 
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використовували не лише дані чистого доходу, а приділяли увагу показнику 

чистого прибутку. Даний показник був обраний з погляду об’єктивної 

оцінки діяльності підприємств. Чистий прибуток, що надходить у 

розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток – це сума, 

що використається підприємством за своїм розсудом. У порівнянні з 

попереднім аналізованим показником чистий прибуток не включає витрати 

на виробництво, податки та інші операційні та фінансові кошти.  

 

Таблиця 1 

Дані вибіркової рейтингової оцінки металургійних підприємств 

України за 2007–2014 р. (Систематизовано автором за [1]) 

 
* відзначені підприємства, що ввійшли в активи промислових груп 

 

Протягом усього аналізованого періоду серед обраних металургійних 

підприємств спостерігається сумарне скорочення чистого прибутку. Дане 

зниження показника, у рамках встановленого рейтингу, було обумовлено 

проявом кризових явищ: технологічним відставанням, значною 

спрацьованістю устаткування і збитковістю діяльності в кризовому 2008 р. 

Різке зниження показників прибутку в 2009 р. відмічалось на усіх 

металургійних підприємствах за холдингу «Метінвест» і корпорацією 

«Індустріальний Союз Донбасу», інші ж металургійні підприємства, 
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представленої рейтингової оцінки, підпали під значний вплив наслідків 

фінансової та економічної кризи, і як слідство, закінчили роботу в 2009 р. 

з негативними результатами. В 2011 р. зберігалась тенденція укрупнення 

холдингу – структурним елементом ПАТ «Метінвест Холдинг» стає ПАТ 

«ММК ім. Ілліча». На початок 2007 р. із представлених десяти кращих 

підприємств лише три з них входили до складу промислових груп. Інші 

металургійні підприємства вели самостійну господарську діяльність, 

незалежно розпоряджаючись результатами своєї економічної та 

фінансової діяльності. Під впливом сформованих кризових ситуацій 

спостерігається зміна структури ринку металургійної галузі з поглинанням 

підприємств. Дана тенденція зберігається в 2011 р., що приводить до 

скорочення кількості самостійно господарюючих суб’єктів на ринку 

металургійної продукції України.  

Таким чином, у період кризової ситуації найбільш стійкими і 

захищеними виявилися об’єднання підприємств – промислові групи. Зі 

зміною ринкової структури, зменшенням кількості самостійних 

металургійних підприємств, положення їх самих не покращилося, а мало 

зворотній ефект – скорочення власного прибутку. У виграші виявився 

тільки холдинг – за короткий період часу, значно збільшивши показник 

чистого прибутку. В 2011 р. спостерігається збільшення збитків таких 

металургійних підприємств як ПАТ «МК «Азовсталь» – на 329 млн. грн., 

ПАТ «ММК ім. Ілліча» – на 4480 млн. грн., ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» – на 567 млн. грн. У 

число підприємств, що закрили 2011 р. зі збитками, відмічено корпорацію 

«Індустріальний Союз Донбасу», що збільшив свої збитки на 6864 

млн.грн. у порівнянні з даними 2010 р. З позитивними результатами 

закінчили свою діяльність в 2011 р. тільки три із всіх розглянутих 

металургійних підприємств – Холдинг «Ментінвест», який збільшив свій 

чистий прибуток на 11334 млн. грн. у порівнянні з 2010 р., Арселор 

Міттал Кривій Ріг, що одержав більше прибутку в порівнянні з 
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попереднім роком на 934 млн. грн. і Донецький металургійний завод 

«Донецьксталь». Аналіз зміни структури металургійного ринку України за 

2007–2014 р. свідчить про скорочення не тільки кількості самостійних 

металургійних підприємств та зниження їхньої значимості. В 2007 р. 

провідні підприємства металургії в рейтингах кращих промислових 

підприємств України займали лідируючі позиції по кількості виробленої 

продукції, і по показниках прибутковості. Під впливом кризових ситуацій, 

прагнучи мінімізувати наслідки кризи та досягти збільшення 

прибутковості холдингу, металургійний ринок поступово губить свою 

значимість. Раніше успішні металургійні підприємства стали не 

конкурентоздатними та в 2011 р. втратили свої лідируючі позиції 

стабільної галузі, за деяким виключенням. 

Отже, будь-яке підприємство в різні періоди часу на кожній стадії 

життєвого циклу зазнає впливу від криз, що ставлять під загрозу не тільки 

одержання прибутку та існування самого підприємства. Прояв кризових 

ситуацій найчастіше наступає для керівництва зненацька, незважаючи на 

велику кількість існуючого програмного забезпечення та моделей 

прогнозування криз. Про виникнення кризи свідчить безліч факторів: 

скорочення доходів від реалізації продукції, зниження показників 

фінансово-господарської діяльності підприємств. Звернення уваги на час 

розпізнання та прояву кризових явищ відповідно до етапу розвитку 

життєвого циклу підприємства, свідчить про актуальність дослідження 

даної проблеми. 
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РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇЇ  

В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Автоматизація та комп’ютеризація праці людини торкнулася всіх сфер 

діяльності. В даний час жодне підприємство, установа чи організація не 

може функціонувати досить ефективно без застосування комп’ютерної 

техніки. Безперервний розвиток будь-якого підприємства, установи чи 

організації, а як наслідок, збільшення обсягів і складності інформації, 

вимагає розширення комп'ютерних мереж та автоматизованих 

інформаційних систем. 

Готельний бізнес – одна із складових індустрії гостинності. Ринок 

готельних послуг, насамперед, орієнтовано на роботу з клієнтами, на 

створення безпечних і комфортних умов проживання та надання повного 

переліку сучасних інформаційних послуг. Рівень сервісу прямо впливає на 

класність готельного об’єкту і визначає його конкурентні переваги на 

ринку. Одну з головних функцій в організації висококласного сервісу в 

готельному комплексі виконують системи автоматизації, що відповідають 

не тільки за інженерні та телекомунікаційні процеси в будівлі, а й за всі 

етапи роботи з клієнтами, починаючи із бронювання номера і закінчуючи 

створенням бази даних про переваги постійних гостей. 

Системи автоматизації в готельних комплексах, так само як і в інших 

об'єктах нерухомості, спрямовані на переведення багатьох операцій в 

автоматичний режим, що передбачає контроль всіх робочих процесів, 

обробку документів і даних при мінімальній участі персоналу. Кожна така 

система складається із програмного комплексу систем управління, 

автоматизованих робочих місць тощо. 
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Суттєву частку в автоматизації готельного бізнесу становить 

автоматизація роботи ресторанів. Її основні завдання – забезпечити 

відповідність роботи стандартам і нормам, контроль персоналу та 

підвищення престижу [1]. Одне з найбільш важливих завдань, що 

вимагають автоматизації, – управління персоналом. Також дуже важлива 

ІТ-підтримка процесу управління проектами. 

Для управління внутрішніми бізнес-процесами необхідно 

використовувати різні автоматизовані системи управління (АСУ). АСУ 

готелю – спеціалізований пакет програм, що забезпечує роботу готельного 

персоналу на своїх робочих місцях і оперативне прийняття рішень на всіх 

етапах технологічного циклу, від резервування місць до отримання звіту 

по діяльності готелю. АСУ готелю повинен мати інтерфейс з програмами, 

що автоматизують суміжні департаменти, або з суміжними програмами – 

бухгалтерською програмою, АСУ ресторану, телефонним тарифікатором, 

системою контролю доступу і, звичайно, з системою віддаленого 

бронювання [2]. 

Готельний бізнес перебуває зараз у стані динамічного розвитку, 

створюється все більше і більше доповнень та мережевих рішень, за 

допомогою яких все частіше підприємницька діяльність в традиційних 

сегментах економіки пристосовується до вимог «нової економіки» і 

повністю або частково переноситься в кібернетичний простір. Необхідно 

відзначити, що підприємницькі інфраструктури швидко оцінили 

комерційний потенціал Інтернету, і електронний бізнес перетворився в 

одне із пріоритетних напрямів їх розвитку. Стан і розвиток готельного 

бізнесу значною мірою визначають темпи наближення країни до побудови 

інформаційного середовища, створюють ґрунт для прискорення інтеграції 

її економіки у світову.  

Питання розвитку електронного бізнесу готельного господарства 

повинне зайняти провідне місце в системі основних пріоритетів нашої 

держави. Розвиток і впровадження електронного бізнесу потрібно 
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розглядати як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки. 

Сучасна інформаційна система в готельній сфері діяльності дозволяє 

забезпечити вирішення наступних завдань: 

−  прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну 

інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі); 

−  ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне 

розповсюдження різноманітних повідомлень; 

−  ефективну взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах за 

рахунок використання більш інформованих та наочних засобів 

відображення та передачі-приймання повідомлень; 

−  виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів готельних 

підприємств усіх ланок на такі високоефективні види діяльності, як аналіз 

та прийняття рішень за рахунок зменшення часу на здійснення 

малопродуктивної діяльності; 

− використання якісно кращої технології системного аналізу та 

проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках 

управління бізнесом в готелях. 

Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові 

можливості для ефективного вирішення основних завдань готельного 

бізнесу. Експлуатація системи дозволяє готелю реалізувати програми 

ресурсозбереження шляхом зниження експлуатаційних витрат на 

утримання систем зв’язку, зниження енергоспоживання і водоспоживання, 

уникнути пікових навантажень, збільшити продуктивність праці, 

поліпшити якість виконуваних робіт і підвищити кваліфікацію 

працівників готелю. 

Отже, інформаційний центр в сучасних умовах стає невід’ємним 

елементом ефективної системи управління наданням послуг. 

З використанням автоматизованих систем управління час на обробку 

вступників комплексних заявок на бронювання мінімізується, й 
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інформація про майбутні заїзди оперативно надходить в службу покоївок, 

яким необхідно підготувати номери для приїзду гостей. Також 

мінімізується час обробки даних з реалізації пакетів послуг в бухгалтерії. 

Створення інтегрованої готельної інформаційної мережі, в центрі якої 

знаходиться сучасна ERP-система, дозволяє звести до мінімуму 

необхідність дублювання інформації і, відповідно, уникнути помилок, що 

виникають при ручному введенні даних. Економія праці навіть одного 

працівника в день дозволить заощадити за рік суттєву суму, не кажучи 

вже про уникнення помилок. 

Основним ресурсом готелю є його номерний фонд, і правильне 

управління процесом бронювання дозволить використовувати його 

найбільш ефективно. Перш за все, необхідно проаналізувати канали 

продажів. Сучасні технології дозволяють проводити бронювання через 

web-сайт готелю і безліч міжнародних туристичних web-сайтів, глобальні 

системи бронювання. 

Але найбільш економічно вигідним каналом є власний web-сайт 

готелю, так як в цьому випадку не потрібно оплачувати комісійні витрати.  

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє досягти 

підвищення продажів, прихильності гостей тому чи іншому готелю та 

ефективності роботи персоналу. Готель перетворюється в кероване 

підприємство, здатне гнучко реагувати на зміни в ринковій ситуації, що 

робить вкладення коштів у технології такими, що повністю окупаються. 

Інформаційні технології дозволяють легко і зручно контролювати 

завантаження номерів, оформляти взаєморозрахунки з гостями і 

контрагентами, планувати і бронювати заходи, планувати і контролювати 

роботу покоївок. Спеціалізований комплект звітів допоможе швидко і 

достовірно отримати всю інформацію за ключовими показниками роботи 

готелю, проаналізувати продажу в різних аналітичних розрізах (готель, 

контрагент, договір, номер, вид розміщення тощо). 
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Як висновок, варто відмітити, що сучасні комп'ютерні технології 

активно впроваджуються в сферу готельного бізнесу, їх застосування стає 

невід’ємною умовою успішної роботи. Володіння інформацією актуально 

для сфери туристичного бізнесу, оскільки саме оперативність, надійність, 

точність, висока швидкість обробки і передачі інформації багато в чому 

визначають ефективність управлінських рішень у цій області. Реалізація 

даних умов можлива тільки в рамках застосування інформаційних 

комп’ютерних систем. 

Впровадження сучасних технологій в роботу підприємств готельної 

індустрії дозволяє підвищити якість продукту і прискорити процес збору 

та обробки інформації, забезпечити взаємодію в режимі реального часу з 

учасниками ринку, розширити асортимент послуг, а також автоматизувати 

процеси ведення документації, звітності, бухгалтерського обліку. Одним з 

найважливіших засобів реалізації цих технологій є автоматизовані 

системи управління і комп'ютерні системи бронювання. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ «JUST IN TIME»  

В УКРАИНЕ ВО ВРЕМЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ  

СИТУАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

 

В современных условиях деятельность предприятий должна быть 

ориентирована на выпуск высококачественной и конкурентоспособной 

продукции при минимальных затратах на ее производство. Именно поэтому 

особое значение приобретает использование концепций минимизации 

затрат, таких как «Just in time» («точно в срок»). Концепция «точно в срок» – 

это современная концепция/технология построения логистической системы 

в производстве (операционном менеджменте), снабжении и дистрибуции, 

основанная на синхронизации процессов доставки материальных ресурсов и 

готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда 

звенья логистической системы в них нуждаются, с целью минимизации 

затрат, связанных с созданием запасов [1]. 

В период неустойчивого рынка, а следовательно и валютного курса, 

данная концепция на украинском рынке теряет свою привлекательность 

из-за невозможности планирования и прогнозирования себестоимости 

продукции. Это объясняется тем фактором, что Украина является 

преимущественным импортером и закупки сырья, оборудования, 

материалов, полуфабрикатов и др. Концепция «точно в срок», в свою 

очередь, подразумевает частые закупки маленьких партий, что при 

колебании курса валют ведет к тому, что каждая закупка несет в себе 

непредвиденные затраты и риски потери прибыли.  
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Однако данные риски могут быть предусмотрены во время заключения 

договора. Сторонам необходимо рассмотреть вопрос об обменных курсах 

в договоре и, если нужно, выразить стоимость одной валюты в другой, с 

целью покрытия расходов предусмотреть выбор используемого обменного 

курса или согласовать применяемый обменный курс [2].  

Одним из методов страхования валютной выручки от валютного риска 

является включение в контракт положения о пересмотре суммы контракта 

в случае резкого изменения курса пересчета валюты цены в валюту 

платежа – валютной оговорки. Валютная оговорка является 

разновидностью защитных оговорок – договорных условий, которые 

включаются в соглашения и контракты, предусматривающие возможность 

пересмотра цены контракта в процессе их исполнения в целях 

страхования валютных, кредитных и других рисков. 

Таким образом, защитные оговорки применяются для ограничения 

потерь контрагентов международных экономических отношений. 

Текст валютной оговорки, основывающейся на соотношении 

SDR/USD, может быть примерно следующим: «В том случае, если 

соотношение между долларом США и специальными правами 

заимствования, которое выражалось в день заключения данного договора 

SDR/USD = 1, изменится ко дню осуществления платежа, то 

пропорционально должна измениться и сумма платежа по этому 

контракту».  

Вероятность того, что значения валютного курса SDR/USD в день 

заключения контракта и в момент осуществления платежа по нему 

совпадут – очень невелика. С другой стороны, изменение обменного курса 

во многих случаях может быть незначительным. По этой причине можно 

предусмотреть исключение действия валютной оговорки, если изменения 

окажутся меньшими, чем предварительно оговоренный процент. В таком 

случае оговорка могла бы иметь следующий текст: «В том случае, если в 

день платежа по данному контракту валютный курс SDR/USD изменится 
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на 3 % или более, то цены, предусмотренные в договоре, должны быть 

пересчитаны».  

Данный способ минимизации риска, связан с валютным рынком и 

может содействовать дальнейшему использованию концепции «точно в 

срок», которая достаточно актуальна в наше время, так как в условиях 

спада покупательской способности фактор постоянного присутствия и 

регулярного наполнения запасов на полках магазинов является важным 

конкурентным преимуществом. 

 

Литература: 
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Навч. посібник / За редакцією Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010, – 648 с. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Базовою сферою забезпечення інноваційного розвитку є бізнес. Його 

значимість особливо чітко проявляється на регіональному рівні. Відтак 

результати аналізу діяльності суб’єктів бізнесу дадуть змогу зрозуміти їх 

можливості та мотивацію інноваційної діяльності, перспективи окремих 

сфер господарювання, котрі визначають структуру регіональної 

економіки. Аналіз детермінацій бізнесом інноваційного розвитку 

економіки регіону слід здійснювати в середовищних умовах. Через те 

дослідження регіональної специфіки активізації інноваційних процесів у 

Карпатському регіоні проведено з урахуванням процесів у бізнес-

середовищі України, яке визначається не лише результуючими 

вимірниками діяльності підприємств, але й системою взаємовідносин між 

ними та іншими зацікавленими агентами. 

Теоретичний базис дослідження ролі бізнесу для інноваційного 

розвитку економіки регіонів формують напрацювання таких вчених, як  

О. Амоша, В. Геєць, А. Гриньов, В. Заруба, К. Кузнєцов, Ю. Макогон,  

М. Мельник, В. Нежиборецький, В. Г. Никифоренко, А. Чухно та ін. 

Поточні кризові умови підносять актуальність інноваційного розвитку 

окремих регіонів, що можуть слугувати рушіями виходу з кризи. Серед 
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них – Карпатський регіон, що потребує підвищеної уваги вчених з 

прикладними дослідженнями його специфіки. 

Аналіз економічних передумов і регіональної специфіки активізації 

інноваційних процесів у бізнес-середовищі України є складним, хоча й 

дуже важливим прикладним завданням. Його складність обумовлюється 

проблемним інформаційним супроводом процесів інноватизації, 

інформатизації, комп’ютеризації. На наше переконання, це зумовлено 

суб’єктивними причинами, які криються на рівні державного регулювання 

економіки. Українська влада до цього часу була хронічно незацікавлена в 

об’єктивному відображенні тенденцій інноваційного розвитку економіки 

як на національному, так і регіональному рівнях. Більше того, у даному 

контексті спостерігаються численні спекуляції статистичними даними, 

формалізм їх відображення через приховану заміну показників (для 

прикладу, віднесення до інноваційно активних підприємства тих, що 

впроваджували інновації, нові для них, а це можуть бути інновації, давно 

поширені на ринку). 

Специфічними рисами бізнес-середовища областей Карпатського регіону 

є первинна його спеціалізація на промислових видах економічної діяльності 

– машинобудівній, хімічній, паливно-енергетичній, деревообробній, легкій, 

харчовій промисловості. Також для всіх областей властивий тривалий досвід 

сільськогосподарського виробництва. Однак усі сфери реального сектору 

економіки продукують або низькі, або середні технології низького рівня, які 

розвиваються на основі використання природних і людських ресурсів із 

часто екстенсивними підходами. Якщо розглядати структуру валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності на прикладі Львівщини, 

як області-лідера Карпатського регіону, то чітко вирізняється домінування 

частки оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів (17,7 % у 2012 році), переробної промисловості (11,0 %), 

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності 

(9,2 %), сільського, лісового та рибного господарства (9 %). Далі ідуть види 
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діяльності, що належать до сфери послуг [1]. Тобто на тлі домінування 

сфери торгівлі і транспорту, промисловість і сільське господарство 

зберігають за собою стратегічні позиції, адже орієнтовані на пряме 

задоволення споживчих потреб населення та економіки регіону, проте 

вимагають кардинальних трансформацій задля посилення їх інноваційної 

значимості. Структурні зміни економіки регіону мають бути націлені на 

зростання частки високотехнологічних промислових сфер господарювання, 

які б нівелювали домінування споживчих властивостей ринку, але 

посилювали його функціональність у формуванні попиту  

на інноваційний продукт. 

Області Карпатського регіону мають різну ефективність реалізації 

виробничого потенціалу, що підтверджує аналіз показника валового 

регіонального продукту (ВРП). На загальноукраїнському тлі за загальним 

вартісним вимірником до областей із середнім рівнем обсягів ВРП 

належить лише Львівщина (61962 млн. грн. у 2012 році), що складає 4,2 % 

від загального показника по Україні. Частка Івано-Франківської області 

при цьому складала лише 2,2 % (32286 млн. грн.), Закарпаття – 1,5 % 

(21404 млн. грн.), Чернівецької області – 0,9 % (13166 млн. грн.). Якщо 

брати до уваги обсяги ВРП у розрахунку на одну особу, то до регіонів із 

середнім значенням показника окрім Львівщини входить Івано-

Франківська область. Однак їх рівні є нижчі за середньоукраїнський 

показник – для Львівської області ВРП на одну особу складає 76,2 % 

національного рівня, для Івано-Франківської – 73,1 %, Закарпатської – 

лише 53,4 %, Чернівецької – 45,4 % [2, с. 12; 3].  

Позитивним аргументом щодо тенденцій ВРП в аналізованому регіоні 

є те, що темпи його зростання в Львівській та Івано-Франківській 

областях за 2005–2012 роки є вищі, ніж середньоукраїнські значення. Так, 

якщо за загальним вартісним вимірником ВРП в Україні зріс в 3,31 рази, 

то в Львівській області – в 3,6 рази, Івано-Франківській – в 3,36 рази. Для 

Закарпатської й Чернівецької областей темпи зростання становили 3,19 і 
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3,11 рази відповідно. У розрахунку на одну особу ВРП по Україні за 2005-

2012 роки зріс в 3,41 рази, а в Львівській області – в 3,66 рази. В Івано-

Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях зміна була нижчою 

за середньоукраїнське значення (3,38, 3,18 і 3,12 рази відповідно).  

Динаміка ВРП в розрахунку на одну особу наведена на рис. 1. З аналізу 

динаміки цього важливого індикатора можна зробити висновок, що в 

Карпатському регіоні виділяються дві області з порівняно кращими 

економічними можливостями розвитку. Використовуючи їх виробничі та 

інтелектуально-трудові можливості (очевидно тут концентрується вищий 

інтелектуально-трудовий потенціал), можна цільово розвивати 

Карпатський регіон у цілому, використовуючи природно-ресурсні та інші 

резерви Закарпаття і Буковини. Також динаміка обсягів ВРП показує, що 

окрім помітної «ями» з його падінням у 2008–2009 роках, спостерігаються 

темпи скорочення з 2010 року. Поточні події ще більше ускладнять 

динаміку обсягів ВРП. Через те слід визначати нові можливості його 

зростання з відображенням на якісних показниках бізнес-середовища та 

людського розвитку. 
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а) вартісний вимір, грн.;  

по допоміжній осі – значення  

в Україні 

б) темпи зміни, базовий рік  

до попереднього 

Рис. 1. Динаміка обсягів валового регіонального  

продукту Карпатського регіону в розрахунку на одну особу,  

2005–2012 роки, грн.* 

* Складено автором на основі джерел: [2, с. 12; 3] 

 

Слід розуміти, що поточні кризові умови в будь-якому разі будуть 

ускладнювати підприємницьку діяльність та демотивувати до інвестувань 

в інноваційні технології. Через те ключовим державним механізмом має 

виступати пільгове оподаткування й кредитування інноваційного бізнесу в 

регіонах, що є порівняно благополучними та можуть слугувати 

«локомотивами» виходу з кризи. За поточної ситуації таким регіоном є 

Карпатський, якому, окрім того, властиве наближення до кордонів ЄС 

(Польща, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина) з можливостями 

транскордонного співробітництва, а також який володіє значним 

потенціалом технологічного прориву з концентрацією основних 

ресурсних можливостей в агломераційному утворенні міста Львів. 

 

Література: 
1. Валова додана вартість за видами економічної діяльності : Валовий регіональний 

продукт : База даних Головного управлiння статистики у Львівській області 
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ВИДЫ ИННОВАЦИЙ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

В настоящее время ресторанный бизнес характеризуется как один из 

самых перспективных видов хозяйственной деятельности. В связи с этим, 

на рынке услуг питания наблюдается стремительный рост конкуренции, 

существующий между однотипными предприятиями.   

Одним из способов, позволяющих предпринимателям выделяться на 

рынке, занять свою нишу и привлечь большее количество клиентов, 

является внедрение инноваций. Типичный ресторан, в котором подаются 

вкусные блюда, уже не может удивить своих клиентов, а вот заведения, 

которые предлагают уникальные услуги, новые задумки и инновации, 

пользуются спросом, поскольку каждый клиент хочет чего-то необычного 

и оригинального. 

Необходимо разграничить понятия «новшество» и «инновация». Понятие 

«новшество», происходящее от англ. «invention», принято определять как 

новую идею, которая в процессе разработки может быть реализована в 

новый продукт, новую технологию, новый метод и т.п. Понятие 

«инновация», от англ. «innovation», следует понимать как новый или 

усовершенствованный продукт или технологию, созданную в результате 

использования новшества и реализуемую на рынке или внедренную в 

производственную, управленческую или иную деятельность. 
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Таким образом, технологическое новшество является источником 

технологической инновации, которая приобретает такое качество с 

момента принятия к распространению в виде нового продукта. Процесс 

подобного преобразования называется инновационным процессом. В свою 

очередь, процесс введения новшества на рынок принято называть 

процессом коммерциализации. С момента появления новшества на рынке 

оно становится инновацией [1, c. 90]. 

Инновации, как основа стратегии развития предприятия, включают не 

только технические или технологические разработки, но и поиск, и 

использование новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, 

новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов. Вследствие 

этого, они должны характеризоваться более высоким технологическим 

уровнем, более высокими потребительскими качествами товара или услуг 

по сравнению с предыдущим продуктом [2, с. 64]. 

Специфика ресторанного бизнеса, как отрасли сферы услуг, 

предполагает под инновациями не только улучшение качества жизни людей 

(удовлетворение потребности в качественной (экологический аспект), 

красиво и вкусно приготовленной пище (эстетическое наслаждение)), но и 

грамотно выстроенные взаимоотношения с клиентами, грамотную 

маркетинговую политику и PR-стратегию, а также учет необходимости 

коммерциализации инновационных разработок (получение патентов, 

регистрация фирменных знаков). В целом, инновационный проект такого 

рода представляет собой сложную систему взаимообусловленных и 

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей (задач) на приоритетных 

направлению развития науки и техники [3, с. 114]. 

В сфере ресторанного бизнеса можно выделить два вида инноваций: 

экстернальные (внешние) и интернальные (внутренние). 

Так, например, экстернальной инновацией является появление так 

называемой молекулярной кухни, которая предоставляет возможным 
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создавать блюда на различный вкус даже без наличия определенных 

продуктов, благодаря применению знаний по химии и физике. В рамках ее 

развития по предложению Е. Тиса – парижского химика, автора теории 

молекулярной гастрономии, из жидкого азота начали делать мороженое и 

другую продукцию. В январе 2013. в Киеве открылся первый ресторан 

молекулярной кухни «ДК» («DK Restaurant»). 

Интернальные инновации на предприятиях ресторанного хозяйства 

можно условно поделить на четыре подвида: торгово-технологические, 

производственно-технологические, научно-технические, организационно-

управленческие.   

Примеры интернальных инноваций: 

− Торгово-технологические инновации: электронное меню (англ. e-Menu), 

благодаря которому заказ блюд и / или напитков на предприятии 

ресторанного хозяйства каждый потребитель осуществляет самостоятельно 

с помощью специальных сенсорных экранов; высокотехнологичный стол, 

поверхностью которого является сенсорный монитор, который позволяет не 

только делать заказ, но и наблюдать за работой поваров, выбирать 

оформление стола, музыкальное сопровождение, играть в компьютерные 

игры во время ожидания заказа и др. 

− Производственно-технологические инновации: установление на 

предприятиях пароконвектоматов, позволяющих заменить сразу 

несколько видов технологического и теплового оборудования – плиты, 

жарочные шкафы, котлы, фритюрницы и др.; разработка рецептур 

фирменных блюд и технологий их производства.  

− Научно-технические инновации, связанные с внедрением новой 

техники, облегчают работу предприятий (например, введение в 

эксплуатацию новых кассовых аппаратов, имеющих дополнительные 

информационные функции; установление посудомоечных машин и т.п.).  

− Организационно-управленческие инновации – касаются 

организационной структуры, а также процессов управления персоналом и 
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деятельности различных подразделений предприятий. Например: создание 

контактных групп на предприятиях для повышения эффективности 

обмена информацией между различными категориями персонала; 

проведение мероприятий «тайный покупатель» с целью выявления 

недостатков в обслуживании потребителей с последующим внесением 

корректив в организацию работы обслуживающего персонала; внедрение 

автоматизированных систем управления (АСУ). В частности, сегодня 

рестораторы используют такие АСУ, как: R-Keeper (с 1992 г. на рынке); Z-

Cash (относительно новый продукт, первые версии которого 

тестировались в 2006); ALOHA POS (с 1992 г., Пользователями являются 

более 30 тыс. ресторанов в 30 странах мира, в т. ч .: «Burger King», «TGI 

Fridays», «Baskin Robins», «KFC»); украинская разработка «В52 Ресторан» 

(с 1995 года) и др. [4, с. 37]. 

При принятии решения о внедрении инноваций следует учитывать их 

потенциал, то есть ту выгоду, которую будет иметь предприятие, 

реализовав инновацию. Потенциальные возможности инновации, в свою 

очередь, зависят от того, на какой стадии ее жизненного цикла конкретное 

предприятие принимает решение о ее привлечении к своей деятельности. 

Жизненный цикл инновации – период от зарождения идеи, создания 

новации и ее практического использования до момента снятия с 

производства. 

С учетом последовательности проведения работ жизненный цикл 

инноваций рассматривается как инновационный процесс. Каждый этап 

этого процесса отличается по содержанию работ. 

Этап разработки: зарождение идеи, осуществление научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для превращения 

идеи в пригодный для промышленного изготовления продукт, разработка 

технологии его производства.  
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Этап введения на рынок: наладка технологического процесса, выпуск 

пробной партии и рыночная апробация, формирования стратегии и 

каналов сбыта. Прибыль отсутствует. 

Этап роста: период быстрого восприятия нового товара рынком и 

быстрого роста прибылей. 

Этап зрелости: замедление темпов сбыта в результате приобретения 

товара большинством покупателей. Товар перестает быть новинкой. 

Прибыль стабилизируется или уменьшается в связи с ростом затрат на его 

защиту от конкурентов. 

Этап упадка: резкое падение сбыта и снижение доходов. Товар 

снимается с производства. 

Продолжительность жизненного цикла инновации зависит от 

внутренних факторов, которые обуславливают способность фирмы-

инноватора ускорить процесс превращения идеи в материализованный 

продукт, пригодный для коммерческих внедрений, и внешних, которые 

формируются соотношением спроса и предложения, и влияют на 

продолжительность коммерческого использования инновации [5, с. 292]. 

И так, инновация – это развивающийся комплексный процесс 

создания, распространения и использования новой идеи, которая 

способствует повышению эффективности работы предприятия. На 

современном рынке существует множество альтернатив инноваций, 

поэтому задача руководителя предприятия ресторанного хозяйства 

состоит в выборе наиболее эффективных с точки зрения доходности и 

привлекательности для посетителей.  
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КРИТЕРІАЛЬНІ ВИМОГИ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ  

 

Раціональне лісокористування як основна мета ведення сучасного 

лісогосподарського виробництва може бути забезпечене в тому числі і на 

основі об’єктивної економічної оцінки цього процесу, яка враховує 

природоохоронні обмеження. Тому узагальненим критерієм комплексної 

оцінки є виявлення й аналіз наявності певних умов, необхідних для 

забезпечення ефективного відтворення лісових ресурсів, раціонального їх 

використання та розвитку екологічно збалансованої лісоресурсної сфери [1]. 

Структура критеріїв економічної оцінки лісових ресурсів незалежно від 

форми власності, з одного боку, має визначатися натуральними та 

вартісними показниками, які характеризують рівень лісогосподарського 

виробництва та значення лісів в соціально-економічній сфері, а з іншого – 

визначатися також витратами на відтворення лісових насаджень та 

лісовирощування конкретно взятого об’єкта лісокористування на  

певний період часу. 

Критерії оцінки лісових ресурсів розглядаються як засоби досягнення 

найбільш вагомого ефекту від їх використання на основі існуючих знань 

про ліси, технічні та економічні фактори, що пов’язані з 
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лісогосподарською діяльністю. На підставі критеріїв оцінки визначається 

класифікація і значення цих факторів, які є загальними вимірювачами 

споживчої вартості об’єкта лісокористування. При цьому, конкретним 

виразом критеріїв оцінки є показники, структура яких визначається 

лісогосподарською проблематикою і необхідними пріоритетними 

завданнями [2, с. 90]. 

Економічна оцінка різних компонентів лісу й ефективність заходів у 

сфері лісового господарства виявляється через їх систему, що відображає 

завершений цикл відтворення й використання лісових ресурсів. 

Розрахунки за окремими заходами, що входять до лісогосподарської 

системи, не дають очікуваних результатів. В цьому зв’язку заходи з 

відтворення лісових ресурсів ув’язуються з обсягами інтенсифікації 

виробництва, що передбачені лісогосподарською програмою, найбільш 

прогресивними технологіями лісовирощування і експлуатації. Така 

система оцінки забезпечує співставність різних варіантів заходів не тільки 

на початковій стадії лісовирощування, а й на кінцевих етапах 

лісогосподарського виробництва. 

Критеріальні вимоги для різних компонентів лісу визначаються 

системами лісогосподарських заходів, необхідними для забезпечення 

відтворення лісових насаджень та подальшого їх вирощування. Оцінка 

лісівничих факторів, не маючи вартості, що також має місце, по суті є 

оцінкою рівня відносної корисності цих факторів для різних компонентів 

лісу – насаджень екологічного призначення, ресурсів недеревного 

походження, мисливської фауни.  

В результаті встановлюються лісівничі (екологічні) норми якості 

об’єкту лісокористування як екосистеми, які є лісівничими обмеженнями 

при використанні лісу. Конкретні показники цих обмежень повинні 

встановлюватися в кожному окремому випадку відповідно до об’єкта 

лісокористування, якими є ліси економічного, соціального і екологічного 

спрямування. Очевидно, що без таких критеріальних ознак економічної 
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оцінки програмних заходів у сфері лісовирощування не може бути без 

об’єктивного врахування вимог лісівництва та використання лісових 

ресурсів в контексті сталого розвитку. Як індикатори, що характеризують 

етапи переходу та ступінь наближення до моделі сталого розвитку галузі, 

можна використати наступні показники: 

• рівні зниження антропогенного навантаження на лісові екосистеми 

окремих регіонів і країни в цілому; 

• масштаби реальних позитивних результатів розв’язання проблеми 

збереження і відтворення лісоресурсних комплексів та їх окремих 

компонентів, покращання середовища існування людини; 

• розміри зменшення диспропорції між обсягами сукупного 

лісоресурсного потенціалу, що припадає на долю різних регіонів країни тощо; 

• обсяги збільшення сукупного лісоресурсного багатства країни при 

збереженні оптимальних пропорцій між такими його елементами як лісове 

середовище, лісові ресурси, соціальні і екологічні функції лісів, 

природоресурсні цінності. 

Критерій оптимальності названих пропорцій залежатиме від обраної 

концептуальної схеми (фундаментальної ідеї) сталого розвитку галузі. 

Якщо в якості такої ідеї буде виступати природоохоронний стратегічний 

напрямок розвитку лісогосподарського виробництва, що є вимогою 

сучасного етапу суспільного розвитку [3, с. 85], то процес розвитку 

лісоресурсної сфери зіткнеться з обмеженнями, що продиктовані 

необхідністю формування оптимальних потреб в перспективному плані.  

Зважаючи на той ключовий аргумент, що ліси є носіями як 

сировинних, так і несировинних функцій, виникла необхідність розробки 

додаткових критеріальних вимог до оцінки різноманітних можливих 

господарських рішень з метою максимально можливого досягнення 

підвищення рівня їх обґрунтованості з точки зору економіки 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Якість 

оцінки програмних заходів з питань вирощування і використання лісових 
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ресурсів, перш за все, залежить від структури інформаційного 

забезпечення, яка представляє собою сукупність необхідних соціально-

економічних і екологічних показників. Розробка такої системи показників 

має базуватись на відповідних методологічних засадах, які враховували б 

особливості державно-приватного партнерства в лісогосподарському 

виробництві [4, с. 5]. 

Однією із критеріальних вимог оцінки ефективності лісоресурсної 

сфери і управління лісами є підвищення вкладу в глобальний вуглецевий 

цикл та збереження продуктивного потенціалу лісових земель. Частина 

показників (індикаторів), що характеризуватимуть цей критерій, 

стосується запасу фітомаси та вуглецю, накопиченого в підземній частині 

фітомаси лісових насаджень. Запаси та динаміка фітомаси є важливими 

показниками, що характеризують продуктивність та життєдіяльність лісів, 

проте наявні технологічні підходи до лісовпорядкування в Україні не 

повною мірою передбачають оцінювання всієї біомаси насаджень, а 

зосереджені в основному на оцінці стовбурної частини деревостану та в 

значній мірі фрагментарними описами надґрунтового покриву, підросту та 

підліску. Це створює значні ускладнення для вирішення питань щодо 

задоволення потреби в комплексному підході до інформаційного 

забезпечення, яке є необхідним при вирішенні актуальних завдань 

екологічного, ресурсознавчого та іншого спрямування. Подібним 

питанням має бути приділена увага в процесі функціонування державних 

органів в плані ефективного співробітництва із спеціалізованими 

лісогосподарськими підприємствами. 

Таким чином, структура критеріїв економічної оцінки лісових ресурсів 

як складової національного багатства незалежно від форми власності 

повинна бути визначена в натуральних та вартісних показниках, які 

характеризують рівень розвитку лісогосподарського виробництва та 

значення лісоресурсної складової для оцінки стану соціально-економічної 

сфери, наявний або перспективно можливий внесок конкретно взятого 
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об’єкта лісокористування (або певної їх сукупності). Конкретним виразом 

критеріїв оцінки є показники пріоритетності завдань забезпечення 

збільшення показника національного багатства. Однією із ключових 

вимог є встановлення конкретних критеріїв економічної оцінки лісових 

ресурсів як національного багатства для конкретного випадку та стосовно 

об’єкту лісокористування, без чого не може бути забезпечене достатньо 

об’єктивне врахування системи заходів і вимог щодо раціонального 

використання лісових ресурсів. Це є особливо актуальним в плані 

забезпечення рівноправних стосунків різних форм власності [5], яке також 

можна розцінювати як важливу критеріальну вимогу на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВІДТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ  

ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 

 

Розробка перспективних напрямів нарощення лісоресурсного 

потенціалу країни та окремих регіонів потребує виявлення тенденцій та 

закономірностей ефективності відтворення, використання і охорони 

лісових ресурсів, щоб максимальною мірою використати наявні резерви та 

уникнути помилок організаційно-економічного характеру, які мали місце 

в попередньому періоді [1]. 

Частка продукції лісозаготівельного виробництва у фактичних цінах в 

минулому десятиріччі мала достатньо стійку тенденцію до поступового 

зростання на фоні досить стабільного показника відносної частки 

продукції лісозаготівель у загальному обсягові продукції, робіт та послуг 

лісового господарства. Натомість в 2013 році відбулося різке зниження 

згаданого останнім показника – до 64 %, що набагато менше від 

середнього його значення за ряд попередніх років. Ймовірною причиною 

таких змін може бути значне зростання обсягів продукції, робіт та послуг 

лісового господарства (у фактичних цінах), які безпосереднім чином не 

пов’язані із виробництвом продукції лісозаготівель як такої. Іншими 

словами, вказані дані опосередковано свідчать про певне збільшення 

фактичної вартості виконаних робіт та послуг лісового господарства, що 

за певних умов може вказувати на поступову зміну пріоритетів розвитку 

лісового сектора економіки. 

Має місце також стійка тенденція до суттєвого зростання обсягів 

продукції, робіт та послуг лісового господарства, виражених у фактичних 

цінах відповідного року. Найбільшим зростанням вказаного показника 
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характеризуються 2011–2013 роки, які демонструють збільшення майже у 5–

6 разів порівняно із періодом 2001–2004 років. При цьому показник площ 

лісових земель, на яких проводилися рубки лісу в цілому (без їх поділу за 

окремими видами рубок) протягом аналізованого періоду часу суттєвим 

чином практично не змінювався, за винятком значного зростання у 2001 році 

та, відповідно, значного зниження у 2009 році. Такі відхилення за окремими 

роками від загальної стабільної динаміки вказаних лісогосподарських 

заходів в цілому можуть бути пов’язані із природними змінами наявності 

площ лісових земель, які потребували проведення рубок різних видів у 

відповідності до породно-вікової структури.  

Обсяги заготівлі ліквідної деревини від рубок головного користування, 

протягом принаймні останнього десятиріччя залишаються достатньо 

стабільними, маючи тенденцію до певного поступового зростання у 

натуральних показниках. Подібна тенденція у вказаному періоді часу 

характерна також і для відносного показника, який показує частку 

заготовленої ліквідної деревини в сумарному показнику. Відповідно до 

цього такий же відносний показник за рубками формування й 

оздоровлення деревостанів має схожу динаміку. Досить значне його 

зниження, однак, спостерігалося у 2009 році, що можна пояснити 

відповідним підвищенням за рубками головного користування, 

пов’язаним із природними змінами породно-вікових характеристик 

деревостанів на вказаний момент. 

За період з 2001 по 2013 роки спостерігалося досить відчутне зростання 

показників штучного лісовідновлення (відтворення лісів шляхом садіння та 

висівання). Особливо відзначається в цьому плані період з 2001 до 2009 

року, в якому з початку до кінця зазначеного періоду, що аналізується, 

вказаний показник зріс майже у два рази, після чого став поступово 

знижуватись, але не нижче відповідного показника 2001 року. Це само 

собою опосередковано свідчить про наявність позитивної тенденції у 

розвитку лісогосподарського виробництва як такого в плані процесу 
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лісовирощування для забезпечення перспективних можливостей як 

лісосировинної бази, так і послуг лісів, пов’язаних із підвищенням 

стандартів (характеристик) екосистем. Це в свою чергу, досить вагомий 

фактор посилення ролі лісових біогеоценозів у забезпеченні збалансування 

просторового розвитку територій проживання населення [2], в першу чергу 

так званих «сільських територій», а також не в останню чергу, прилеглих 

індустріалізованих та аграрно розвинених складових частин території в 

цілому (як у національному, так і у регіональному масштабі). 

У вказаному періоді часу (2001–2013 рр.) спостерігалася також 

достатньо стійка динаміка природного поновлення лісових насаджень 

порівняно із початком аналізованого періоду, хоча при цьому його рівень 

суттєво нижчий від рівня показників штучного відтворення лісів 

(створення лісових культур) на землях лісового фонду. Така стійка і 

незмінна протягом багатьох років тенденція свідчить про чітку 

пріоритетну орієнтованість лісогосподарського виробництва України в 

цілому (а фактично і переважної більшості регіонів незалежно від 

особливостей природно-кліматичних умов) на достатньо 

індустріалізований (механізований) напрямок ведення господарства.  

Певна стабільність природного поновлення, але на досить низькому 

рівні, може опосередковано свідчити про недостатню увагу, яка 

приділяється даним лісогосподарським заходам з боку спеціалізованих 

лісогосподарських підприємств та обласних управлінь лісового 

господарства. В свою чергу це зумовлено відповідною стратегією 

розвитку лісового господарства на державному рівні. І в цьому плані 

можна вести мову про необхідність та можливість зміни позиції на 

державному та регіональному рівні в бік існуючої практики сусідніх 

європейських країн, яка застосовується протягом багатьох років і має 

суттєве як теоретичне, так і практичне обґрунтування у вигляді системи 

ведення лісового господарства наближеного до природного. 
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За оцінками вітчизняних та зарубіжних фахівців, такий стратегічний 

напрямок лісогосподарського виробництва визнається як перспективний, 

особливо в сенсі надання екосистемних послуг та збереження природного 

біорізноманіття, що є дуже актуальним питанням для сучасного етапу 

розвитку України та її регіонів. В принципі до певної міри можлива 

постановка питання про перехід окремих регіонів (традиційно лісових) 

переважно на напрямок природного відтворення лісових насаджень у 

відповідності до природних умов місцезростання (типів лісу). Виходячи із 

реально наявних для цього підстав частка природного поновлення може 

бути суттєво підвищена в цілому по Україні за рахунок названих регіонів, 

що може стати свідченням часткового переходу лісогосподарського 

виробництва на інший стратегічний напрямок. 

Проблема вибору стратегічного напрямку розвитку просторово-

територіального устрою лісокористування в Україні залишається по своїй 

сутності не вирішеною, хоча треба визнати, що це не впливає однозначно 

негативно на розвиток лісового господарства. Мова йде саме про 

стратегічні перспективи розвитку сфери лісокористування, в тому числі і 

приведення її у відповідність до значної кількості вже існуючих та 

активно діючих в рамках міжнародної спільноти стандартів 

природоохоронного спрямування. 

Попри об’єктивну можливість різноманітних варіацій та співвідношень 

в стратегічному плані наявним є вибір між двома моделями ведення 

лісового господарства. Одна із них має базуватись на індустріалізованому 

устрої (організації) ведення господарства. Така модель в переважній 

більшості випадків застосовується на даний час і передбачає достатньо 

високу міру механізації процесів (лісогосподарських заходів). Інша 

(альтернативна) модель базується на максимальному використанні 

природних можливостей лісових насаджень до самовідновлення та 

позитивного впливу на елементи навколишнього середовища. Обидві такі 

моделі майже в однаковій мірі мають право на існування [3]. 
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Підвищення ефективності лісокористування є важливою передумовою 

забезпечення безперервного та невиснажливого ведення лісового 

господарства. Особливо це актуально для багатолісних районів, де 

лісогосподарська діяльність виступає базовою ланкою господарського 

комплексу і є основою соціально-економічного піднесення [4]. Вагомість 

сфери лісокористування для розширеного відтворення ресурсно-

виробничого потенціалу окремих регіонів та населених пунктів потребує 

використання усіх наявних резервів підвищення не лише економічної 

(зростання прибутковості діяльності, збільшення питомої ваги продукції з 

високою часткою доданої вартості, підвищення матеріаловіддачі залучення 

лісових ресурсів у господарський оборот), а й екологічної ефективності 

(зменшення втрат лісосировини, покращення використання відходів 

лісосічного виробництва, скорочення лісових пожеж, нарощення 

асиміляційного потенціалу) господарського освоєння лісоресурсного 

потенціалу [5], щоб сприяти зростанню дієвості впливу лісогосподарського 

чинника на темпи соціально-економічного розвитку та упереджувати прояви 

розбалансованого та нераціонального лісокористування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПЕРСОНАЛОМ  

ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Вступ. Організація оплати праці та системи ведення розрахунків з 

персоналом займає одне з центральних місць в усій системі обліку для 

підприємства. У цілому нині, облік праці та зарплати є одним із 

найважливіших напрямків діяльності сучасного підприємства. На 

сьогоднішній день із основних факторів виробництва, які вимагають 

найбільших затрат, є праця. Економічні перетворення, які здійснюються в 

Україні протягом останніх років спрямовані на реформування 

господарського механізму проведення та вдосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з персоналом на підприємстві. 

Матеріали та методи. Питання вдосконалення обліку розрахунків із 

персоналом розглядалось багатьма відомими вченими та практиками в 

галузі бухгалтерського обліку. Особливо слід виділити роботи таких 

провідних економістів, як Білова А. А., Расторгуєва Р. Н., Бакаєва О. С. та 

інших. Незважаючи на дослідження даного питання, кожне підприємство 

має свої особливості і потребує конкретних заходів щодо вдосконалення 

обліку розрахунків із персоналом. 

Результати. Політика підприємства в області розрахунків із персоналом є 

складовою його управління, від якої значною мірою залежить ефективність 
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його роботи, оскільки правильне їх проведення це один з найважливіших 

стимулів в раціональному використанні робочої сили підприємства. Під 

раціональної організацією бухгалтерського обліку слід розуміти таку його 

побудову, яка забезпечує систему управління повною, своєчасною 

різнобічною обліковою інформацією щодо діяльності підприємства при 

мінімальних витратах праці та коштів для його ведення [1, c. 568]. 

До завдань раціональної організації бухгалтерського обліку 

розрахунків із персоналом входить: 

- забезпечення відображень даних про розміщення коштів 

підприємства у різні види вкладень і зобов’язання – як його джерел; 

- формування повної і достовірної інформації про економічні процеси, 

що відбуваються на підприємства; 

- своєчасне попередження негативних явищ господарсько-фінансової 

діяльності підприємства (штрафи за невиконання договорів, санкції 

податкових служб, розкрадання тощо.); 

-  вчасне надання достовірних звітних даних власникам, вищим 

організаціям, державним органам і службам (податкової інспекції, 

органам статистики); 

- застосування сучасних засобів автоматизації дисконтних робіт; 

- найбільш раціональний розподіл обов’язків між рахунковими задля 

забезпечення ритмічної роботи [2, c. 93]. 

Організація обліку з персоналу здійснюється за допомогою форм та 

положень бухгалтерського обліку. Основним документом для обліку 

новоприйнятих працівників є наказ (розпорядження) «Про прийняття на 

роботу»(типова форма № П-1).  

Для полегшенням роботи ведення обліку розрахунків з персоналом 

підприємства користуються автоматизованими програмами. 

Приклад удосконаленої аналізованої організації вирішує головний 

бухгалтер задопомогою автоматизованих програм: «1С: Підприємство» і 

«1С: Зарплата і кадри». З їхньою допомогою здійснюється: 
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- ведення довідників підрозділів, співробітників, нарахувань і 

утримань, бухгалтерських рахунків, шифрів виробничих замовлень; 

- ведення табелів робочого дня, розрахунок нарахувань, що з 

погодинної і відрядної формами оплати праці; 

- розрахунок відпусток, лікарняних листів та інших відхилень від 

нормального режиму; 

- автоматичне нарахування різних добавок, посібників, доплат, 

регулярних премій і автоматичне утримання аліментів, кредитів, сум по 

виконавчим листам судів; 

- нарахування разових премій, роботу з довільними нарахуваннями і 

утриманням; 

- розрахунок податків для штатних і позаштатних співробітників; 

- печатку платіжних відомостей, розрахунок листків, лицевих рахунків, 

розрахункових відомостей, платіжних доручень, податкових карток тощо.; 

- контроль видачі грошових сум, ведення депонентів; 

- розподіл зарплати по бухгалтерським рахунках, і об'єктах витрат; 

- складання звітів Пенсійного фонду і податкову інспекцію в 

електронній формі [4]. 

Отже, програма «1С: Зарплата і кадри» представляє досить широкі 

можливості формування облікової інформації щодо обліку відпрацьованого 

робочого часу, нарахування заробітної плати та утримань з неї.  

З одного боку, це надзвичайно зручно – все розраховується 

автоматично. З іншого боку, поява непередбачених розробником подій 

викликає певні труднощі у процесі їх реєстрації. Крім, того, вносяться 

постійні зміни до законодавства, що потребує періодичного коригування 

відповідних програм. При налаштуванні програм слід врахувати: завдання 

й зміну ставок податків, мінімальну ставку заробітної плати, методики 

розрахунку нарахувань різних доплат й інші.  

Висновки. Облік розрахунків праці є найважливішою ділянокою 

бухгалтерського обліку, що забезпечує накопичення і систематизацію 
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інформації про витрати праці у виробництві продукції і на оплату праці 

кожного працівника. Необхідною умовою правильного визначення оплати 

праці та дотримання принципу матеріальної зацікавленості працівників є 

добре організований бухгалтерський облік. 

На думку автора, впровадження всіх запропонованих вище заходів по 

вдосконаленню обліку розрахунків із персоналом буде сприяти 

покращенню організації і управління діяльності підприємства в цілому. 

 

Література: 
1. Островерха Р.Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р.Е. Островерха. – К. : Центр 

учб. л-ри, 2012. – 568 с. 

2. Потриваєва Н.В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці : 

теоретичний аспект / Н.В. Потриваєва, І.В. Савченко // Економічний форум. – 

2014. – № 1. – С. 93–98. 

3. Герасимчук Л.С. Шляхи вдосконалення обліку оплати праці / Л.С. Герасимчук, 

О.В. Кантаєва // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія : Економічні 

науки. – 2012. – № 12. – С. 186–194. 

4. Семенов Г.А., Андрущенко Л.О. Організація обліку розрахунків з персоналом з 

оплати праці // nbuv.gov.ua. 

5. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам /  

О. Лишиленко // Бухгалтерський облік та аудит. –2004. – № 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Щербина О. С. 

асистент  

Литвиненко І. О. 

студентка 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ  

ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Вступ. Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на 

підприємстві починається з розробки його облікової політики, яка передбачає 

вибір комплексу методичних прийомів, способів та процедур організації та 

ведення бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприйнятих в 

державі. Тобто облікова політика конкретного підприємства залежить від 

політики держави в сфері бухгалтерського обліку. 

Матеріали та методи. Оригінальний підхід до дослідження та 

вирішення проблемних питань щодо організації обліку та облікової 

політики підприємств проводили такі відомі вітчизняні та зарубіжні 

фахівці, як Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білухи, О. М. Ганяйло, С. Ф. Голов,  

А. Г. Загородній, М. Т. Левочок, Н. П. Кондракова, Л. В. Чижевська та 

інші. а також зарубіжних: Р. А. Алборова, П. С. Безруких, С. Л. Коротаєва, 

Е. С. Хендриксена. У працях цих вчених розкриваються основні проблеми 

формування облікової політики, а також основні аспекти її реалізації в 

практичній діяльності підприємств. 

Результати. Правильно та достовірно сформована система 

бухгалтерського обліку на підприємстві є одним з важливих кроків 

підвищення ефективної діяльності на підприємстві. Це своєрідний механізм 

підготовки та відображення інформації про майнове та фінансове становище 

підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі 

мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві.  
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Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається 

з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, 

калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та 

податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки 

звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне 

застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку 

та звітності – облікової політики підприємства.  

Варто надати економічну чутність поняття «облікової політики». 

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності – таке визначення облікової політики наведене в статті 1 Закону 

України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» [1].  

Згідно визначення зазначеного вище «політика обліку» – це сфера 

нормалізації обліку через певні правила, стандарти, методологічні норми з 

метою визначення загальних і докладних принципів функціонування 

обліку в даній країні (об'єднанні країн) на певний період. 

Необхідно також мати на увазі, що облікова політика є складовою 

частиною фінансової звітності підприємства та повинна відображатися у 

примітках до фінансових звітів, а також дозволяє поєднати ведення 

бухгалтерських операцій та складання фінансової звітності. Без такого 

регламентуючого розпорядчого документа та його додержання 

бухгалтерський облік не відповідатиме принципу послідовності, а 

фінансова звітність не буде зрозуміла користувачам.  

Часи, коли визначення облікової політики на підприємстві 

обмежувалось комплексом основних (стандартних) параметрів обліку і 

звітності, механічно переписаних із законодавчих циркулярів (таких, як 

порядок нарахування зносу за основними засобами і МШП, порядок 

звітності підзвітних осіб тощо), минули назавжди. Ринкові методи 

господарювання вимагають досконалих, конкретних і незмінних правил 
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ведення бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. А 

встановлення таких правил, в свою чергу, потребує наукового 

аналітичного підходу, глибоких маркетингових досліджень, зваженої і 

далекоглядної кадрової політики, поєднання інтелекту та досвіду 

працівників підприємства [2, c. 203]. 

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

змінив існуючі раніше правила та принципи ведення обліку, а нововведення 

Закону, які практично вже реалізовані, змінили і доповнили існуючий 

донедавна, стереотип про єдиний і незмінний облік в усій державі.  

На фоні стандартизації обліку створилась міжнародна стандартизація, що 

має наближені риси макрополітики обліку до принципів теорії обліку. 

Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється 

у вигляді наказу про облікову політику підприємства, який після його 

затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову 

політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація 

облікового процесу на підприємстві та є обов’язковим для виконання всіма 

службами і працівниками підприємства [3, c. 322].  

Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови та 

можливості ведення господарської діяльності забезпечує:  

♦ повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів 

господарської діяльності;  

♦ готовність бухгалтерського обліку до втрат (витрат) та пасивів, ніж 

можливих доходів і активів – не допускаючи створення прихованих 

резервів;  

♦ відображення в бухгалтерському обліку фактів та умов господарської 

діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх 

економічного змісту;  

♦ тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по 

рахунках синтетичного обліку на 1-ше число кожного місяця, а також 
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показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного 

обліку;  

♦ раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи, з умов 

господарської діяльності та величини підприємства [4, c. 36].  

Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись 

лише у випадку:  

♦ зміни статутних вимог;  

♦ зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку;  

♦ забезпечення внесеними змінами більш достовірного відображення 

подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.  

Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів 

відображається у звітності шляхом:  

• коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року;  

• повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх 

звітних періодів. 

Облікова політика має довгостроковий характер і не підлягає змінам 

протягом усього звітного року. Найбільш довгостроковою позицією 

облікової політики підприємства є застосування первинних документів. 

Облікова політика підприємства затверджується наказом керівника з дня 

утворення підприємства. 

Щодо основних шляхів покращення облікової політики підприємства 

варто віднести: 

- необхідно посилити науково-методичне обґрунтування саме 

організаційних аспектів облікової політики підприємств; 

- доцільним є розроблення як додатків до «Наказу про облікову 

політику» «Положення про бухгалтерську службу та графіка 

документообігу». 
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Варто зазначити, що важливим моментом в організації роботи 

бухгалтерського персоналу є забезпечення його взаємодії з персоналом 

інших управлінських та виробничих підрозділів, тому суттєво підвищується 

роль загальної регламентації діяльності бухгалтерського персоналу.  

Зміни і удосконалення облікової політики підприємств можуть 

спричинятися змінами в законодавстві (відповідних нормативних актах), 

розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку або суттєвими 

змінами в умовах роботи чи в структурі підприємства. Про зміни в 

обліковій політиці з їх ретельним обґрунтуванням підприємство 

повідомляє в пояснювальній записці до річного звіту [5, c. 96]. 

Висновки. Згідно з визначенням, облікова політика підприємства 

базується на основних принципах обліку та звітності. Згідно принципів 

бухгалтерського обліку необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й 

реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у 

фінансовій звітності. Одним із методів та шляхів удосконалення обліку, та 

облікової політики підприємства є удосконалення управлінського обліку. 

А саме головна увага, в управлінні обліку, повинна приділятися 

управлінню затратами, як єдиного цілісного процесу, який визначатиме 

політику підприємства.  

Розробка та прийняття облікової політики кожним підприємством 

сприяє поліпшенню бухгалтерського обліку, зміцненню його правової 

основи і забезпечує належну ефективність роботи відповідної 

господарської одиниці. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ  

З РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

 

На сьогодні Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 

передбачено рахунок для обліку електронних грошей. Створено 

додатковий субрахунок до рахунка 33 «Iнші кошти» (субрахунок 335 

«Електронні гроші»). У балансі підприємства вартість електронних 

грошей буде відображатися за статтею «Грошові кошти та їхні 

еквіваленти». У разі коли електронні гроші надходять до агента на 

підставі агентського договору, що не передбачає переходу прав власності 

на гроші, для обліку електронних грошей рекомендуємо використовувати 

забалансовий рахунок (наприклад, рахунок 033), на якому вести облік 

електронних грошей за номінальною вартістю. Електронні гроші є 

борговими зобов'язаннями емітента, вони не надходять на поточний 
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рахунок отримувача, крім випадків зворотного обміну електронних 

грошей на безготівкові. 

Позитивна динаміка збільшення Інтернет-аудиторії, розвиток та нарос- 

тання темпів інтерактивної торгівлі спричиняють появу нових 

можливостей для ведення бізнесу – розраховуватися за поставлені товари, 

виконані роботи та надані послуги електронними грошима. Визначення 

терміну «електронні гроші» у вітчизняній фінансовій практиці міститься в 

постанові НБУ № 481 «Положення про електронні гроші», згідно якої 

останні «це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими, крім емітента, особами і є 

грошовим зобов'язанням емітента» [1]. При цьому зазначається, що 

електронні гроші можуть бути виражені тільки в гривневому еквіваленті. 

Електронні гроші зазвичай розділяють на два типи: на базі смарт-карт та 

на базі мереж. І перша, і друга група підрозділяються на анонімні (не 

персоніфіковані) системи, в яких дозволяється проводити операції без 

ідентифікації користувача, й неанонімні (персоніфіковані) системи, що 

вимагають обов’язкової ідентифікації користувача [4]. 

Електронні гроші (Інтернет-гроші) – це фактично електронний 

еквівалент звичайних грошей, які використовуються при розрахунках між 

покупцем і продавцем в Інтернет-магазинах. З технічного погляду 

електронні гроші – це електронний запис про певний обсяг вартості, який 

захищений відповідними криптографічними алгоритмами. З юридичного 

погляду електронні гроші є грошовим зобов’язанням емітента, який 

повинен обміняти їх на традиційні гроші за вимогою пред’явника. [3]. 

Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати 

кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, «Яндекс.Деньги», RBK 

Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers 

тощо [3]. Такий розвиток ринку електронних грошей є свідченням 

еволюції вітчизняного бізнесу, його поступового наближення до світових 

стандартів. Але широкому застосуванню електронних платіжних засобів в 
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Україні перешкоджають певні труднощі. По перше, це правове 

регулювання, яке не встигає за стрімким розвитком відносин у цій сфер, 

та законність обігу електронних платіжних засобів в Україні. Згідно 

останніх змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та 

Інструкції про його застосування, введено субрахунок 335 «Електронні 

гроші, номіновані в національній валюті» (зі змінами від 27.06.2013 р.), на 

якому відображаються операції з електронними грошима. В 

бухгалтерському обліку поповнення платіжної або мобільної старт-картки 

(електронного гаманця) з поточного рахунку відображається записом: 

Дебет 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» Кредит 

311 «Поточні рахунки в національній валюті». За поповнення платіжної 

картки стягується комісія: Дебет 92 «Адміністративні витрати» Кредит 

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті». Оплата товарів за 

допомогою електронного гаманця з платіжної картки здійснюється 

підзвітною особою: Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 

Кредит 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». При 

безпосередньому придбанні товару карткою з використанням електронних 

грошей застосовується субрахунок 372, а використання субрахунка 335 

суттєво обмежена, оскільки згідно з Інструкцією про застосування Плану 

рахунків рахунки 30, 31, 33 не кореспондують з рахунками класу 2, 

рахунок 33 не кореспондує з рахунком 64, щоб відобразити ПДВ чи 

сплату податків [4]. Суб’єкти, які здійснюють операції з електронними 

грошима (емітент електронних грошей, оператор, агенти, торговці та 

користувачі), мають право їх здійснювати лише за правилами, 

узгодженими з Нацбанком. При цьому Нацбанк не узгодив правила 

використання електронних грошей WebMoney Transfer, Інтернет.Гроші, 

VkrMoney, RBKMoney, Яндекс.Гроші, QJWI, E-gold. Отримані від 

користувачів електронні гроші торговець має право: обміняти на 
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безготівкові кошти в агента з розрахунків або пред’явити до погашення 

емітенту в обмін на безготівкові кошти [2]. 

 

Література: 
1. Про електронні гроші в Україні : положення НБУ від 04.11.2010 р. № 481. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 

2. Щодо використання електронних грошей суб’єктами господарювання : 139 лист 

НБУ від 26.06.2014 р. № 25-109 / 33434. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua. 

3. Грицюк П.Ю. Електронні гроші – нове досягнення криптографії та інформаційних 

технологій // Науковий вісник НЛТУ України. –2013. – Вип. 23.1 – С. 339–347. 

4. Олексюк О.С., Мостіпака О.В. Електроннігроші та віртуальні банки : інформаційний 

контекст // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 198–202.  

 

 

  



74 

 

СЕКЦІЯ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
 

 

 

Вінокуров Я. О. 

студент 

Науковий керівник: Сиротюк Ю. В. 

асистент кафедри фінансових ринків 

Національний університет 

Державної податкової служби України 

м. Ірпінь, Київська область, Україна 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ  

У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

На даному етапі розвитку ринкових економік система перерозподілу 

капіталу відіграє одну з провідних ролей. Бурхливий розвиток 

інструментів фінансового ринку та різке зростання кількості торгів на 

ньому продовжують залишатися основними тенденціями, в рамках яких 

розвивається світова глобалізована економіка. Український фінансовий 

ринок не виконує функції, аналогічні зарубіжним ринкам, що, в свою 

чергу, призводить до негативних наслідків розвитку всієї економіки 

країни. Це пов’язано, зокрема, з тим, що економіка держави досі 

знаходиться у перехідному стані від адміністративно-командної до 

ринкової, а сфера використання та застосування фінансових інструментів 

часто вибудовувалась таким чином, щоб максимально задовольнити 

інтереси обмеженої верстви населення, а не економіки держави загалом. 

Метою написання даної роботи є врахування позитивних аспектів 

організації фінансових ринків країн світу та дослідження перспектив 

їхнього застосування в українській практиці. Системна перебудова, 

необхідність якої продиктована військово-політичною ситуацією в країні, 

формує актуальність даної роботи, адже сформований план реформ та їхнє 
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поступове впровадження у життя здатні забезпечити стабілізацію 

економічної ситуації, яка так необхідна Україні. 

Дослідженням організації фінансових ринків країн світу займалися 

численні представники наукової думки як зарубіжних країн, так і України. 

Зокрема, найвизначніший вклад у дослідження даного питання зробили  

П. Роуз, Дж. Сінкі, Дж. Стігліц, Б. Пшик, В. Корнєєв, С. Лєонов, Б. Луців, 

А. Мороз, В. Ходаківська та інші. 

У процесі розвитку та становлення фінансового ринку України 

вирішальну роль відіграв банківський сектор. Наразі фінансова система 

здебільшого концентрується у банківській галузі, що має свої історичні 

передумови. По-перше, це негативний історичний досвід, що похитнув 

довіру населення до фінансового сектору загалом. Після розпаду СРСР та 

процесами перебудови, пов’язаними з ним, населення України та деяких 

інших постсоціалістичних держав почало накопичувати свої заощадження 

вдома, не виводячи їх на фінансовий ринок. Лише з часом частина 

накопичень почала перерозподілятись через банки, проте інші фінансово-

кредитні установи все ще не набули популярності, зокрема через низьку 

фінансову освіченість громадян. По-друге, банківський сектор почав 

динамічно розвиватися з активізацією приватизаційних процесів та 

утворенням великих компаній та холдингів. При кожному холдингу, з 

метою концентрації коштів в «одних руках», почали створюватись власні 

банки, які з часом почали виходити на ринок та надавати більш широкий 

спектр послуг. 

Ситуація, що виникла на фінансовому ринку України, призвела до 

практичного витіснення небанківських фінансових інституцій. 

Перешкодою їхньому розвитку є також недосконалість законодавчої бази. 

На відміну від фінансового ринку України, фінансовий ринок Польщі 

став одним з найбільш перспективних та динамічних ринків Європи, хоча 

на початку його розвитку у 1990 році ринки України та Польщі 

перебували у майже ідентичних умовах. Спочатку діяльності польського 
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фінансового ринку було прийнято рішення про запровадження механізмів, 

які використовуються на західних ринках капіталів, що дало змогу 

застосувати сучасні правові й організаційні інструменти у Польщі. 

Позитивним аспектом використання сучасних світових стандартів було 

прискорення процесу розвитку ринку капіталів і прийняття цільових 

рішень [1]. Зокрема, централізація польського фондового ринку, здійснена 

за зразком провідних фондових бірж світу, дала змогу Варшавській 

фондовій біржі стати одним з найбільших та динамічних ринків Східної та 

Центральної Європи [2]. Важливим аспектом розвитку фондової біржі у 

Варшаві стало широкомасштабне реформування економічної та соціальної 

сфери в Польщі. Так, запровадження пенсійної реформи, вивело на ринок 

велику кількість недержавних пенсійних фондів, які стали одними з 

головних інвесторів. Реформа підштовхнула людей шукати джерела 

додаткового соціального захисту, що також посприяло розвитку 

страхового бізнесу. 

Цікавим для переймання досвіду є фінансовий ринок Німеччини як 

країни, де, як і в Україні, переважна частина фінансових ресурсів 

перерозподіляється через банківські установи. Організація фінансово-

кредитних відносин у Німеччині здійснюється на базі банківської моделі, 

яка характеризується вищим рівнем довіри до банків. Причому банківська 

система цієї країни зберігає універсальний характер. Посилення 

конкуренції між кредитними установами і виникнення принципово нових 

можливостей на фінансовому ринку змусили багатьох банків до пошуку 

інших способів підвищення дохідності своїх операцій [3, c. 193–194]. Так, 

німецькі банки є активними учасниками на ринках пайових цінних 

паперів та активно скуповують акції великих промислових компаній. 

Банківська система, таким чином, створює постійний та сталий попит на 

фінансовому ринку, забезпечуючи його динамічний розвиток. 

На відміну від Німеччини, фінансовий ринок США за 

інституціональною ознакою є переважно небанківським. Поряд із 
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банківськими установами активну діяльність на фінансовому ринку ведуть 

спеціалізовані фінансово-кредитні інститути – інвестиційні фонди і 

компанії, тоді як участь банків у фінансуванні підприємницьких проектів 

є менш істотною. Зокрема, донедавна близько 70 % працюючих 

повнолітніх громадян США регулярно спрямовували свої заощадження в 

інвестиційні фонди, а не на банківські депозити [4, с. 59]. Посприяв 

розвитку небанківського сектору фінансового ринку США стан розвитку 

недержавного пенсійного забезпечення та страхування, зокрема 

медичного. Крім цього, варто зазначити, що історично в США склались 

сприятливі умови розвитку фондового ринку, який, зокрема завдяки своїй 

централізованості, набув міжнародних масштабів. 

Цікавим для України є досвід Франції, Іспанії та Італії, де значну роль 

у функціонуванні фінансового ринку відіграє держава. У цих країнах 

створюється спеціалізовані державні фонди, які беруть активну участь у 

фінансуванні приватного сектору. Зокрема, Фонд соціально-економічного 

розвитку Франції, на підставі складеного на державному рівні 

індикативного плану розвитку найбільш перспективних галузей 

економіки, здійснює пільгове кредитування підприємств, задіяних у 

зазначених галузях економіки [4, с. 60]. Разом з державною підтримкою, 

що проявляється у формі податкових пільг, це дає відчутний поштовх у 

розвитку приватного сектору, а на фінансовому ринку утворюється 

постійна пропозиція державних фінансових ресурсів. 

Отже, резюмуючи вище написане, варто зазначити, що фінансовий ринок 

– це інтегрована складова економіки будь-якої країни, тому її розвиток та 

реформування неможливе лише за рахунок зміни законодавства у цій сфері. 

Підвищення ефективності розподілу ресурсів на фінансовому ринку України 

можливе за планомірної роботи з впровадження реформ у всіх галузях 

соціально-економічного життя країни. Зокрема, це стосується пенсійної 

реформи та реалізації системи загальнообов’язкового медичного 

страхування, встановлення обов’язкової норми участі державних 
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підприємств та органів місцевого самоврядування у фінансовому ринку в 

разі утворення дефіциту або норми інвестування тимчасово вільних коштів у 

інструменти фінансового ринку в разі утворення профіцитної ситуації, 

ліквідації роздрібленої системи фондових бірж та утворення 

централізованого ринку цінних паперів.  
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ОЦІНКА СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 

Постановка проблеми. У посткризовий період дуже важливу роль 

відіграє забезпечення рівноваги і стійкості банківської системи України. 

Це важливо тому, що, направляючи свої фінансові ресурси на інвестиційні 

проекти або ж коли надають платіжні послуги, банківські системи, тим 

самим, сприяють підвищенню економічної активності, а так само 
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добробуту населення. Крім цього, не для кого не секрет, що банківські 

системи схильні нестабільності та криз. Це може призвести до того, що 

буде зруйнована фінансова стійкість, яка призведе до значних втрат не 

тільки фінансовим, але також і до втрати клієнтів. 

Аналіз останніх публікацій. Теоретичним і методологічним проблемам 

оцінки стійкості банківської системи України присвячено наукові 

публікації таких вчених: В. В. Коваленко [1], Г. Г. Фетисов. [2] та інші 

Мета статті. Метою дослідження є оцінити стійкість банківської 

системи України. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з фінансовою та 

макроекономічною нестабільністю в посткризовий період, складністю, 

динамічністю, багатоплановістю та ризиковістю діяльності комерційних 

банків важливого значення набуває підтримання банківськими системами 

певного потенціалу стійкості з метою недопущення фінансової 

нестабільності і виникнення фінансових криз. 

При визначенні потенціалу стійкості досить поширеним є метод 

визначення узагальнюючого (інтегрального) показника фінансової 

стійкості. При зростанні значення інтегрального показника можна 

говорити про зростання потенціалу поточної стійкості банківської системи 

і при зменшенні – про зниження поточної фінансової стійкості. 

Про зниження ризиків та підвищення потенціалу стійкості банківської 

системи України у посткризовий період свідчить і покращення 

мультиплікатора капіталу як в цілому по банківській системі, так і по 

окремих групах банків. 

Оскільки власний капітал повинен покривати збитки за активами 

банку, то чим вищий рівень мультиплікатора, тим вищий ступінь ризику 

банкрутства банку і нижчий потенціал стійкості банківської системи. 

Новий законопроект США про фінансове регулювання, в т. ч. закон 

Додда-Френка, прийнятий з метою недопущення фінансової кризи, 
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передбачає обмеження можливості зростання корпорацій за рахунок 

«фінансового ричага». 

Висновки. В тих умовах, в яких на сьогодні опинилась банківська 

система України, найоптимальнішим шляхом зростання рівня капіталізації 

банків і забезпечення стійкості банківської системи є збільшення 

показника адекватності капіталу через консолідацію системи України.  

 

Література: 
1. Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи : 

методологія і практика : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 

2010. – 228 с. 

2. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки /  

Г.Г. Фетисов. – М. : Экономика, 2011. – 497 с. 
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АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

До прийняття Бюджетного кодексу України питання про бюджетні 

правопорушення не мали такої актуальності, тому фактично не були в 

центрі уваги. Але це не означає, що на практиці не існувало таких 

правопорушень. Вони вчинялися на кожній стадії бюджетного процесу і 

полягали в порушенні як нормативних актів, які безпосередньо 

врегульовували порядок складання проектів бюджетів, так і самого Закону 

про Державний бюджет на відповідний рік. Так, порушення термінів 

прийняття Закону України про Державний бюджет на відповідний рік 
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призводило до того, що бюджет був нереальним, а це могло привести до 

розладу всієї фінансової системи держави. 

Найбільша кількість правопорушень скоюється під час найдовшої 

стадії бюджетного процесу – виконання бюджету. Актуальними та 

болючими правопорушеннями є нецільове, неефективне, незаконне 

використання бюджетних коштів [1, c. 45]. 

За таких обставин держава залишається в скрутному економічному 

становищі, а порушники бюджетного законодавства спустошують бюджет 

та уникають відповідальності. Отже, неможливо залишити без уваги 

велику кількість правопорушень, які мають місце на таких стадіях 

бюджетного процесу, як складання проектів бюджетів, розгляд і 

прийняття Закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві 

бюджети, оскільки вони тягнуть негативні наслідки для інших стадій. А 

саме: несвоєчасна розробка проектів бюджетів, їх прийняття та внесення 

змін, які суперечать Конституції України, а це, як відомо, властиве кожній 

державі, призводить у подальшому до неналежного їх виконання. 

Бюджетне правопорушення – це недотримання учасником бюджетного 

процесу встановленого Бюджетним кодексом України та іншими 

нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, 

затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання 

бюджету [2, c. 261]. 

У ході проведення аудиторами Рахункової палати контрольно- 

аналітичних та експертних заходів виявлено, відповідно до статей 116 і 

119 Бюджетного кодексу України, порушень бюджетного законодавства 

(незаконного, у тому числі нецільового), неефективного використання 

коштів Державного бюджету України та державних цільових фондів на 

загальну суму 17 млрд. 874 млн. грн. (рис. 1). З цієї суми:  

- незаконне, у тому числі нецільове використання коштів становить 4 

млрд. 894,6 млн. грн.; 

- неефективне – 12 млрд. 979,4 млн. гривень. 
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Рис. 1. Структура виявлених порушень у використанні  

бюджетних коштів за період 2011–2013 роки, млрд. грн. 

 

Аналіз контрольно-аналітичних заходів, проведених упродовж 2013 

року, свідчить, що більшість порушень бюджетного законодавства 

продовжують мати системний характер і повторюються із року в рік. 

Найбільш характерними за кількістю виявлених випадків та обсягами 

порушень у звітному році були порушення, які умовно можна 

класифікувати за такими узагальненими видами [3, с. 26]:  

- планування з порушенням чинного законодавства та за відсутності 

правових підстав;  

- використання бюджетних коштів без належних нормативно-правових 

підстав;  

- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти; 

- нецільове використання кредитних ресурсів; 

-  порушення, пов’язані з неналежним веденням бухгалтерського обліку; 

-  відволікання коштів держбюджету у дебіторську заборгованість;  

незаконне,в т.ч. нецільове неефективне 
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- недотримання установлених порядку та термінів перерахування 

міжбюджетних трансфертів;  

- недотримання принципу пропорційності фінансування (розподілу) 

бюджетних коштів;  

- порушення бюджетного законодавства, пов’язані з розміщенням та 

виконанням державного замовлення.  

Необхідно відзначити, що для того, щоб уникнути бюджетних 

правопорушень необхідно ретельно стежити за змінами у бюджетному 

законодавстві та правильно відносити витрати і доходи до місцевих і 

державного бюджетів. 

Також корисним для вдосконалення вітчизняної системи контролю за 

бюджетними правопорушеннями може стати вивчення зарубіжного 

досвіду організації фінансового контролю.  

Зарубіжний досвід організації фінансового контролю в цілому може 

вплинути на вирішення основних українських проблем у цій сфері. Вивчення 

їхніх досягнень і помилок безперечно допоможе на нашому власному шляху 

до цивілізованого ринку та фінансового правопорядку [4, с. 148]. 

Також одним із найважливішим питань формування правової бази 

системи відповідальності учасників бюджетного процесу є розробка та 

прийняття законодавчого акта, який має стати фундаментом системи. 

Особливо слід врегулювати питання морально-етичних норм 

діяльності органів державного фінансового контролю та правових засад 

встановлення видів відповідальності. Розроблення чітко регламентованих 

норм створить ефективні умови для побудови дієвої системи 

відповідальності в Україні. 
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1. Бандурка О.М. Бюджетне право України : [підручник] / О.М. Бандурка,  

О.П. Гетьманець ; Національний університет внутрішніх справ. – Херсон,  

2003. – 152 с. 



84 

 

2. Азаров М.Я., Копилов В.А., Воронова Л.К., Єфіменко Т.І., Мярковський А.І. Науково-

практичний коментар до бюджетного кодексу України ; Науково-дослідний 

фінансовий ін-т. / М.Я. Азаров (заг.ред.). – Київ : НДФІ, 2006. – 632 с. 

3. Звіт Рахункової палати України за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/1674 4990/Zvit_2013.pdf. 

4. Василик О.Д. Державні фінанси України : [навчальний посібник] / О.Д. Василик – 

Київ : Вища школа., 2002. – 383 с. 

 

 

  

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/1674%204990/Zvit_2013.pdf


85 

 

СЕКЦІЯ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СУБРЕГІОНІВ ЯК НАПРЯМ МОДЕЛЮВАННЯ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Одним із механізмів економічного розвитку є кластеризація економіки. 

Понад кілька десятиліть у багатьох країнах світу впроваджуються в 

економіці мережеві структури як на місцевому, регіональному, так і на 

національному рівнях. Зусилля по їх створенню не завжди успішні у 

зв’язку зі складністю процесу, економічними можливостями та умовами 

конкуренції, проте дана модель стає все більш затребуваною у зв’язку з 

глобалізацією. Міжнародний досвід засвідчує, що органи місцевого 

самоврядування можуть значно як сприяти кластеризації на регіональному 

і місцевому рівні виробничих відносин, так і нівелювати зусилля щодо 

економічного кластерування, проводячи політику декластеризації. 

Перешкодою формування на регіональному й місцевому рівнях 

кластерних утворень виступає і переважаючий командно-

адміністративний стиль управління обласних і районних державних 

адміністрацій, схильність чиновників до застосування звичних їм методів 

управління й господарювання. Натомість перевагу слід віддавати пошуку і 

впровадженню інноваційних рішень, ініціатив і підходів, які дають 

можливість структурно перебудувати й модернізувати регіональні й 

місцеві господарські комплекси. 
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Методологія проведеного аналізу включає опитування місцевих та 

регіональних органів влади Закарпатської області. При цьому, відповідна 

вибірка складає 100 %, тобто охоплено всі райони (13) та міста обласного 

підпорядкування (5) – разом 18 об’єктів. Структура анкети побудована, 

враховуючи 7 пріоритетних видів діяльності в області, а саме: сільське 

господарство, харчова промисловість, лісове господарство, 

деревообробка, виробництво меблів, машинобудування і туризм [1]. 

Основні питання були спрямовані на виявлення застосовуваних та 

необхідних інструментів підтримки економічного розвитку, проблем та 

бачення розвитку. Друга частина аналізу проведена за допомогою таких 

методів економіко-математичного моделювання, як кластеризація 

методом k-середніх і деревовидна кластеризація.  

Для групування субрегіонів по пріоритетним видам діяльності 

адміністративні одиниці Закарпаття було віднесено до однієї з 4-х груп 

субрегіонів (рівнів кластерів) (табл. 1): 

 1-й рівень кластеру: райони, що мають найбільшу активність 

підтримки місцевою владою розвитку пріоритетних видів діяльності;  

 2-й рівень кластеру: райони, що мають хорошу активність підтримки 

розвитку пріоритетних видів діяльності;  

 3-й рівень кластеру: райони, що мають достатню активність 

підтримки розвитку пріоритетних видів діяльності;  

 4-й рівень кластеру: райони, що мають найменшу активність 

підтримки розвитку пріоритетних видів діяльності. 
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Таблиця 1  

Рівневе кластерування субрегіонів Закарпаття за ступенем 

активності підтримки розвитку пріоритетних видів діяльності 

 

Субрегіон 

 

Місце 

рейтингу 

Кількість пріоритетних видів діяльності  

у відповідному рівні кластеру 

1-му 2-му 3-му 4-му 

Мукачівський 

р-н 

1 7 0 0 0 

Ужгородський 

р-н 

2 6 1 0 0 

Виноградівськ

ий р-н 

3 5 1  1 0 

Іршавський  

р-н 

4 2 2 2 1 

Ужгород 5 1 6 0 0 

Мукачеве 6-7 1 4 2 0 

Тячівський  

р-н 

6-7 1 4 2 0 

Міжгірський 

р-н 

8 1 3 3 0 

В.Берзнянськи

й р-н 

9-10 1 3 1 2 

Чоп 9-10 1 3 1 2 

Воловецький 

р-н 

11 1 2 4 0 

Перечинскьий 

р-н 

12 1 2 2 2 

Берегівський 

р-н 

13 1 0 4 2 

Свалявський 

р-н 

14 0 6 1 0 

Хуст 15 0 3 2 2 

Рахівський  

р-н 

16 0 2 3 2 

Берегово 17 0 1 4 2 

Хустський р-н 18 0 0 3 4 

 

На основі здійсненого аналізу можна зробити такі висновки:.  
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До 1-го рівня кластеру («райони з найбільш активною підтримкою 

місцевого економічного розвитку») однозначно відносяться «піонери» 

серед субрегіонів (Мукачівський, Ужгородський та Виноградівський 

райони), що: 

а) займають перші три місця рейтингу; 

б) мають найбільшу кількість видів діяльності, які потрапляють до 1-го 

рівня кластеру (від 5 до 7); 

в) не мають жодного виду діяльності у 4-му рівні кластеру (тобто 

жодного пріоритетного виду діяльності, по якому даний субрегіон є 

найменшу активність підтримки з боку місцевої влади); 

г) із суттєвим відривом знаходяться в авангарді рейтингу.  

До 2-го рівня кластеру («райони з хорошим рівнем підтримки 

місцевого економічного розвитку») потрапили 5 субрегіонів (Іршавський 

район, Ужгород, Мукачеве, Тячівський район, Міжгірський район), які: 

а) посідають 4–8 місця; 

б) мають 1–2 види діяльності у 1-му рівні кластеру; 

в) не мають жодного виду діяльності у 4-му рівні кластеру (за 

винятком Іршавського району, де до 4-го рівня кластеру потрапила 

деревообробна промисловість, проте дана обставина «компенсується» 

тим, що тільки в даному районі з цієї групи до 1-го рівня кластеру 

увійшло 2 види діяльності); 

г) замикають собою першу половину рейтингу субрегіонів 

Закарпатської області. 

До 3-го рівня кластеру («райони з достатнім рівнем підтримки 

місцевого економічного розвитку») включено 6 субрегіонів 

(Великоберезнянський район, Чоп, Воловецький, Перечинський і 

Берегівський, Свалявський райони), що характеризуються наступним: 

а) 9–14 місце в рейтингу субрегіонів Закарпаття; 

б) мають 1 вид діяльності, що потрапив до 1-го рівня кластеру (за 

винятком Свалявського району, у якого такого виду діяльності немає); 
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в) мають 2 види діяльності, що потрапили до 4-го рівня кластеру (за 

винятком Воловецького та Свалявського районів, у яких таких видів 

діяльностей немає); 

г) відкривають другу половину рейтингу субрегіонів Закарпаття. 

Окремо слід виділити Свалявський район, який хоча й немає жодного 

виду діяльності у 1-му рівні кластеру (що характерно для субрегіонів 4-го 

рівня кластеру), проте немає й жодного виду діяльності у 4-му рівні 

кластеру (що переважно характерно для субрегіонів 3-го рівня кластеру). 

Крім того, 6 із 7 пріоритетних видів економічної діяльності відносяться до 

2-го рівня кластеру, 1 вид діяльності – до 3-го рівня. Враховуючи це, 

Свалявський район доцільно віднести не до 4-го рівня кластеру, а саме  

до 3-го рівня. 

До 4-го рівня кластеру («райони з найменшою активністю підтримки 

місцевого економічного розвитку») можна віднести 4 субрегіони (Хуст, 

Рахівський район, Берегово і Хустський район), які: 

а) посідають 15–18 місця та замикають собою рейтинг; 

б) не мають жодного виду діяльності, що потрапляє до 1-го  

рівня кластеру; 

в) мають 2 і більше видів діяльності, що потрапляють до 4-го  

рівня кластеру. 

Отже, загальна візуалізація рівневої кластеризації субрегіонів області 

виглядатиме наступним чином (рис. 1): 
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Мукачівський р-н 

Ужгородський р-н 

Виноградівський р-н 

 

Іршавський р-н 

м. Ужгород 

м. Мукачеве 

Тячівський р-н 

Міжгірський р-н 

В. Березнянський р-н 

м. Чоп 

Воловецький р-н 

Перечинський р-н 

Берегівський р-н 

Свалявський р-н 

 

м. Хуст 

Рахівський р-н 

м. Берегово 

Хустський р-н 

Рис. 1. Візуалізація рівневої кластеризації субрегіонів Закарпатської 

області за активністю підтримки пріоритетних видів діяльності 

 

Таким чином, із 18 об’єктів кластерного аналізу, 3 субрегіони (17 %) 

потрапили до 1-го рівня кластеру, 5 субрегіонів (28 %) – до 2-го рівня 

кластеру, 6 субрегіонів (33 %) – до 3-го рівня кластеру і 4 субрегіони (22 %) 

– до 4-го рівня кластеру. Тобто, 11 субрегіонів (61 %) в цілому займають 

середні позиції в кластерах, 7 субрегонів (39 %) – крайні (від найактивнішої 

підтримки пріоритетних видів діяльності місцевою владою до 

найпасивнішої). Отже, рівнева кластеризація субрегіонів Закарпатської 

області виявила кількісну асиметрію групування об’єктів аналізу щодо 

активності підтримки пріоритетних видів діяльності місцевою владою. 

 

Література:  
1. Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія /  

В.П. Мікловда, С.В. Сембер, С.С. Слава [та ін.] ; за ред. В.П. Мікловди [та ін.]. – 

Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А.Е., 2013–2014. – 556 с. 
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Дудник В. В. 

аспірант кафедри економічної інформатики 

Національна металургійна академія України 

м. Дніпропетровськ, Україна 

 

ВИКОРИСТАНЯ МЕТОДОЛОГІЇ КОНТРОЛІНГУ В ПРОЦЕСІ 

ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА  

НА БЮДЖЕТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Система управління закупівлями бюджетного підприємства пов’язана 

як з ринками постачання, так і з кінцевим сервісом для клієнта 

підприємства, впливаючи на якість, термін поставки і вартість готової 

продукції. Оскільки ціна на ресурси постійно зростає, то за рахунок 

включення в ланцюжок поставок нових ланок, швидких змін як на ринках 

збуту, так і на ринках постачання, витрати, пов’язані із закупівлями 

можуть становити більше 50 % в складі кінцевої собівартості підприємств. 

Ці обставини підвищують значимість організації системи управління 

процесами поставок і закупівель. Необхідність комплексного підходу до 

вдосконалення системи управління процесами закупівель вимагає 

вирішення проблеми використання концепцій, що дозволяють інтегрувати 

методи і моделі ефективного управління процесами закупівель. Тому 

актуальним стає використання методології контролінгу, що дозволяє 

координувати роботу різних підрозділів підприємства в процесі закупівлі, 

та сприяє інформаційній прозорості системи управління закупівлями. 

Система управління закупівлями включає в себе підсистеми вхідного 

аналізу закупівель; планування закупівель; вибору та роботи з 

постачальником; управління договорами на закупівлю; обліку і контролю 

вхідних потоків предметів закупівель; аналізу та оперативного 

регулювання; мотивації, повноважень і відповідальності співробітників, 

що займаються закупівлями. Аналіз систем управління закупівлями 

дозволив виявити наступні основні проблеми: відсутність 

централізованого планування і контролю над процесами 
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децентралізованих закупівель; недостатня розробленість системи 

показників для оцінки процесів закупівлі; інформація про ефективність 

роботи закупівельних підрозділів, практично не використовується для 

мотивації співробітників [4]. 

Це вимагає застосування сучасних методів і підходів до управління 

процесами закупівель. Аналіз практики і методів управління закупівлями 

дозволив виділити основні методи і підходи в управлінні закупівлями: 

скорочення кількості постачальників, і встановлення міцних зв’язків з 

ними; процесний підхід до управління; побудова ланцюжка поставок; 

розробка системи управління ризиками в області закупівель; 

використання нових інформаційних технологій; фокусування управління 

закупівлями на певних групах матеріалів; методи управління закупівлями, 

пов’язані з децентралізацією закупівель; розробка показників, необхідних 

для оцінки діяльності відділів закупівлі, співробітників, підпроцесів 

закупівлі [2, 4]. 

Оскільки система управління закупівлями є досить складною, то для її 

ефективного функціонування та вдосконалення доцільно використовувати 

концепцію контролінгу, яка дозволяє інтегрувати основні методи і 

підходи в управлінні закупівлями. Роль контролінгу закупівель зростає і 

через перехід підприємств до децентралізованої моделі управління 

закупівлями, що вимагає координації різних підрозділів в процесі 

реалізації функції закупівлі та інформаційної прозорості системи 

управління закупівлями. Пропонується комплексно використовувати 

інструменти контролінгу, тобто відомі методи, підходи, моделі. Основні 

цілі контролінгу закупівель (координація системи управління закупівлями 

та забезпечення її інформаційної прозорості) забезпечуються [3]: 

1. Функцією планування (консультування при розробці цілей і 

стратегій закупівель, в оперативному аспекті − підготовка пропозицій 

щодо заходів, які дозволяють знизити витрати). При цьому 

використовуються такі інструменти контролінгу як аналіз ризиків, SWOT 
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аналіз, портфельні аналізи, система бюджетів закупівель, система 

показників, іммітаційне моделювання, експертні системи.  

2. Аналітичною функцією (аналіз ринків закупівель, структури витрат і 

потенціалів для зниження витрат системи управління закупівлями, загальний 

аудит стратегій закупівель і економічності закупівель). Тут актуальними 

стають наступні інструменти контролінгу: портфельні аналізи, ABC- та XYZ-

аналізи, система показників, облік витрат за процесами, аналіз відхилень, 

аналіз накладних витрат, пов’язаних з закупівлями. 

3. Інформаційною функцією (надання інформації відносно 

результативності і ефективності роботи підрозділу закупівель), яка застосовує 

інструменти: розрахунок продуктивності системи управління закупівлями, 

розробка та аналіз звітності співробітників підрозділу закупівель, план-

фактний аналіз показників системи управління закупівлями. 

4. Функцією координації (координація роботи підрозділу закупівель з 

іншими підрозділами і орієнтація їх на досягнення загальних цілей 

підприємства), з використанням інструментів контролінгу: аналіз 

конфлікті цілей підрозділів в межах закупівлі, розробка стандартів для 

системи управління закупівлями, проведення семінарів, створення 

міжфункціональних команд, система збалансованих показників. 

Удосконалення системи управління закупівлями на основі концепції 

контролінгу передбачає [2] проходження наступних кроків: ідентифікація 

потреб зовнішніх клієнтів; аналіз ринку закупівель; визначення цілей 

системи управління закупівлями, які реалізують потреби зовнішніх клієнтів; 

ідентифікація потреб підрозділів підприємства; гармонізація цілей зовнішніх 

і внутрішніх клієнтів з точки зору системи управління закупівлями, 

формування дерева цілей; розробка загальної концепції системи управління 

закупівлями, яка включає в себе розробку стратегії з урахуванням існуючих і 

потенційних ризиків, та розробку загальної моделі закупівель; аналіз 

існуючих процесів закупівлі та їх удосконалення; формулювання цільових 

показників системи управління закупівлями; формування концепції обліку 
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та бюджетування в системи управління закупівлями; реорганізація процесів і 

оргструктури відповідно до нових вимог; закріплення повноважень, 

відповідальності реформованої системи управління закупівлями, її системи 

показників у вигляді стандартів підприємства (регламентів підрозділу 

закупівель); формування системи звітності співробітників, що займаються 

закупівельною діяльністю. 

Будь-який бізнес-процес закупівлі доцільно розглядати з точки зору 

продуктивності, якості, термінів та економічності; в результаті, будемо 

використовувати системи показників за чотирма групами (наприклад, 

продуктивність, економічність, якість, терміни). Це дозволяє виявити 

пріоритетні напрямки вдосконалення системи управління закупівлями, задати 

цільові величини для відповідних підрозділів і співробітників, аналізувати, 

контролювати і управляти в режимі реального часу процесом закупівель [3]. 

Враховуючи складність сучасних систем управління закупівлями 

типовим стає використання декількох показників в якості критеріїв. При 

цьому виникає проблема багатокритеріального вибору. Необхідно 

сформувати комплексні показники, що залежать від вихідних показників. 

Наприклад, отримав популярність показник, який отримав назву «вчасно, 

в повному обсязі, без помилок» (США), який відображає ймовірність 

існування так званого «ідеального замовлення» («моделі ідеальної 

закупівлі»). В якості комплексного критерію для вибору постачальника з 

урахуванням витрат і ризику за умови рівності інших показників одиниці 

будемо використовувати [1, 2]: 

 

   ))()((1 xVxDxVK jjjj  
, 

де 
)(xV j  − середні витрати на закупівлю у j-го постачальника; х − 

значення випадкової величини витрат із закупівлі у j-постачальника; 

)(xD j  − стандартне відхилення витрат у j-го постачальника на горизонті 
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планування;   − коефіцієнт відносної значимості середніх витрат і 

стандартного відхилення.  

Чинник витрат набуває особливої важливості у зв’язку зі збільшенням 

дальності транспортувань ресурсів за умов зростаючих вимог до 

економічних результатів підприємств. Важливість врахування чинників 

ризиків зростає у зв’язку з невизначеністю потреби в ресурсах. Оскільки 

деякі параметри завдання (період часу від замовлення до надходження 

ресурсу та річна потреба в ресурсах) є випадковими величинами, то і 

показник витрат також буде випадковою величиною, а в якості показника 

ризику можливо використовувати середньоквадратичне відхилення 

випадкової величини − витрат. Інші показники, що не пов’язані 

безпосередньо з чинниками ризику і витрат, наприклад з якістю продукції, 

відходять на другий план або переводяться в обмеження, тобто, задача 

вибору постачальника розв’язується за припущення, що всі постачальники 

забезпечують відповідний рівень якості.  

Вибір постачальника є розв’язком задачі, у якій критерієм вибору 

постачальника є комплексний показник [1]. 

 

)(min j
j

j KK 

, 

де j* − індекс обраного постачальника. 

Такий підхід до вдосконалення системи управління процесами 

закупівель на основі методології контролінгу дозволяє здійснювати 

оптимізацію витрат на придбання ресурсів з урахуванням ризиків. 

Комплексний критерій оптимізації вибору постачальника враховує 

співвідношення витрат і ризиків у системі закупівель. 
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асистент кафедри маркетингу 
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м. Київ, Україна 

 

НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Зміст маркетингових досліджень настільки ж різноманітний, як 

різноманітний сам ринок. Тому в різних наукових працях виділяють різні 

«набори» основних напрямків маркетингових досліджень. Наприклад,  

Ф. Котлер говорить про такі типи розв’язуваних у ході маркетингових 

досліджень завдань: вивчення характеристик ринку, вимірювання 

потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу часток ринку між 

фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення 

товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції на 

новий товар і його потенціал, довгострокове прогнозування, вивчення 

політики цін
 
[1, с. 118]. 

Очевидно, (як і в багатьох інших класифікаціях) досить важко виділити 

якусь загальну підставу, за якою ці дослідження можна розрізнити. У 

зв’язку з цим, на наш погляд, перед тим, як класифікувати маркетингові 

дослідження за їхнім змістом, потрібно насамперед виділити ті питання, 

відповіді на які може дати докладне дослідження. Це такі питання: 

– що купується (об’єкт купівлі, товар)? 

– де купується (місце купівлі, ринок)? 

– як і чому купується (суб’єкт купівлі і мотиви вибору товару, 

покупець, споживач)? 

– як продається (дії, пов’язані зі збутом, рекламою)? 
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– хто продає (суб’єкт продажу, фірма)? [2, с. 258] 

– в якій ситуації відбувається реалізація товару (середовище 

маркетингу)? 

На жаль, практично у всіх навчальних посібниках найважливіші 

напрямки маркетингових досліджень виділяють ринок і його складові: 

маркетингове середовище, споживача, товар тощо. 

Подібний підхід призводить до тому, що такий найважливіший 

напрямок маркетингових досліджень, як вивчення фірми (її потенціалу, 

конкурентноздатності, персоналу, іміджу), фактично ніде не описаний. 

Звідси такі дослідження – поки рідкість. До чого це призводить? 

У першу чергу, звичайно цей підхід викликає неврахування сильних і 

слабких сторін фірми в процесі її функціонування на ринку і, особливо, 

коли досліджується випуск на нього нового товару або нової послуги. У 

результаті – можливості фірми нерідко переоцінюються. А адже при 

аналізі переваг і недоліків нових товарів перед запуском їх у виробництво 

і випуском на ринок обов’язково проводиться опрацювання моделей 

нових товарів з урахуванням як запитів потенційних споживачів, так і 

можливостей фірми, підприємства. Неврахування потенціалу фірми 

нерідко призводить до переоцінки її можливостей. 

Ще одна істотна обставина пов’язана з необхідністю глибокого 

вивчення «чинника фірми» при проведенні маркетингових досліджень. 

Недоліки ринкового мислення, багато в чому, мабуть, специфічний 

менталітет сучасних українських підприємців, як показує досвід 

практично всіх дослідників маркетингу, такий, що, замовляючи 

дослідження сторонньої дослідної організації, вони практично «не 

допускають» вчених, аналітиків до внутрішньої «кухні» самої фірми. 

Часто це аргументується необхідністю зберігання конфіденційності, 

комерційної таємниці. Проте очевидно, що в цілому ряді випадків без 

вивчення чинників, що діють усередині фірми, комплексний аналіз 

проблеми дослідження неможливий. 
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Справа не тільки у неврахуванні «чинника фірми». Необхідний, на наш 

погляд, комплексний аналіз усього «поля», всього об’єкта маркетингових 

досліджень. На рис. 1 подано подібну спробу комплексного аналізу. Не 

претендуючи на остаточний і вичерпний варіант підходу до аналізу 

об’єкта, маркетингових досліджень, ми все ж вважаємо що подана картина 

достатньо оптимальна. Отже, виділяються чотири основних об'єкти 

маркетингових досліджень. 

 

 
Рис. 1. Основні напрямки маркетингових досліджень [2, с. 259] 

 

А. Фірма, тобто компанія, підприємство, організація, що працюють на 

певному ринку, її потенціал, конкурентноздатність, імідж тощо. 

Б. Ринок – основний об’єкт дослідження в процесі маркетингових 

досліджень, що містить і товар, і споживача, оскільки ці складові ринку 

взаємопов’язані і їх роздільне вивчення утруднене, а іноді – принципово 

неможливе. У ході дослідження аналізується такий взаємозв’язок: фірма 

працює на певному ринку. 

В. Маркетингове середовище і конкуренти, тобто всі елементи 

оточення фірми, що визначають її діяльність і на який вона не може 
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безпосередньо впливати (від чинників макросередовища, таких як 

загальносоціальні, політичні, правові тощо, до мікросередовища, тобто 

клієнтів, постачальників, конкурентів та ін.). Тут ми вже переходимо до 

вивчення такого зв’язку: фірма працює на певному ринку в умовах 

сформованого маркетингового середовища. 

М. ФОССТІС – система формування попиту і стимулювання збуту – 

четверта складова об’єкта маркетингових досліджень, оскільки ФІРМА 

працює на певному ринку у сформованих умовах маркетингового 

середовища, використовуючи при цьому відповідну систему ФОССТІС 

(рекламу, стимулювання збуту, PR). 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

 

Предпринимательство – необходимая составляющая развития 

экономики Украины. 80 % бюджета страны наполняется за счет налогов 

малого и среднего бизнеса. Оно всегда было, есть и будет самым 

эффективным регулятором жизнедеятельности людей, формой их участия 

в экономике страны. Для развития предпринимательства в Украине нужно 

создавать необходимые условия для их становления, развития и 
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процветания в Украине. В нынешних условиях в Украине малый бизнес 

как самостоятельное социально-экономическое явление развивается в 

сложных условиях экономического кризиса и сталкивается с различными 

проблемами. Согласно Национальной программе содействия развитию 

малых предприятий в Украине главными барьерами, которые мешают 

развитию малого предпринимательства, считаются: 

- Организационные, связанные с юридическим оформлением и 

регистрацией, открытием счета в банке. 

- Материально-техническое обеспечение: нехватка производственных 

помещений и оборудования, низкая квалификация персонала; низкая 

правовая защищенность деятельности. 

- Финансовые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации 

сбережений индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации 

капитала для регистрации предприятия, проблема формирования 

стартового капитала, установление связей с поставщиками. 

- Кредитная необеспеченность [1]. 

Давайте рассмотрим один из главных барьеров подробнее: для 

нормальной деятельности бизнеса необходимо обеспечить оптимальное 

сочетание интересов государства, потребителей и субъектов 

предпринимательства. А для этого следует ввести упорядоченную и 

эффективную нормативно-правовую базу малого предпринимательства, 

которая будет стимулировать развитие бизнеса и создавать благоприятные 

условия для тех, кто готов начать и продолжить свое дело. 

Много нареканий со стороны предпринимателей к избыточному 

государственному надзору и контролю, которые создают так называемые 

административные барьеры. Чтобы получить необходимые разрешения и 

согласования в различных инстанциях надо оббивать пороги кабинетов 

чиновников не один месяц. Иногда предпринимателям приходится 

сталкиваться с вымогательством в виде покупок канцелярских товаров, 

государственные чиновники ведут себя так, будто к ним пришли за 
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необходимыми документами не на работу, а домой (в кабинетах 

обсуждают насущные проблемы, а под кабинетами выстраиваются 

очереди, чтобы получить подпись чиновника). Чем меньше в стране 

препятствий в процедуре создания компаний, получении лицензий, 

привлечении кредитов, регистрации прав собственности, найме 

работников, выходе предприятий на внешние рынки, тем более 

комфортно чувствует себя бизнес, тем больше эффективных рабочих мест 

он создаёт. В устранении административных барьеров в этих и других 

областях кроется значительный потенциал расширения малого 

предпринимательства и создания новых рабочих мест [2, c. 5]. 

В условиях финансово-экономического кризиса в Украине отмечалось 

значительное ухудшение показателей развития бизнеса. К факторам 

негативного влияния на их динамику относятся сокращение 

потребительского спроса, обострение проблем в банковской сфере, 

ухудшение условий кредитования реальной экономики, ограничение 

государственных инвестиций и финансовой поддержки бизнеса, 

уменьшение зарубежного инвестирования в развитие частного сектора и др. 

Увеличились денежные затраты предпринимателей на прохождение 

разрешительных процедур. Стоимость получения разрешений на 

строительство в Украине по сравнению с 2013 годом выросла на 288,3 % и 

составила в 2014 г. 1737,6 % от величины среднего дохода на  

душу населения.  

Кроме денежных, так же наблюдается и рост временных затрат 

предпринимателей на регистрацию собственности в Украине. Так, если в 

2013г. для регистрации собственности необходимо было 93 дня, то в 2014 

г. этот показатель вырос до 117 дней, что более чем в 3 раза превышает 

среднее значение аналогичного показателя для стран ЕС [3].  

Госкомстат опубликовал основные показатели деятельности малых 

предприятий по итогам 2014 года. Они однозначно свидетельствуют о 

том, что малый бизнес начал сворачивать свою деятельность в связи с 
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проведением АТО на востоке Украины, в связи с экономическим 

кризисом, в связи с неустойчивым курсом валют и т.д. 

Итак, количество малых предприятий в 2014 году из расчета на 10 тыс. 

жителей страны сократилось до 63 – по сравнению с 75 в 2013 году. В 

2015 году тенденция к ликвидации (закрытию) малого и среднего бизнеса 

продолжается. Основные причины: повышение тарифов на коммунальные 

услуги (электроэнергия, газ, вода), повышение арендной платы, 

отсутствие сырья, нестабильная обстановка в стране, отток 

квалифицированных кадров.  

Количество занятых на малых предприятиях снизилось в прошлом году 

до 2073,6 тыс. человек по сравнению с 2152,0 тыс. человек годом ранее. 

Таким образом, за 2014 год их число уменьшилось на 78,4 тыс. человек [4].  

Вторым барьером в развитии предпринимательства является проблема 

продвижения товаров и услуг на рынке. Многие предприниматели не 

имеют возможности и опыта в организации сбыта продукции, в 

организации рекламы и продвижении продукта на рынке, испытывают 

трудности в поиске клиентов, установлении связей с поставщиками и 

потребителями. Проведение маркетинговых исследований субъектами 

предпринимательства еще не стало распространенной практикой, что 

повышает вероятность принятия ошибочных решений и связанных с ними 

финансовых потерь. Предприятия, как правило, не имеют средств для 

рекламирования своих товаров и услуг. Найти инвестора и спонсора в 

нынешнее время очень затруднительно и нереально. Развитию 

предпринимательства мешает неудовлетворительная система 

налогообложения. В частности, высокие налоговые ставки, значительная 

численность различных налогов, частые изменения налоговой отчетности. 

Дефицит денежных средств в государстве и экономический кризис, 

связанные с накоплением внутренней и внешней задолженности Украины, 

не дают ослабить налоговый пресс. Следствием этого является переход 

многих субъектов рынка в «теневой» сектор. Сейчас правительство 
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принимает реанимирующие меры в налоговом законодательстве, смотрит 

на проведенные реформы в Грузии, и, будем надеяться, что это приведет к 

процветанию малого и среднего бизнеса. Судя по рекламе федерации 

работодателей Украины Д. Фирташа в среднем один предприниматель 

помогает государству в выплате 8 пенсий [5]. 

Итак, в Украине на сегодняшний день есть много проблем, 

препятствующих развитию отечественного предпринимательства, 

решение которых обеспечит повышение эффективности 

предпринимательской деятельности, обеспечит расширение 

предпринимательского сектора, уменьшение теневого сектора. Основную 

роль в этих преобразованиях должно играть государство. Малый и 

средний бизнес требует эффективной финансовой поддержки как на 

общегосударственном, так и региональном уровнях.  

Только эффективные экономические реформы помогут малому 

бизнесу, что и приведет к развитию рыночной экономики в целом.  

Усовершенствование системы налогообложения малых предприятий 

Украины повлияет на наполнение государственного бюджета, а также на 

последующее развитие предпринимательства, инвестирование отраслей 

национальной экономики и социальную защиту населения. 
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