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НАПРЯМ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
 
 
 

Почерніна Наталія Вікторівна, 
кандидат економічних наук,  
доцент кафедри економіки 

Таврійського державного агротехнологічного університету 
 

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 
Стратегія розвитку аграрного сектора економіки на період до 2020 року 

підкреслює надзвичайну важливість аграрного виробництва у збереженні 
економічного суверенітету держави, у стабілізації вітчизняної економіки, у 
створенні передумов економічного зростання з метою підвищення суспільного 
добробуту українського населення. Покращення добробуту об’єктивно вимагає 
зростання як економічної, так і соціальної ефективності. Причому, в умовах 
пошуку нової парадигми економічної теорії, акцент на соціальній складовій 
розвитку є переважаючим. У зв’язку з цим метою даного дослідження є аналіз 
основних соціальних завдань реалізації стратегії розвитку аграрного сектору у 
середньостроковій перспективі.  

Стратегія розвитку аграрного сектору визначила ряд проблем, розв’язання 
яких є пріоритетним у найближчій період. В цілому, «метою Стратегії є 
створення організаційно-економічних умов з метою ефективного розвитку 
аграрного сектору шляхом забезпечення єдності економічних, соціальних та 
екологічних інтересів суспільства для стабільного забезпечення населення 
якісною, безпечною, доступною вітчизняною сільськогосподарською 
продукцією та промисловості сільськогосподарською сировиною» [1]. Таким 
чином, реалізація стратегії в цілому орієнтована на вирішення такої глобальної 
соціальної проблеми як забезпечення населення продуктами харчування, яка для 
макрорівня характеризується як проблема продовольчої безпеки. 

В межах обраної теми дослідження зосередимо увагу на тих проблемах, для 
яких соціальна складова не лежить на поверхні, а має внутрішній зміст і тому 
потребує виокремлення. Серед них:  

1) нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним 
послабленням позицій середніх сільськогосподарських товаровиробників. Така 
ситуація виникла внаслідок створення нерівних умов господарювання для різних 
за розмірами та соціальним навантаженням виробників. Суто економічний її 
зміст проявляється у складнощах реалізації права на свободу підприємницької 
діяльності, а соціальна складова проявляється як проблема формування 
середнього класу на селі та загострення проблеми зайнятості сільського 
населення. Так, у 2015 році показник рівня зайнятості населення, що проживає у 
сільській місцевості, був нижчим за відповідний показник для населення, що 
проживає у міських поселеннях (60,8% проти 63,1%), тоді як у 2013 році 
співвідношення було зворотним (68,4 проти 63,4%) [2] 

2) ослаблення соціально-демографічного підґрунтя розвитку сільських 
громад, що проявляється через поступове зникнення сіл, скорочення кількості 
населення, що проживає у сільській місцевості, а також старіння сільського 
населення. На початок 2015 року в Україні нараховувалось 28388 сільських 
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населених пунктів, що на 351 населений пункт менше, ніж у 2000 році внаслідок 
зняття з обліку незаселених поселень [3, с. 11]. 

3) незавершеність земельної реформи. Економічна складова проявляється як 
проблема реалізації права власності на землю, а соціальна складова призводить 
до втрати почуття господаря, низького рівня доходів сільського населення та 
падіння престижу сільськогосподарської праці. У ІІ кварталі 2016 року рівень 
оплати праці в сільській місцевості становив 1914,2 грн. в середньому за місяць 
на одне домогосподарство проти 3204,83 грн. заробітної платні у міських 
поселеннях [4, с. 66]. 

4) відсутність мотивації у сільськогосподарського товаровиробника до 
дотримання агроекологічних вимог. Економічна складова демонструється 
зменшенням обсягів випуску екологічно чистої продукції, а соціальна складова 
проявляється у погіршенні стану навколишнього середовища, а у підсумку – 
збільшенням захворюваності населення країни та скороченням тривалості 
життя. У 2015 році відбулося природне скорочення населення на 1000 осіб у 
міських поселеннях на 2,8 осіб, у сільській місцевості на 6,7 осіб [3, с. 40-41]. 

Зазначені проблеми носять комплексний характер, тому напрями їх 
розв’язання мають бути відображені в процесі прогнозування та планування на 
макроекономічному, галузевому та територіальному рівні. На нашу думку, 
ключові проблеми, виділені в рамках Стратегії розвитку аграрного сектору, мали 
б знайти відображення у тому числі при формування і реалізації прогнозних та 
програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної 
територіальної громади, розташованої в межах переважно сільської місцевості. 
Виділення соціальної складової кожного передбаченого заходу підвищило б 
рівень наукового обґрунтування розробки стратегій та планів розвитку 
територіальних громад. Вважаємо доцільним внести відповідне доповнення у 
Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та 
програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної 
територіальної громади, затверджені Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 75 від 
30.03.2016 року. 

Стратегія розвитку аграрного сектору має реалізовуватись у комплексі з 
іншими напрямами економічної політики і її соціальне спрямування має 
підсилюватись конкретизацію кінцевих параметрів соціального характеру, 
особливо в рамках прогнозів та планів розвитку на рівні об’єднаних 
територіальних громад в межах трьох-семи років.  

 
Література: 

1. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / Схвалено 
розпорядження Кабінетом Міністрів України від 17 жовтня 2013 року, № 806-р [Електронний 
ресурс]. – Джерело доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р. 

2. Інформація Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Джерело 
доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Населення України за 2015 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики 
України / Відповідальна за випуск М. Б. Тімоніна. – К. : ДП «Інформаційно-
аналітичнеагенство», 2016 – 120 с. 

4. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2016 року (за даними 
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : статистичний бюлетень / 
Державна служба статистики України / Відповідальний за випуск І. І. Осипова – К., 2016 – 
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НАПРЯМ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  

І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
 
 

 
Бондаренко Микола Іванович, 

кандидат економічних наук, 
 доцент кафедри економічної теорії 

Хмельницького національного університету; 
Демедюк Юлія Олександрівна,  

Малащук Інна Ігорівна, 
студенти 

Хмельницького національного університету 
 

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ДО ПОЛЬЩІ 
 
Переміщення працездатної особи з метою працевлаштування, так звана 

трудова міграція – явище не нове. Завдяки цьому явищу по всьому світу 
створилися численні етнічні діаспори. Та що й казати, цілі країни завдячують 
своїм існуванням трудовим мігрантам. Це і США, Канада, Ізраїль, Австралія, 
Нова Зеландія, Південна Африка та інші «переселенські» країни. Сьогодні 
трудова міграція є найважливішим джерелом поповнення трудових ресурсів. 

Метою даного дослідження є визначення причин трудової міграції 
українського населення до Польщі та загалом міграційні процеси в Україні, 
природа міграції, її причини і наслідки, вигоди і втрати для країни.  

Вітчизняні соціологи, українське представництво Міжнародної організації з 
міграції (МОМ), окремі державні структури регіонального рівня провели ряд 
досліджень у західних областях, де спостерігалися активні міграційні процеси.  

Окрім Інституту соціології НАН України, до дослідження трудової міграції 
долучилися ще декілька державних науково-дослідних інституцій. Національний 
інститут проблем міжнародної безпеки, наприклад, здійснив вибіркове 
соціологічне обстеження «Соціально-економічне значення трудової міграції 
громадян України». Опитування проводилося в Києві, Чернівцях та селі 
Прилбичі Яворівського району Львівської області і охопило загалом 
600 домогосподарств зовнішніх трудових мігрантів [1]. 

Дослідження трудової міграції проводилися також окремими науковцями, що 
спеціалізуються на даній тематиці. Серед дослідників слід відзначити О. Хомру, 
С. Малиновську, І. Прибиткову, С. Пирожкова, Е. Лібанову, О. Пазняка,  
М. Шульгу.  

Згідно інформації МЗС на сьогодні за кордоном легально перебуває 
приблизно 5 мільйонів громадян України. Експерти вважають, що дана цифра є 
трохи завищеною, так як має місце тенденція до одномоментного перебування за 
кордоном, тому що трудові мігранти частіше їдуть на певний термін й 
повертаються назад. 

Основні напрямки в яких стрімко розвиваються процеси української трудової 
міграції – сусідні з Україною країни Центрально-Східної Європи. Основними 
причинами, через які українці залишають рідні стіни, у пошуках перспектив за 
кордоном, є економічна криза, низька заробітна плата, ріст цін, інфляція та 
загалом важка економічна ситуація у країні. 
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Згідно даних дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у 
вересні 2016 року, 30% опитаних українців скоріше хотіли б поїхати за кордон 
на постійне місце проживання (майже 65% – скоріше не хотіли б), 40% – хотіли 
б працювати за кордоном [2]. 

Польща сьогодні є однією з найпопулярніших держав для українських 
заробітчан, більше 95% трудових мігрантів у Польщі – родом із України.  

Як повідомляє «Польське радіо» «у першому півріччі 2016 року консульства 
та дипломатичні відомства Польщі видали українцям 700 тисяч віз. У 66% 
випадків серед українців, котрі приїжджають до Польщі, переважає трудова 
міграція» [3]. 

Природно у кожного виникає питання про причину подібної активності 
українців на польському ринку праці. Тим більше, польська влада не створює 
будь-яких бар’єрів для зниження цієї активності, чого не скажеш про інші країни 
ЄС. Загалом можна виділити два основних історично обумовлених чинники, які 
сприяють трудовій міграції українського населення в Польщу, це географічна та 
культурна близькості. На сьогодні до них ще додалася війна в Україні, через що 
значна частка потоку «заробітчан», які їздили працювати до Росії, 
переорієнтувалась на Польщу. 

Хочеться зрозуміти, чим саме так приваблює українців Польща.  
За рейтингом Prosperity Index [4] Україна втратила 12 позицій за рік і посіла  

107-ме місце, її сусідами у рейтингу є Сенегал і Замбія. Це найгірший сукупний 
показник серед усіх європейських країн. Польща у цьому рейтингу займає 34-те 
місце. 

Українці і поляки схожі: у нас однакова структура населення. Ми звикли 
вважати, що демографічна катастрофа в Україні – результат низького рівня 
життя в країні. Але в більш успішної Польщі відсоток працездатного населення 
не відрізняється від нашого. До того ж поляки, як і українці, часто виїжджають з 
країни в пошуках заробітку. У Польщі менше населення, ніж в Україні, у них 
немає підприємств з виробництва ракетно-космічної техніки, авіабудівних 
комплексів, менше чорноземів – але ВВП цієї країни в 5 разів більший, ніж наш. 
Купівельна спроможність у поляків вища.  

З липня 2016 року мінімальна оплата праці за годину в Польщі становить 
12 злотих (близько 80 грн.) [5]. Працюючи по 8 годин на день, в місяць можна 
заробляти 2000 злотих, а це більш ніж 13 тисяч гривень. В Україні ця сума значно 
вище середнього рівня доходу громадян. Можемо порівняти: з 1 травня 2016 року 
мінімальна заробітна плата українця становить 1450 гривень. Тож мінімальна 
зарплата в Польщі 2016 року перевищує українську майже в 9 разів [6]. 

У поляків, як і в Україні є проблема з демографічною ситуацією. Для 
збереження сталого рівня економічного розвитку на фоні скорочення кількості 
поляків у працездатному віці, ринок праці потребує трудових мігрантів. Тому 
для Польщі однією із основних причин сприяння розвитку трудової міграції 
українців, є нестача додаткових робочих рук у сфері сільського господарства, 
будівництва, а також домогосподарства. Дефіцит робочої сили у вказаних 
галузях викликаний міграцією за рубіж великої кількості працездатних поляків.  

Провідні політики та науковці світу вважать, що міжнародна міграція на 
сьогодні виступає дуже важливим чинником розвитку людства, адже завдяки 
роботі за кордоном держава отримує значні валютні надходження. 

Масштаби валютних надходжень «заробітчан» вражають. Наприклад, у 
2012 році, за даними Нацбанку, українці з-за кордону офіційно відправили своїм 
родинам близько 7,5 млрд. дол. грошових переказів, у тому числі трохи більше 
1 млрд. – нелегально. Водночас сукупні іноземні інвестиції в Україну склали 
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трохи більше 6 млрд. дол. У 2013 році НБУ зафіксував рекордну суму переказів – 
близько 8,5 млрд. дол. До того ж, за даними дослідження представництва 
Міжнародної організації з міграції в Україні, наші громадяни просто таки схильні 
до накопичення коштів саме з метою подальшого їх використання для 
покращення власного матеріального становища на батьківщині. В цілому, за 
свідченнями експертів, така поведінка українців пов’язана з тим, що більшість 
трудових мігрантів все-таки планують повернутися додому та мріють пов’язати 
свою подальшу долю саме з Україною [7]. 

Після проведеного аналізу стану трудової міграції в Україні стало зрозуміло, 
що одним із основних позитивних факторів даного явища є те, що окрім 
грошових переказів з-за кордону, українські трудові мігранти запозичають 
досвід інших країн, передові ідеї, набувають знання, що сприяє розвитку нашої 
держави.  

З іншого боку, зважаючи на те, що на сьогодні в Україні досить складна 
демографічна ситуація, державі важливо спрямувати свою діяльність на 
формування такої політики, яка б сповільнила та скоротила дані процеси. Така 
політика має бути забезпечена в першу чергу законодавчо, ресурсно і бути 
спрямованою на зменшення кількості трудових мігрантів за рахунок 
забезпечення гідних умов праці в Україні; захищати права працівників-
мігрантів; сприяти поверненню трудових мігрантів на Україну і створювати 
умови для найбільш продуктивного та ефективного використання фінансових та 
ідейних здобутків, отриманих за кордоном, для розвитку України. 
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М. Блауг, один из крупнейших специалистов современности в истории 

экономических учений, так охарактеризовал «Основы политической экономии» 
(1848 г.) Дж. С. Милля: «Всестороннее рассмотрение почти всех основных 
теоретических проблем изучаемого предмета позволило книге Милля занять 
уникальное место в экономической литературе, а возвышенность тона и 
элегантность стиля еще больше способствовали росту ее авторитета» [1, с. 164]. 

Среди множества актуальных проблем, привлекших внимание классика 
английской экономической науки, – проблема товарного обмена, явления 
естественного, неизбежного и закономерного в цивилизованном обществе. По 
твердому убеждению Дж. С. Милля (1806–1873 гг.), движущие причины обмена 
излишек у одних, нехватка или полное отсутствие у других. Англия, к примеру, 
имела собственную шерсть и вырабатывала шерстяные ткани. Однако для 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка национального продукта не 
хватало. Приходилось ввозить недостающее, в частности из далекой Индии. 
Оттуда поступали на Британские острова такие виды сырых материалов и 
продовольствия: джут, дерево черное, индиго, опиум, перец, рис, шерсть и т.д. 
Объясняя наполнение входящего потока, последователь не столько А. Смита, 
сколько Д. Рикардо писал: «Некоторые виды физически невозможно 
произвести»: нет соответствующих условий – почвы, влаги, температуры 
воздуха. Вместе с тем причины, побуждающие импортировать различные вещи 
и предметы из далека, подчас «понимаются весьма поверхностно». Есть немало 
продуктов, которые можно было бы «производить и дома в любом количестве», 
неся весомые издержки. Истинная причина, подчеркивает Дж. С. Милль, 
«зависит от того, что импортировать … дешевле, чем производить на месте» 
[2, с. 335]. Это очевидно. Но всегда ли? Ответ не однозначен, а в определенных 
условиях может быть даже отрицательным.  

Признавая частный характер теории абсолютных преимуществ А. Смита, 
автор «Основ» отдает предпочтение более емкой и масштабной теории 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо: «Иногда предмет может продаваться 
по самой низкой цене, будучи произведен не в том месте, где он может 
производиться с наименьшими затратами труда и наименьшим воздержанием» 
[2, с. 335]. В подтверждение этого Дж. С. Милль приводит такие примеры. 
Англия может импортировать зерно из Польши в обмен на традиционное 
британское полотно даже в том случае, если бы стране туманного Альбиона 
пришлось бы производить и то и другое у себя. Или: Англия может вывозить в 
Португалию хлопчатобумажные ткани и ввозить вино, хотя для принимающей 
стороны собственное производство обошлось бы дешевле, с меньшими 
издержками. Вывод прост: привлекательность обмена заключается «не в 
абсолютных, а в относительных издержках производства» [2, с. 338]. Именно в 
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этом – выгодность международной торговли, представляющей собой встречное 
движение товаров. 

В фундаментальном труде экономиста – классика читаем: «… естественно 
прямую выгоду международной торговли составляют импортируемые товары. 
Страна получает те предметы, которые она или вообще не могла бы 
производить, или должна была бы производить лишь с затратами труда и 
капитала большими, чем те, которые ей стоит производства товаров, которые 
она выводит в оплату импорта. При тех же затратах труда и капитала она 
получает, таким образом, больше нужных ей товаров или то же самое 
количество, но при меньших затратах труда и капитала, направляя излишек 
последних на производство других предметов. Подчеркнув непреходящую роль 
импорта, Дж. С. Милль осуждает рассуждения меркантилистов, которые не 
замечают этой выгоды, а видят ее только в экспорте, «как будто выигрыш 
страны состоит не в том, что она получает, а в том, что отдает в процессе 
международной торговли» [2, с. 341]. Заблуждение даже авторитетных 
выразителей таких идей основаны на признании денег единственным 
богатством; продажа – единственный способ увеличения богатства, а импорт 
равносилен уменьшением его. Это противоречит реалиям жизни, в чем убеждает 
практика самой Англии, ввозившей, скажем, длительное время железо из 
Швеции, пеньку из России и т.д. 

Затраты на импорт, естественно, желательно покрывать поступлениям от 
экспорта. Поэтому «страна производит товар… сверх своих потребностей…», а 
полученные от продажи средства могут быть направлены на приобретение 
импортного сырья и товаров, «что – самый дешевый способ обеспечить страну 
другими товарами» [2, с. 342]; если же страна не будет экспортировать излишек 
произведенного, у нее не окажется средств для обмена. Пришлось бы как 
следствие наладить собственное производство благ, ранее поступавших из=за 
рубежа: «а если бы некоторые из них нельзя было производить, то выпускались 
из заменители» в большинстве случаев с более высокими издержками, чем те, 
что ранее импортировались.  

Далее создатель «Основ политической экономии» останавливается на 
характеристике международной торговли как феномена. Во-первых, она дает 
возможность привлекать в страну такие блага, какие отсутствуют в ее недрах 
(золото из Австралии или Калифорнии), какие не могут быть выращены из-за 
низкого плодородия почвы, незначительного количества солнечных дней или 
резкого колебания осадков (потребность населения Англии восполняется 
поставками олив и масла оливкового из Греции), какие нельзя произвести из-за 
слабой материально-технической базы и отсутствия необходимых 
технологических процессов (ввоз бриллиантов из Голландии). Во-вторых, она 
позволяет эффективно использовать производительные силы всего мира, всего 
содружества наций (Англия стала основным поставщиком универсальных 
тепловых двигателей, Франция – шипучих вин, гобеленов). Если бы партнеры 
попытались производить каждый в отдельности, что импортировали, то «труд и 
капитал обоих стран не был бы так производителен, оба вместе они их получили 
бы от своей промышленности такого же количества товаров, как в том случае, 
когда каждая из них производила бы и для себя и для партнера те вещи, 
производство которых позволяет им использовать труд наиболее эффективно» 
[2, с. 340]. В-третьих, «торговля… является средством удостоверения» жизни, 
если заключаемые международные сделки учитывают экономическое состояние 
импортера, условия его национальной безопасности. При невозможности 
зафиксировать в договоре указанные моменты желательно искать иного 
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торгового партнера, более уступчивого и сговорчивого (английские торговые 
посредники имели право и возможность выбирать оптимальных для себя 
продавцов зерна – из разных стран и по разным ценам). В-четвертых, «Страна, 
производящая на более широкий рынок, чем на собственный, может углублять 
разделение труда, шире применять машины, имеет лучшие возможности для 
изобретений и совершенствования производственных процессов» [2, с. 343]. 
Экономическая история Англии XIX в. (и прежде всего середины столетия) 
подтверждает правоту наблюдения и вывода автора широчайшего по охвату 
проблем произведения. Это  время завершения промышленной революции в 
отраслях легкой промышленности, распространения универсального теплового 
двигателя, переворота в металлообработке и металлургии. В 1868 г. 
насчитывалось более 2,5 тыс. фабрик. Они имели 32 тыс. прядильных веретен и 
свыше 379 тыс. ткацких станков. Выпуск хлопчатобумажных тканей за период с 
1800 по 1870 г. увеличился в 19 раз. Внутренний спрос полностью 
удовлетворяется. Излишек экспортируется. 

В 1839 г. в Англии выплавлялось 578 тыс. т чугуна, в 1852 – более 770 тыс., а 
в 1870 – примерно половина мирового обмена. 

В 50-60 годы открылись новые рынки. Ценность английского вывоза стала 
интенсивно возрастать (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика английского экспорта 

Годы 
Среднегодовая ценность 

продуктов, млн. ф. ст. 
Рост, % 

1840 – 1850 57,4 - 
18510 – 1860 106,5 +85 
1861 – 1870 156,0 +56 

Источник: [3, с. 77] 
 
В-пятых, «Внешняя торговля … побуждает тех, кто довольствовался скудным 

комфортом… работать усерднее, чтобы удовлетворить свои новые вкусы и даже 
сберегать и накапливать капитал для еще более полного удовлетворения этих 
вкусов в будущем» [2, с. 344]. Сбережения накапливались прежде всего в 
банках. В 1759 г. их было всего 19, в 1790 – 300, а в 1817 их число возросло до 
900. В 1819 г. в Англии и Шотландии насчитывалось 715 банков и их отделений.  
В 30-е годы XIX в. в провинции появляются крупные акционерные банки.  
К середине века Лондон концентрирует практически все свободные капиталы 
страны. Всемирная торговля пользуется английскими кредитами. Основная 
масса международных расчетов осуществляется через Лондон [4, с. 197-201].  

В-шестых, внешняя торговля «имеет большее значение в отношениях между 
цивилизованными народами, а эти последние всегда были и остаются … одним 
из главных источников прогресса» [2, с. 344]. Дж. С. Милль понимает прогресс 
как явление интернациональное и необычайно емкое. Это – источник знаний и 
опыта. По утверждению Дж. Бернала, к примеру, «именно использование 
паровой машины в качестве источника энергии… объединило… вначале 
изолированные развивающиеся отрасли – тяжелую и легкую промышленность – 
и создало тот … промышленный комплекс, который должен был 
распространиться из места своего зарождения, Англии, по всему миру» 
[5, с. 292].  
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Международная торговля – это источник заимствования у других народов не 
только отдельных навыков и привычек, но и тех существенных черт характера, 
какие делают человека сильнее, надежнее, трудолюбивее. 

Торговля влияет «на умственные и нравственные качества народа», что 
подчас «важнее … экономических выгод». 

И, наконец, «внешняя торговля превращает войну в архаизм, усиливая и 
укрепляя личные интересы, по природе своей противоположные войне. И без 
преувеличения можно сказать, что именно быстрое расширение международной 
торговли и ее большие масштабы, будучи главной гарантией всеобщего мира, 
создают прочную основу для непрерывного прогресса идей, институтов и 
человеческой расы в целом» [2, с. 345]. 

Таковы основные наблюдения и выводы яркого последователя А. Смита и  
Д. Рикардо. 
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ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  
ДО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС 

 
Доповідь присвячена розробці теоретичних аспектів енергетичної безпеки 

держав-членів ЄС в контексті безпеки постачання природного газу на основі 
базових підходів до короткострокової енергетичної безпеки, що визначені 
моделлю MOSES, запропонованою Міжнародним енергетичним агентством 
(МЕА) [1; 2]. 

Показники енергетичної безпеки відрізняються за своєю суттю і масштабами 
вимірювання, мають різні одиниці виміру та діапазони значень. Для оцінювання 
значень показників енергетичної безпеки використовуються різні кількісні або 
якісні шкали оцінювання. При цьому визначення кількісних параметрів 
мінімально необхідних або безпечних рівнів показників енергетичної безпеки 
засновується на використанні спостережувальних діапазонів значень 
відповідних показників або на використанні відповідних експертних оцінок [2]. 

Відсутність єдиної кількісної шкали оцінювання показників енергетичної 
безпеки створює певні незручності при визначенні, трактуванні і співставленні 
окремих показників енергетичної безпеки. У зв’язку з цим для оцінювання рівнів 
показників безпеки постачання природного газу пропонується використовувати 
єдину безрозмірну одиничну шкалу, яка має єдині градації в пропорціях 
золотого перетину для всіх показників. 
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Дана шкала оцінювання є одиничною шкалою і має п’ять основних градацій 
рівня показників безпеки постачання природного газу, граничні діапазони 
значень яких розраховані в пропорціях золотого перетину: наднизький рівень (0-
0,14), низький рівень (0,14-0,38), помірний рівень (0,38-0,62), високий рівень 
(0,62-0,86) і надвисокий рівень (0,86-1). 

Для забезпечення зручності використання показники безпеки постачання 
природного газу повинні задовольняти наступним загальним вимогам. 

Показники повинні відображати основні аспекти забезпечення 
короткотермінової безпеки постачання природного газу, мають бути 
безрозмірними та давати можливість вимірювання за одиничною шкалою. Крім 
того, вони мають бути приведені у такий вигляд, коли дотримується наступне 
правило: чим більшим є значення показника, тим вищим є рівень безпеки 
постачання природного газу. 

Розглянемо чотири аспекти короткотермінової безпеки постачання 
природного газу, які відображають зовнішні фактори, пов'язані з можливими 
зривами (перебоями) імпорту природного газу, та внутрішні фактори, пов'язані з 
виробництвом, перетворенням і розподілом енергії в межах держави. Зовнішні і 
внутрішні фактори мають відображати як вразливість до відповідних ризиків і 
стійкість енергетичної системи держави, так і здатність енергетичної системи 
держави до протистояння можливим зривам (перебоям) у постачанні 
природного газу за рахунок внутрішніх запасів природного газу і/або 
використання інших маршрутів постачання природного газу та його 
постачальників [2; 3]. 

До показників, які відображають зовнішні фактори, віднесені наступні 
показники: незалежність від імпорту природного газу, кількість і тип точок 
входу для імпорту газу і рівень диверсифікації постачальників газу. 

До показників, які відображають внутрішні фактори, віднесені наступні 
показники: технічна потужність газової інфраструктури щодо відбору газу і 
газоємність валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Для врахування залежності держави від імпорту природного газу будемо 
використовувати зворотній показник, тобто показник незалежності держави від 
імпорту природного газу Kimp, який визначається в долях одиниці за формулою: 

 

(1) 

де Pimp – загальний обсяг імпорту природного газу; 
Pcons – загальний обсяг споживання природного газу державою. 
Згідно з Регламентом Європейського Парламенту і Ради від 20.10.2010 р. 

№ 994/2010 держави-члени ЄC, які надмірно залежать від найбільшого об'єкта 
власної газової інфраструктури, зобов'язані переконатись у тому, що потреба в 
газі у надзвичайно холодні дні може бути гарантовано забезпечена, навіть якщо 
цей об’єкт газової інфраструктури вийде з ладу. У зв’язку з цим був введений 
стандарт інфраструктури «N-1», який дозволяє оцінити залежність газової 
інфраструктури від її найбільшого об’єкта (газопроводу, виробничого об'єкта, 
об’єкта зрідженого природного газу (ЗПГ) або газосховища). Цей показник для 
держав-членів ЄС має дорівнювати щонайменше 1 [4; 5]. 

Ключовим питанням у визначенні мінімально необхідної кількості зовнішніх 
джерел постачання природного газу і, відповідно, у визначенні рівня 
диверсифікації постачання природного газу, є обґрунтоване визначення 
граничного обсягу постачання з одного зовнішнього джерела. У зв’язку з цим 
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пропонується підхід до оцінки рівня диверсифікації джерел постачання 
природного газу, згідно з яким вищенаведений стандарт інфраструктури «N-1» 
застосовується до визначення граничного обсягу постачання природного газу з 
одного зовнішнього джерела. 

Мінімально необхідна кількість зовнішніх джерел постачання природного 
газу nmin визначається відношенням сукупного номінального обсягу постачання 
природного газу із зовнішніх джерел до граничного обсягу постачання з одного 
зовнішнього джерела. Показник nmin означає мінімальну кількість зовнішніх 
джерел постачання, яка є необхідною для забезпечення мінімального рівня 
диверсифікації зовнішніх джерел постачання, наявність якого є основною 
умовою забезпечення мінімального рівня безпеки постачання газу за стандартом 
інфраструктури «N-1». 

Якщо наявна кількість зовнішніх джерел постачання газу менше мінімально 
необхідної кількості зовнішніх джерел, то рівень диверсифікації зовнішніх 
джерел постачання є меншим за мінімально необхідний рівень, тобто за своєю 
суттю є низьким або наднизьким. Таким чином, мінімальний рівень 
диверсифікації зовнішніх джерел постачання відповідає значенню 0,38 за 
шкалою золотого перетину, яке є граничним значенням між низьким і помірним 
рівнями диверсифікації зовнішніх джерел постачання. 

Ступінь перевищення наявного рівня диверсифікації зовнішніх джерел 
постачання природного газу над відповідним мінімально необхідним рівнем 
будемо визначати відношенням загальної кількості зовнішніх джерел 
постачання n до мінімально необхідної кількості зовнішніх джерел nmin: 

 

(2) 

При визначенні остаточної кількісної оцінки рівня диверсифікації постачання 
природного газу врахуємо фактори політичної та економічної доцільності 
шляхом використання безрозмірних коефіцієнтів: політичної стабільності Кpol та 
економічної доцільності Кec: 

 

(3) 

 

(4) 

де n – загальна кількість зовнішніх джерел постачання природного газу; 
i – номер зовнішнього джерела постачання природного газу. 
Показник кількісної оцінки рівня диверсифікації зовнішніх джерел постачання 

природного газу Кq матиме наступний вигляд: 

 
(5) 

Коефіцієнт політичної стабільності Кpol відображає ризики, які пов’язані з 
імпортом природного газу до держав-членів ЄС, використовуючи рейтинг 
ризиків держав-членів Організації економічного співробітництва і розвитку 
(ОЕСР) [3; 6]. В цілях розрахунку коефіцієнта Кpol, приймемо максимальний 
рейтинг 7 за шкалою ОЕСР (рейтинг найбільш політично нестабільних держав) 
еквівалентним мінімальному рейтингу 0 за одиничною шкалою, а мінімальний 
рейтинг 0 за шкалою ОЕСР (рейтинг найбільш політично стабільних держав) 
еквівалентним максимальному рейтингу 1 за одиничною шкалою. 

В якості коефіцієнта економічної доцільності Кеc пропонується 
використовувати відношення середньої ціни за тис. м

3
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момент часу на європейському спотовому ринку газу, до ціни за тис. м
3
 газу Pspl, 

яка пропонується державою-постачальником природного газу: 

 

(6) 

Використання середньої ціни за тис. м
3
 газу обумовлено тим, що ціни на газ 

на спотовому ринку відображають найбільш реальну, актуальну цінову ситуацію 
на ринку природного газу. 

Показник диверсифікації постачальників природного газу розраховується на 
основі індексу Херфіндаля-Хіршмана з урахуванням ризиків, пов'язаних з 
державами компаній-постачальників природного газу (за рейтингом ризиків 
ОЕСР): 

 

(7) 

де Sh j – частка ринку j-тої компанії-постачальника природного газу; 
M – кількість компаній-постачальників природного газу, 
Кpol j – коефіцієнт ризику держави, до якої відноситься j-та компанія-

постачальник природного газу. 
Внутрішню стійкість енергетичної системи держави в залежності від технічної 

потужності газової інфраструктури щодо відбору газу пропонується визначати 
наступним безрозмірним показником Kcap: 

 
(8) 

де Emax – максимальна технічна потужність газової інфраструктури щодо 
відбору газу у мільйонах кубічних метрів на добу; 

Dpeak – піковий добовий попит на природний газ у мільйонах м
3
 на добу, який 

має місце протягом доби з винятково високим споживанням газу. 
Значення показника Kcap відповідає мінімально необхідному рівню 

внутрішньої стійкості в залежності від технічної потужності газової 
інфраструктури щодо відбору газу саме тоді, коли максимальна технічна 
потужність газової інфраструктури щодо відбору газу дорівнює піковому 
добовому попиту на газ. При цьому вищевказане значення показника Kcap є 
граничним значенням між низьким і помірним рівнями внутрішньої стійкості в 
залежності від технічної потужності газової інфраструктури (значення 0,38 за 
шкалою золотого перетину). 

Показник газоємності ВВП NGI може використовуватися в якості показника 
внутрішньої стійкості держави, який розраховується як відношення загальних 
обсягів споживання газу виробничою і невиробничою сферами держави до її 
ВВП за певний період часу [2; 3]. 

В доповіді в якості показника внутрішньої стійкості держави (в залежності від 
рівня газоємності ВВП) пропонується використовувати безрозмірний показник 
Kngi, який є похідним від показника NGI і характеризує економічну вразливість 
держави до зривів постачання природного газу в залежності від рівня 
газоємності ВВП за принципом прямої пропорційності, тобто чим вищим є цей 
показник, тим вищим є рівень внутрішньої стійкості держави: 
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(9) 

де  – приведений безрозмірний показник газоємності ВВП, отриманий 
шляхом зменшення масштабу значень вихідного показника NGI (приведення до 
одиничної шкали) з наступним виключенням його розмірності без порушення 
фізичного сенсу. 

Найбільш важливими з точки зору забезпечення енергетичної безпеки 
показниками будемо вважати незалежність від імпорту газу Kimp, кількість і тип 
точок входу для імпорту газу Кq і технічну потужність газової інфраструктури 
щодо відбору газу Kcap, яким присвоюються найбільші вагові коефіцієнти – 0,24. 
Іншим двом показникам, а саме диверсифікації постачальників природного газу 
Kdiv і газоємності валового внутрішнього продукту Kngi, присвоюються вагові 
коефіцієнти – 0,14. 

Враховуючи вищевказане індекс безпеки постачання природного газу можна 
представити у вигляді безрозмірного композитного індексу, складовими якого є 
окремі внески кожного з показників в залежності від їх вагових коефіцієнтів: 

 (10) 

де wimp, wdiv, wq, wcap, wngi – вагові коефіцієнти показників Kimp, Kdiv, Кq, Kcap, Kngi 
відповідно. 

Таким чином, запропонований індекс безпеки постачання природного газу Igss 
є кількісною мірою того, наскільки забезпечена енергетична безпека щодо його 
постачання. Індекс Igss вимірюється за одиничною безрозмірною шкалою, а його 
значення характеризують відповідні рівні безпеки постачання газу за градаціями 
шкали золотого перетину за наступним принципом: чим більшим є значення 
індексу, тим вищим є рівень безпеки постачання газу. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
На даний час, логістика, як один з ефективних інструментів планування, 

організації та управління процесами руху матеріального та супутніх йому 
потоків, спрямована на отримання максимального прибутку усіма учасниками 
конкретного транспортно-розподільчого процесу шляхом оптимізації їх 
логістичних витрат в певному просторі та часі. 

Згідно досвіду розвинутих країн, використання логістичних систем дозволяє 
зменшити загальні логістичні витрати майже на 12-35 %, транспортні витрати на 
7-20 %, а витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи та збереження 
матеріального потоку на 15-30 %, а також прискорити швидкість обігу 
матеріальних ресурсів на 20-40 % та скоротити їх запаси на 50-200 %. Все це 
свідчить про те, що одним з важливих факторів економічного зростання є 
формування міжнародних логістичних систем. Поява й швидкий розвиток 
міжнародних логістичних систем є проявом глобалізації, процесу, який самим 
прямим образом зачіпає економіку й господарську діяльність підприємств. 

Питання розвитку сучасної концепції логістики та розгляд різних аспектів її 
реалізації на практиці, у тому числі у формування та функціонуванні 
логістичних система достатньо широко розглянуті у зарубіжній та вітчизняній 
літературі. Зокрема, ця проблематика висвітлювалася в роботах Б.А. Анікіна, 
A.M. Гаджинського, В.М. Назаренко, Ю.М. Неруша, Д.С. Миколаєва, 
А.І. Семененко, В.І. Сергєєв, В.І. Степанова, К.В. Холопова ін. Із зарубіжних 
авторів слід відзначити роботи: Д. Бауерсокса, Е. Барді, П. Казабана, 
Дж. Клосса, Д. Коула, Дж. Ленглі, Д. Ватерса, Д. Стоку.  

Роль логістики істотно зросла в епоху постіндустріалізації, що викликала 
значні зміни у світовій економіці й частки послуг, що характеризується 
збільшенням, у виробництві й споживанні світового ВВП. Ці зміни зробили на 
логістику значний вплив, тому що дана галузь прямо пов'язана з такими 
явищами постіндустріального розвитку світової економіки, як активне 
використання наукових знань і перехід у розвинених країнах на наукомісткі 
технології, що у свою чергу пов'язане з використанням нових технологій й 
інновацій у логістиці. 

Розвиток інтеграції світової економіки і глобалізація бізнесу сприяли 
створенню міжнародних логістичних систем. Логістичні активності стали більш 
комплексними, а такі проблеми як розміщення виробництва і центрів 
дистрибуції, вибір видів транспорту для конкретного замовлення, типів сервісу, 
методів управління запасами, проектування адекватних комунікаційних і 
інформаційних систем привели до інтеграції логістичної і транспортної 
компонент з метою оптимізації процесу перевезення і максимального 
задоволення потреб замовника. 

Сьогодні в міжнародній практиці до транспортно-логістичної інфраструктури 
відносять наступні елементи (рис. 1): 
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Рис. 1. Елементи міжнародної транспортно-логістичної інфраструктури 
Джерело: складено автором за [4]  

 
Глобалізація світової економіки привела до формування міжнародних 

стандартів функціонування логістичних систем. Рішення організаційних 
проблем установлення належного стандарту обслуговування клієнтури 
забезпечується шляхом орієнтації логістичного сервісу на виконання основних 
показників базового рівня: доступності, функціональності й надійності. Високі 
стандарти базового логістичного обслуговування зложилися завдяки глобалізації 
світової економіки, виходу на міжнародні ринки найбільших провайдерів 
логістики, здатних забезпечити обслуговування користувачів доступним, 
надійним і функціональним сервісом.  

Одним з основних проявів сучасного етапу глобалізації світової економіки є 
інтеграційні процеси логістичної інфраструктури. Міжнародний характер 
зв'язків між країнами робить їх взаємно зацікавленими в створенні в кожній з 
них ефективної й уніфікованої інфраструктури, що володіє достатньою 
пропускною здатністю й гарантуючим належним рівнем організації й 
забезпечення роботи каналів поставки продукції. Але в той же час, слід 
зазначити, що темпи розвитку світової торгівлі перевищують пропускну 
здатність логістичної інфраструктури окремих регіонів. В табл. 1 
систематизовано основні підходи стосовно формування міжнародних 
логістичних систем в умовах глобалізації.  

Завдяки таким комплексним підходам до формування міжнародних 
логістичних систем, їх формування повинно стати менш складним, а їх 
функціонування повинно приносити відповідні вигоди для їх учасників.  

 
 
 
 
 

Елементи транспортно-логістичної інфраструктури 

Відносини з клієнтами (агенції, системи резервування 

квитків, оформлення накладних, встановлення тарифів і т.п. 

Центри отримання і обробки інформації про циркуляцію руху 

Термінали і транспортні вузли (вокзали, порти, аеропорти) 

Об'єднуюча інфраструктура (залізниці, автошляхи, морські 

шляхи, повітряні траси) 

Допоміжні логістичні партнери (страховки, охоронні заправні 

організації та ін.) 
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Таблиця 1 
Узагальнена характеристика підходів до формування логістичних систем 

№ 
Підходи до 

формування 
логістичних систем 

Характеристика підходів 

1 Операційний підхід 

При організації й здійсненні логістичних операцій 
основний натиск робиться на вдосконалюванні 
про-цесу управління матеріальними потоками в 
логіс-тичних системах. Підхід спрямований на 
вдоскона-лювання різних операцій у логістичних 
системах 

2 Гнучка логістика 

Логістика повинна бути гнучкою й здатною до 
швидкого реагування на можливі зміни в запитах 
споживачів. Суть підходу в гнучкому й швидкому 
задоволенні клієнтури 

3 Інтегрований підхід 

Інтеграція й координація роботи всіх учасників 
логіс-тичних ланцюгів у рамках діючих на 
національному або міжнародному рівні 
логістичних систем 

Джерело: [2, с. 46] 

 
На сучасному етапі, функціонування глобальних логістичних систем 

неможливе без відповідної інфраструктури, до якої, перш за все, відносяться 
міжнародні транспортні коридори. Під міжнародними транспортними 
коридорами розуміється частина національної або міжнародної транспортної 
системи, яка забезпечує значні міжнародні вантажні і пасажирські перевезення 
між окремими географічними районами, включає пересувний склад і стаціонарні 
пристрої всіх видів транспорту, що працюють на даному напрямі, а також 
сукупність технологічних, організаційних і правових умов здійснення 
перевезень. Організація міжнародних транспортно-логістичних комплексів 
ставить собі за мету уніфікацію національних законодавств, гармонізацію 
транспортної інфраструктури, що має єдині технічні параметри і забезпечує 
застосування єдиної технології перевезень як основи створення глобальної 
логістичної системи і інтеграції національних транспортних систем в світову 
транспортну систему [5, с. 80]. 

Дуже важливим, з погляду побудови оптимально функціонуючої логістичної 
системи, є розуміння підприємством сучасного стану й тенденцій розвитку 
ринку транспортних послуг України. Цей сегмент перебуває в стадії становлення 
після глибокої кризи 90-х років. Розуміння основних процесів, що відбуваються 
на даному ринку, правильна орієнтація серед безлічі самих різних факторів 
внутрішнього й зовнішнього характеру, дозволить підприємству правильно 
вибрати й раціонально побудувати відносини із транспортними компаніями, що 
підвищить ефективність логістичної роботи й, отже, самого підприємства [1]. 

В цьому плані, перспективним є участь Україні в міжнародних логістичних 
системах. За оцінками британського інституту Rendall Україна має найвищий в 
Європі транзитний рейтинг – 3,15 бали [4, с. 231], а також найбільшу серед 
європейських країн протяжність державного кордону (7 590 км, в тому числі 
сухопутні кордони – 563 км, морські – 1959 км). За рішенням цих конференцій 
виділені наступні напрями участі України в Європейській транспортно-
логістичній інтеграції: пан'європейські транспортні коридори (ПЄК); 
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трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК); пан'європейські 
транспортні зони (PETzA). Україна повинна активно приймати участь в 
процесах розбудови європейських і трансконтинентальних міжнародних 
транспортних коридорів та розвитку міжнародних логістичних систем в цілому. 
Тільки в такому випадку буде повністю використаний наш транзитний та 
логістичний потенціал. 

Умови глобалізації які сприяють розвитку міжнародної логістики необхідно 
враховувати для формування раціонального та оптимального логістичного 
процесу. На основі узагальнюючої характеристики підходів до формування 
логістичних систем стає можливим вибрати вірний підхід або інтегрувати 
декілька підходів. Якщо ж говорити про сучасні тенденції розвитку 
міжнародних логістичних систем, то тут основна увага приділяється розвитку 
логістичної інфраструктури в цілому, та міжнародних транспортних коридорів 
зокрема. 
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РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА АУТСОРСИНГУ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 
Швидкі темпи розвитку логістичних послуг є однією з ознак сучасної 

глобальної економіки. Найбільш популярними на сьогодні є нові логістичні 
концепції – "Party Logistics" (PL). На сьогодні виділяють такі рівні логістичного 
сервісу: 1PL-, 2PL-, 3PL-, 4PL- і навіть 5PL-логістику.  

Згідно з загальноприйнятою класифікацією логістичного обслуговування, цей 
ринок поділяється на чотири рівні. І кожен із них має на Україні свої 
особливості.  

Логістика першого рівня (first party logistics – 1Pl) – це внутрішня логістика, 
де усі послуги з транспортування, складського зберігання, митних операцій і 
супутнього сервісу зосереджені всередині компанії замовника. Відповідно до 
результатів досліджень, проведених Georgia Instityte of Technology (США), в 
Західній Європі обсяг внутрішньої логістики становить лише 6%, в азійсько-
тихоокеанському регіоні – 8%, в США – 22%. В Україні ситуація прямо 
протилежна – більше половини офіційного ринку логістичних послуг 
зосереджено всередині компанії-замовника, і в цій частині складське 
господарство має визначальну роль.  

Логістика другого рівня (second party logistics-2Pl) – це зовнішня логістика. У 
цьому випадку одна або декілька компаній-провайдерів виконують для 
замовника базові логістичні послуги – транспортування і складське зберігання. 
У цьому секторі знаходиться весь український ринок логістичних послуг. І якщо 
транспортна логістика, зосереджена на перевезеннях як таких, загалом 
задовольняє потреби промисловості і торгових компаній, то на складське 
обслуговування попит значно переважає пропозицію.  

Логістика третього рівня (third partу logistics- 3Pl) – зовнішня логістика. 
Логістичні послуги цього рівня зосереджені на комплексному управлінні 
процесами транспортування та зберігання вантажів. Це означає, що компанія-
провайдер не тільки транспортує вантаж, але і виконує усі послуги експедиції 
(в тому числі і митного оформлення). Вона здійснює не тільки складське 
зберігання, та і бере на себе обов’язки маркування вантажів. Провайдер 3Pl також 
управляє субпідрядниками, наймаючи їх для виконання послуг другого рівня.  

Логістика четвертого рівня (fourth party logistics – 4Pl) – зовнішня і внутрішня 
логістика. Компанія-провайдер, виконуючи функції 3Pl- провайдера логістичних 
послуг, також виконує функції планування логістичних операцій, найм та 
координацію роботи субпідрядників других рівнів, усі пов’язані фінансові 
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трансакції, ведення документації тощо. Цей рівень розвитку логістичного 
бізнесу є метою для усіх крупних логістичних компаній світу [1, с. 773].  

Досвід багатьох компаній доводить, що аутсорсинг є однією з найсучасніших і 
найуспішних бізнес-моделей, що дає змогу досягти реальних конкурентних 
переваг. На думку фахівців [2], за сприятливих умов можна істотно покращити 
якість обслуговування і знизити витрати основних і допоміжних підрозділів, 
якщо регулярно запрошувати сторонніх спеціалістів. Більш того, в перспективі 
організація зможе досягти підвищення якості і зниження витрат, якщо передасть 
частину своїх турбот і обов’язків сторонній організації.  

Сучасний аутсорсинг – це спосіб оптимізації діяльності підприємства за 
рахунок зосередження зусиль на основному предметі діяльності і передавання 
непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим 
компаніям [3].  

Аутсорсинг дає змогу підвищити ефективність виконання визначених функцій 
підприємств у сфері інформаційних технологій, забезпечення сировиною, збуту 
готової продукції, фінансів, забезпечення персоналом. Практичне застосування 
аутсорсингу допомагає компаніям розв’язати проблеми функціонування і 
розвитку в ринкових умовах за допомогою скорочення витрат, привидшення 
адаптації до умов зовнішнього середовища, покращання якості продукції і 
послуг, зменшення ризиків. 

За різними даними, застосування науково обґрунтованих методів логістики 
дозволяє знизити рівень витрат на 20%, товарні запаси – на 30-70%, скоротити 
години обороту товарів на 20-50% [4, с. 147]. Очевидно, що існує реальний 
резерв підвищення ефективності виробництва, проте по ряду об'єктивних та 
суб'єктивних причин логістичні методи використовуються у нас недостатньо. 
Крім того, на сьогодні сегмент транспортної логістики в світовому ВВП складає 
приблизно 7% і оцінюється в 2,7 трлн. долл. США [5, с. 24]. 

Недостатній рівень розвитку логістики взагалі та логістичної інфраструктури 
зокрема підтверджують й аналітичні матеріали Світового банку. Ця інституція, 
сприяючи розвитку торгівлі і транспорту в Україні, досліджує питання 
транспортного, митного, логістичного й технологічного забезпечення 
зовнішньої торгівлі, виявлення сильних та слабких сторін середовища, в якому 
здійснюється логістична діяльність.  

Кожна два роки Всесвітній банк публікує дослідження Connecting to Compete: 
Trade Logistics in the Global Economy (Підключення до конкуренції: Торгова 
логістика в глобальній економіці), починаючи з 2007 р. В основі цього 
дослідження лежить Індекс ефективності логістики (LPI), який вимірює 
показники логістики.  

У 2012 р. Україна піднялася в рейтингу LPI на 66 сходинку, хоча в 2010 році 
знаходилась на 102 місці. Такий стратегічний прорив пояснюється насамперед 
масштабними інфраструктурними проектами реалізованими до «Євро – 2012». 
Основні шість індикаторів по Україні коливаються від 2,41 до 3,31 [6]. 

Саме тому, на думку українських дослідників, трансформування логістичної 
інфраструктури має базуватись на системному підході, що включатиме 
обґрунтування стратегії її розвитку та деталізації в стратегічних та поточних 
планах на макро та мікро рівні [7]. 

Отже, ефективне функціонування національної економіки в умовах 
глобалізації неможливе без ефективного розвитку логістичного аутсорсингу, 
здатного прискорити оборотність матеріальних та фінансових ресурсів. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ  
МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Сталий розвиток держави можливий лише за умови виваженого поєднання 

ринкової економіки та державного регулювання. Кожна країни має власне 
бачення даного процесу та унікальний досвід: від шведського «соціалізму» до 
американського лібералізму. В Україні на разі державне регулювання вимагає 
вдосконалення та перегляду концепцій. Процес інтеграції до європейської 
спільноти вимагає максимальної відповідності головним вимогам: сталий рівень 
цін, відсутність корупції, регульоване безробіття, відповідні соціальні стандарти 
тощо. На жаль, за переважною більшістю цих параметрів ми значно відстаємо 
навіть від найближчих сусідів центральної Європи. Регуляторна політика в 
рамках державного регулювання економіки відіграє вагому роль, так як 
забезпечує безпосередню взаємодію влади, бізнесу та громадян. Саме тому для 
створення умов формування та реалізації регуляторної політики держави та для 
прискорення інтеграції України до світової системи господарювання набуває 
особливої актуальності розробка ефективного механізму регуляторної політики, 
в основу якого покладена концепція ефективного державного регулювання. 

У наукових доробках можна знайти праці, присвячені дослідженню механізму 
регуляторної політики та державного регулювання у різних сферах, серед яких 
дослідження вчених: Горобінська І. В., Амосов О. Ю., Галушка Б. П., 
Погрібняк М. А., Степаненко С. В., Балабенко О. В. та інші.  

Перш ніж розпочати формування механізму регуляторної політики держави 
необхідно уточнити визначення механізму як поняття.  
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Метою дослідження є обґрунтування використання аналітичного 
інструментарію щодо визначення механізму державного регулювання, 
управління та регуляторної політики. 

З метою коректного визначення та уточнення поняття «механізм регуляторної 
політики», проаналізуємо сутність не тільки даного поняття, але й дефініцій 
«механізм державного регулювання» та «механізм державного управління». 
Необхідно зазначити, що більшість науковців не встановлюють чіткі межи між 
категоріями «управління» та «регулювання», через що не повністю 
розкривається сутність конкретного підходу до визначення. 

Різноманіття проаналізованих визначень сутності механізму державного 
управління, механізму державного регулювання та механізму регуляторної 
політики підтверджує складність, нерівнозначність та багатоплановість даного 
поняття, що вимагає подальшого аналізу їх сутності.  

Аналіз сутності визначення «механізм регуляторної політики» на основі 
морфологічного аналізу представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Аналіз сутності визначення «механізм регуляторної політики» 
 
Аналіз сутності поняття механізму регуляторної політики дозволив визначити 

основні елементи: сукупність принципів, функцій, методів, сфер реформування, 
послідовних стадій та засобів реалізації (регулювання).  

У дослідженні було проведено декомпозицію представлених визначень на 
складові за такими ознаками порівняння: сутність поняття, зміст, кінцева мета 
(рис. 2). 

Автор: Горобінська І. [1, с. 234] Визначення Складові елементи 

Мещеряков А., Сопотян С. [2, с. 35], Степаненко С. В. [3, с. 149] 

система послідовних стадій та засобів регулювання, спрямованих на 
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сукупність принципів, функцій, методів, сфер реформування та 

засобів реалізації, за допомогою яких забезпечується 

збалансування інтересів всіх суб’єктів та створюються 

сприятливі умови для їх ефективної діяльності та виконання 

притаманних їм функцій 
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методів, сфер 

реформування та 

засобів реалізації 

Мордвінов О. Г., Погрібняк М. A. [5] 

система послідовних стадій, на кожній із яких задіяні відповідні засоби 

регулювання та уповноважені суб’єкти і яка спрямована на забезпечення 

прийняття регуляторним органом якісного управлінського рішення 
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сукупність дев’яти послідовних стадій та засобів регулювання, 

спрямованих на прийняття якісного управлінського рішення 

регуляторним органом. Стадії – це окремі види регуляторної 

діяльності. Кожній стадії притаманний певний набір організаційних 

та процедурних засобів регулювання 
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Проведення морфологічної декомпозиції дозволило виявити, що вся 
різноманітність наведених визначень пов’язана з наявністю різних підходів, які 
використовуються в управлінні в цілому та в регулюванні зокрема. Отже, 
механізм державної регуляторної політики є достатньо складною категорією і 
включає такі елементи: цілі регулювання; форми регулювання; методи 
регулювання; інструменти регулювання; засоби впливу; важелі впливу; функції 
регулювання; принципи регулювання; суб’єкт та об’єкт регулювання; потреби та 
інтереси суспільства. 

 

 

Рис. 2. Морфологічна декомпозиція визначення сутності  
механізму регуляторної політики 
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на кожній із яких задіяні відповідні засоби регулювання та 
уповноважені суб’єкти [О. Мордвінов, М. Погрібняк], кожній стадії 
притаманний певний набір організаційних та процедурних засобів 
регулювання [М. Погрібняк] 

Кінцева 
мета 

забезпечення збалансування інтересів всіх суб’єктів та створення 
сприятливих умов для їх ефективної діяльності та виконання 
притаманних їм функцій [І. Горобинська], прийняття регуляторним 
органом якісного управлінського рішення [А. Мещеряков,  
С. Сопотян, С. Степаненко, О. Мордвінов, М. Погрібняк] 
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ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  
В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН 
 
Органи державного управління через державні програми соціально-

економічного розвитку національної економіки і регіонів, зокрема, 
конкретизують соціально-економічні цілі. Із урахуванням цих цілей відбувається 
управління розвитком підприємництва у державному секторі економіки, 
формується державний і місцеві бюджети, визначаються умови для розвитку 
міжбюджетних відносин. Узагальнення огляду літературних джерел [1; 2; 3] 
дозволяє стверджувати, що виконання органами державного управління цих 
функцій вимагає сповідування низки взаємопов’язаних принципів, а саме: 
принципу суспільної корисності (соціальної, економічної, політичної), гуманної-
паритетності, а також законності. Необхідність сповідування цих принципів у 
розвитку підприємництва в державному секторі економіки випливає із сутності 
загальних економічних і соціальних законів, які пояснюють природу виникнення 
економічних явищ і процесів у суспільстві.  

Розглянемо виділені принципи через призму економічних і соціальних 
законів. Так, сутність принципу суспільної корисності полягає у тому, що усі 
рішення, які приймаються органами державного управління щодо розвитку 
підприємництва державному секторі економіки із урахування трансформації 
міжбюджетних відносин повинні забезпечувати певну суспільну (громадську) 
корисність. О. Карпій трактує поняття «громадська або суспільна корисність» як 
спільну для певних суб’єктів вигоду або комплекс вигод, забезпечуваних 
іншими суб’єктами [4]. 

Необхідність розвитку підприємництва у державному секторі економіки на 
засадах цього принципу базується на законі одержавлення економіки, який 
виражає внутрішньо-необхідні, сталі й суттєві зв’язки між посиленням 
суспільної природи продуктивних сил, техніко-економічних відносин і 
господарського механізму та об’єктивно неминучим процесом їх одержавлення, 
зростанням державної власності. Дія цього закону в його оптимальних та 
раціональних формах зумовлює перетворення держави на елемент базису, 
розширення її соціально-економічних функцій, стабілізацією економічної 
системи [5, с. 557-558].  

Принцип суспільної корисності базується також на, так званому, законі 
Вагнера, який передбачає, що розвиток промисловості супроводжується 
зростанням частки державних витрат у валовому національному продукті 
[6, с. 536]. Йдеться про те, що розвиток промисловості, а відтак доходи 
працюючих і рівень зайнятості у суспільстві перебувають у залежності від 
частки витрат у державному бюджеті створення умов для розвитку 
підприємництва у всіх секторах державного сектору економіки.  

Принцип суспільної корисності тісно пов'язаний із такими законами як закон 
зростання екологічних витрат (економічний закон, з яким суспільно необхідні 
витрати сфери матеріального та нематеріального виробництва на охорону, 
використання та відтворення природних ресурсів зростають у часі і просторі 
[7, с. 547]), закон зростання екологічних потреб (закон, який виражає 
внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зростанням інтенсивності 
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праці, нервових, психічних та емоційних навантажень на людський організм в 
умовах забрудненого довкілля та його погіршення й необхідністю задоволення 
зростаючих екологічних потреб для належного відтворення людини як 
біологічної істоти, природного компонента робочої сили нормальної якості 
(8, с. 547]), закон нерівномірності економічного розвитку (виражає внутрішньо 
необхідні, сталі й суттєві зв’язки між загальним поступальним розвитком 
підприємств, галузей, сфер економіки, країн та регіонів світового господарства, з 
одного боку, і нерівномірним прогресом окремих елементів системи 
продуктивних сил та виробничих відносин (відносин власності) у межах 
окремих галузей, сфер економіки окремих країн, а також у масштабах світового 
господарства, його окремих регіонів і країн – з іншого іншого [9, с. 556-557]).  
З огляду на закони зростання екологічних витрат суспільства і екологічних 
потреб очевидно, що державне підприємництво у тому секторі економіки, який 
охоплює використання, збереження і відтворення природних ресурсів вимагає 
сповідування принципу суспільної корисності. В Україні підприємницьку 
діяльність у цій сфері здійснюють десятки державних підприємств, які 
підпорядковуються Міністерству екології та природних ресурсів України. 

Щодо закону нерівномірності економічного розвитку, то він виступає базисом 
для принципу суспільної корисності в контексті реалізованих органами 
державного управління функцій формування державного і місцевих бюджетів і 
визначення умов для розвитку міжбюджетних відносин.  

Принцип суспільної корисності і закон нерівномірності економічного 
розвитку тісно пов'язані із принципом гуманної-паритетності. Сутність цього 
принципу полягає у необхідності вирівнювання органами державного 
управління розривів (дисбалансів) у можливостях окремих суспільних груп, 
територій задовольняти свої економічні та соціальні потреби незалежно від їх 
виробничої специфіки і забезпеченості природними ресурсами.  

Одним із найважливіших принципів розвитку підприємництва у державному 
секторі економіки є принцип законності. Він базується на всіх вищевказаних 
економічних та соціальних законах. Сутність принципу законності полягає у 
забезпеченні правомірності розвитку підприємництва тими методами і у тих 
векторах, які є пріоритетними для суспільства, і відповідальність за які 
покладено на державу як гаранта захисту суспільних інтересів. 

Міністерство юстиції України посилаючись на Цивільний кодекс України, з 
приводу підприємництва у державному секторі економіки і зокрема правового 
статусу держави відзначає. Що держава діє у цивільних відносинах на рівних 
правах з іншими учасниками цих відносин, може створювати державні 
підприємства у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та 
законом. Головний спеціаліст відділу законодавства з питань підприємництва та 
приватизації департаменту цивільного законодавства та підприємництва 
Міністерства юстиції України А. Яблонська відзначає, що на сьогодні 
законодавство схематично окреслює коло повноважень органу управління 
державного унітарного підприємства (керівника), при цьому ці норми не 
зосереджені в одному системному акті, а розпорошені у великій кількості 
правових актах. Таким чином, на думку А. Яблонської, найбільш ефективним 
шляхом такого вдосконалення є прийняття спеціального закону, який 
регулюватиме діяльність державних унітарних підприємств [10]. 

Прийняття Верховною Радою України Бюджетного кодексу знаменувало 
завершення багаторічних дискусій із проблем і перспектив розвитку бюджетної 
системи нашої держави, засад організації бюджетних правовідносин органів 
державної влади та управління й місцевого самоврядування, а також умов 
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формування, розподілу і перерозподілу потоків бюджетних ресурсів. Цей 
законодавчий акт став підґрунтям стабільності однієї з найважливіших сфер 
державних фінансів. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
 
Кардинальні зміни в політичному та економічному житті України, 

дестабілізуючий збройний конфлікт на Сході України, анексія Криму призвели 
до цілого ряду економічних проблем. Та серед них найбільш вагомою й такою, 
що потребує невідкладного рішення є проблема зменшення притоку іноземних 
інвестицій. Враховуючи неспроможність України забезпечити соціально-
економічний розвиток за рахунок власних фінансових ресурсів слід 
максимально докласти зусиль для надходження іноземного капіталу.  

Українські та іноземні науковці активно досліджують проблеми іноземного 
інвестування в Україні. Істотний внесок у вирішення цієї проблеми належить 
Л. Борщ, О. Гаврилюку, А. Гайдуцькому [1], А. Гурі [2], В. Гейцю, Ю. Козаку, 
В. Новицькому, О. Рогачу, А. Філіпенку та ін. Історичні та економічні зміни в 
країні вносять постійні корективи у цю сферу знань.  
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У будь яких історичних умовах слід проводити пошук ефективних та 
перспективних шляхів покращення інвестиційної ситуації в Україні. Науковий 
аналіз має вирішити низку завдань: обґрунтувати необхідність здійснення 
інвестування в економіку України; узагальнити та порівняти проблеми та 
переваги, з якими зіштовхуються іноземні та національні інвестори; 
запропонувати вихід для покращення ситуації. 

Незважаючи на постійну увагу науковців, підприємців, політиків з кожним 
роком частка України у світових обсягах інвестицій скорочується і в 2015 р. 
становила вже менш як 0,15% [1]. Суттєво погіршили національну економічну 
ситуацію та трансформували зовнішньоекономічну діяльність нашої держави 
події 2013-2014 рр. в Україні. Анексія Криму, збройний конфлікт на Сході 
України, звуження, або закриття ринку Росії мали вкрай негативний вплив на 
платіжний баланс країни. З початку 2014 року Україна втратила 
13592,1 млн. дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 12246,5 млн. дол.) 
інвестицій, у той час як приплив капіталу становив лише 2451,7 млн. дол. США. 
Сукупний обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на 01 липня 2015 р. становив 
42851,3 млн. дол. США та в розрахунку на одну особу населення складав лише 
1000,5 дол. [3]. 

Варто зазначити, що обсяги відпливу прямих іноземних інвестицій з України, 
у порівнянні навіть з їх невисокими надходженнями, є зовсім мізерними, на 
31.12.2015 р. вони склали лише 3604,0 млн. дол. Найбільший обсяг інвестицій з 
України було здійснено у 2014 р. до Кіпру, Російської Федерації, Латвії, Польщі, 
Грузії, Віргінських островів, Казахстану. Парадоксально, що 91,6% інвестицій 
спрямовувались до Кіпру і 85% загальних інвестицій надійшло з Донецької 
області [3]. 

Ключовим показником несприятливого інвестиційного клімату є незначний 
обсяг інвестицій в Україну. Згідно з результатами моніторингу Європейської 
бізнес асоціації 85% підприємців незадоволені станом інвестиційного клімату в 
Україні [4]. 

При визначенні негативного стану що до іноземного інвестування, науковці-
економісти наголошують, що головною причиною цього є недосконала політика 
уряду.  

До цього часу в Україні немає інституцій, які б спеціалізувалися на питаннях 
створення позитивного іміджу країни та успішно працювали, а не просто 
витрачали кошти. 

В світі Україна є не єдиною країною, що має збройний конфлікт на своїй 
території. Тому Світовий Банк навіть розробив окремий класифікатор для країн 
із такою ситуацією – Fragile and Conflict-Affected Situations (FCS).  

 Варто зазначити, що кількість інвестиційних проектів у країнах FCS в 
галузях, пов’язаних із природними ресурсами (такими як газ, нафта чи метали), 
сумарно не перевищує кількість проектів у галузі фінансових послуг (17% проти 
25%). Тому не можливо даний феномен розглядати як інтерес інвесторів лише 
до природніх ресурсів FCS країн. Цінним фактом для України є те, що у 2006-
2011 роках інвестор, який приймав рішення інвестувати в країни FCS за 
середньою ставкою доходу від інвестицій отримував на 50% більше, ніж 
середній інвестор у країнах з низьким рівнем доходів. 

Отже досвід країн FCS доводить, що інвестиційна промоція набуває ще 
більшої важливості у випадку війни. Для України вкрай потрібна IPA 
(Investment Promotion Agency), діяльність якої має спрямовуватися на сприяння 
інвесторам та генерацію інвестицій. 
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Проте, не зважаючи на ситуацію в країні, Україною продовжують цікавитися 
потенційні іноземні інвестори. Доказом цього став міжнародний круглий стіл на 
тему: «Інвестиції в Україну: проблеми і перспективи», який відбувся 9 червня 
2016 року. На цей захід були запрошені Шейх Імад Абу Аль-Руб – президент 
«Центру діалогів і комунікацій», голова Шаріатського суду України; Андреас 
фон Бекерат – надзвичайний і повноважний Посол Королівства Швеція в Україні 
та багато інших впливових осіб. 

Присутні висвітлили політико-правові проблеми економічного розвитку України 
та внесли пропозиції щодо боротьби із тотальною корупцією, покращення 
інвестиційного клімату та покращення рівня довіри до України на міжнародній 
арені.  

Яким би шляхом не розвивалась інвестиційна політика доцільною є розробка 
чіткої державної стратегії залучення іноземних інвестицій, визначення 
пріоритетних галузей економіки, ефективне функціонування яких зумовить 
подальше пожвавлення в інших секторах. Мабуть серед них в Україні потрібно 
виділити аграрний сектор, сферу високих технологій, ІТ-індустрію, 
машинобудування, нафтогазову та енергетичну галузі.  

При розробці інвестиційної стратегії слід враховувати географічні і соціально-
економічні відмінності регіонів України. Цінною пропозицією для використання 
альтернативних джерел фінансування регіональних інвестиційних програм та 
проектів можуть стати заощадження мігрантів і національної діаспори. 
З урахуванням інтересів і потреб цієї категорії потенційних інвесторів, уряду 
доцільно було б розробити стратегію залучення грошових переказів мігрантів. А в 
перспективі, ще й заробивши економічну й фінансову довіру мігрантів Україна 
змогла б розраховувати й на інші складові міжнародного ринку капіталу [1]. 

Отже, для покращення інвестиційного клімату в Україні слід продовжити 
систему удосконалення інвестиційного законодавства, уважно вивчити досвід 
інших, схожих за політичним та економічним станом країн FCS. 

Долучити інвестиції українських мігрантів та посилити контроль за їх 
використанням. Створювати структури, які б приносили прибутки інвесторам та 
державі, захищати інтереси інвесторів на державному рівні. Та пам’ятати, що війна 
не є головною причиною погіршення інвестиційного клімату. Відповідно, 
проблема з інвестиційною промоцією в Україні набуває ще більш істотного 
значення та потребує якомога швидшого розв’язання та наукового підходу до 
аналітичного вивчення. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ:  

СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Останнім часом однією із тенденцій у сучасній економіці є підвищення ролі 

персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Це в першу 
чергу пов’язано з тим, що по мірі виходу української економіки з економічної 
кризи та формування конкурентного середовища зросла потреба вітчизняних 
підприємств в наявності висококваліфікованих працівників, організації 
безперервного навчання кадрів, стимулювання їх постійного саморозвитку. 
Конкурентоспроможність персоналу в умовах зростаючої конкуренції між 
підприємствами має вирішальне значення для успішної діяльності організації, у 
зв'язку із чим необхідно приділити особливу увагу факторам, що впливають на її 
конкурентоспроможність. 

Без мотивованих і кваліфікованих співробітників жодна організація не в змозі 
створити добре працюючі системи маркетингу, продажу, фінансів або 
бухгалтерського обліку. Управління персоналом особливо важливе у сучасних 
умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, коли 
продукти, технології, операційні методи і навіть організаційні структури 
старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників компанії 
стають головним джерелом тривалого розквіту будь-якої компанії. 

Теоретичні і практичні аспекти проблеми підвищення конкуренто- 
спроможності працівників досліджували багато як зарубіжних так і вітчизняних 
вчених. Зарубіжні вчені, які внесли великий внесок в дослідження даної 
проблеми це П. Друкер., М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон та інші. Серед 
українських науковців слід відзначити таких, як Близнюк В.В., Богиня Д. П., 
Грішнова О. А., Дмитренко Г. А., Колот А. М., Лібанова Е. М., Лісогор Л. С., 
Макарова О. В., Новіков В. М., Онікієнко В. В. та інші [1-3].  

Проте аналіз опублікованих праць засвідчує, що методи підвищення 
конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств все ще 
залишаються недостатньо вивченими.  

Метою дослідження є сутності поняття конкурентоспроможності персоналу 
організації та її вплив на діяльність організації в цілому. 

Розглядаючи конкурентоспроможність персоналу на ринку праці як 
економічну категорію, можна зіштовхнутись зі складністю і неоднозначністю 
даного поняття. Конкурентоспроможність праці є основою конкурентоспро- 
можності персоналу, а також об’єктивною необхідністю для інноваційного 
розвитку, що є актуальним для сучасної української економіки. 
Конкурентоспроможність працівника – це здатність до індивідуальних 
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досягнень у праці та особистий внесок у досягнення організаційних цілей. 
Конкурентоспроможність персоналу підприємства – це його здатність 
реалізовувати наявні в нього конкурентні переваги таким чином, щоб сприяти 
просуванню підприємства на кращу, порівняно із іншими суб’єктами 
конкуренції на певному ринку, конкурентну позицію. Конкурентоспроможність 
працівника – це здатність до індивідуальних досягнень у праці та особистий 
внесок у досягнення організаційних цілей [1, с. 240-245]. 

Конкурентоспроможність працівника визначається якістю робочої сили, 
відповідним до ринкової потреби у функціональній якості праці; рівнем 
потенційної й фактичної ефективності праці робітників й здатності до 
професійного розвитку. Відбувається відбір найбільш здатних працівників з 
погляду відповідності їх людського капіталу якості праці. 

Конкурентні переваги персоналу визначаються зовнішніми та внутрішніми 
чинниками. Внутрішні чинники це умови, які дозволяють працівнику повністю 
реалізувати свій творчий потенціал. Внутрішні, або індивідуальні, конкурентні 
переваги персоналу за своєю природою можна умовно поділити на спадкові та 
набуті (рис. 1) [2]. 

 
Внутрішні конкурентні переваги 

персоналу 
 

Спадкові конкурентні 
переваги персоналу 

 
Набуті конкурентні переваги 
персоналу 

 

Здатність (талант, здатність 
для даного виду діяльності) 

 
Ділові якості (освіта, спеціальні 
знання, навички та вміння) 

Темперамент (сангвінік, 
холерик, меланхолік, 
флегматик) 

 

Інтелігентність і культура, 
характер 

Фізичні дані 

Ставлення до праці, вміння 
керувати своїми емоціями, воля, 
товариськість, 
комунікабельність, вік  

Рис. 1. Внутрішні конкурентні переваги персоналу  
 
Конкурентоспроможність працівника визначається якістю робочої сили, 

відповідним до ринкової потреби у функціональній якості праці; рівнем 
потенційної й фактичної ефективності праці робітників й здатності до 
професійного розвитку. Відбувається відбір найбільш здатних працівників з 
погляду відповідності їх людського капіталу якості праці.  

На конкурентоспроможність персоналу на зовнішньому ринку праці 
впливають різноманітні фактори, які безпосередню пов'язані з наступними 
характеристиками ринку праці:  

- пропозицією на ринку праці – з кількістю кандидатів на посаду, їх 
професійно-особистісними якостями й умовами пропозиції;  

- попитом на ринку праці – з кількістю необхідних працівників на посаду з 
необхідними професійно-особистісними якостями, а також з умовами наймання; 

- оцінками роботодавця – з оцінними технологіями, використовуваними 
роботодавцем при доборі, відборі й прийманні на роботу [3, с. 109]. 
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Конкурентоспроможність персоналу – це складна економічна категорія, 
сутність якої розкривають різні концептуальні підходи до її визначення (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності персоналу  
№ Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності персоналу на 

підприємстві 
1. Здатність керівників, професіоналів і фахівців генерувати ідеї з використанням 

усіх можливостей, що виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі; 
своєчасно виявляти загрози для діяльності підприємства; вирішувати проблеми; 
винаходити й швидше за конкурентів впроваджувати нововведення на всіх 
стадіях життєвого циклу товару; забезпечувати досягнення поставлених цілей та 
виконання підприємством місії. 

2. Вміння ефективно виконувати управлінські функції та своєчасно приймати 
кваліфіковані рішення з метою розробки, виробництва та реалізації 
високоякісної з особливими споживчими властивостями продукції (послуг) за 
максимально ефективного використання ресурсів. 

3. Здатність повніше, порівняно з іншими кандидатами на вакантні посади, 
задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, вмінь і навичок. 

4. Вміння проявити свої особистісні, професійні та ділові якості, швидше і краще 
за інших працівників реалізувати власний потенціал за конкретних умов, які 
склались на підприємстві, що дає можливість отримувати відповідну 
винагороду, досягти відповідного соціального статусу та забезпечити службово-
професійне зростання. 

 
Конкурентоспроможність персоналу підприємства – це здатність 

реалізовувати наявні конкурентні переваги, в персонал таким чином, щоб 
сприяти просуванню підприємства на кращу, порівняно із іншими суб'єктами 
конкуренції на певному ринку, конкурентну позицію. 

Підвищення конкурентоспроможності персоналу є процесом, до якого 
повинні прагнути і самі працівники, і організація, в якій вони працюють. 
Розвиток навиків і кваліфікації, набуття досвіду роботи відбувається об’єктивно 
і змінити можна тільки термін перебігу цього процесу. Тому для підвищення 
конкурентоздатності працівник повинен прагнути розширювати свої знання і 
кваліфікацію як у цій сфері діяльності, так і в інших сферах. 

На нашу думку, заходами для підвищення конкурентоспроможності 
персоналу є наступні. 

1. Для підвищення конкурентоздатності працівник повинен прагнути розши- 
рювати свої знання і кваліфікацію як у цій сфері діяльності, так і в інших сферах. 

2. Для забезпечення конкурентоспроможності персоналу, на особливу увагу 
заслуговує мотивація працівників в досягненні цілей підприємства. Для цього 
необхідно широке впровадження в практику управління персоналом програм 
залучення працівників до управління виробництвом; роботу в цільових групах 
по розробці перспективних спеціальних проектів та програм; горизонтальні 
ротації в рамках фірми і її філій, у тому числі закордонних та ін. 

3. Велике значення для забезпечення підприємства ефективним персоналом 
має попередня професійна діагностика. Проведення регулярної діагностики не 
тільки нового персоналу, але й постійного, дозволить визначати пріоритети 
розвитку працівників, прогнозувати і планувати їх кар’єру, і, таким чином, 
сформувати у працівників мотивацію до розвитку необхідних підприємству 
компетенцій, що без сумніву буде сприяти зростанню конкурентоспроможності 
персоналу і ефективної продуктивності праці. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Найбільш важлива складова організації оплати праці є тарифна система, яка 

використовується для розподілу робіт в залежності від складності їх виконання, 
та розподілу працівників по кваліфікації. Вона є основою формування і 
регулювання заробітної плати. Тарифна система – це сукупність елементів, за 
допомогою яких суспільство встановлює вихідну диференціацію в оплаті праці 
різних груп працівників в залежності від складності та умов праці, особливостей 
окремих галузей промисловості і виробництв, кліматичних умов конкретної 
місцевості в цілях забезпечення в масштабах країни єдності міри праці і її 
оплати. 

Тарифна система складається з: 
- тарифних сіток; 
- тарифних ставок робітників; 
- тарифно-кваліфікаційних довідників характеристик робіт і професій 

робітників;  
- схем посадових окладів керівних працівників, фахівців та службовців; 
- кваліфікаційного довідника посад службовців. 
Вона також доповнюється різними надбавками і доплатами к тарифним 

ставкам і посадовим окладам, встановленими для стимулювання якісних 
показників праці, які перевищують встановлені кваліфікаційними вимогами. До 
них відносяться усі надбавки і доплати, пов’язані з сумісництвом професій і 
посад, виконуванням додаткових об’ємів робіт меншою кількістю робітників, 
багатостанковим обслуговуванням, високою професійною майстерністю, 
працею з перевищенням звичайних вимог по умовам і інтенсивності праці, а 
також з працею в багаточерговому режимі [1]. 

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все 
законодавство, у тому числі і законодавство про працю. 

Основними важелями регулювання заробітної плати є форми і системи оплати 
праці. 
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Бухгалтерський облік праці і заробітної плати ґрунтується на системі 
показників, документації та рахунків. 

Облік, аналіз і аудит праці і заробітної плати – найважливіші ділянки роботи, які 
вимагають точних і оперативних даних, у яких відображаються зміни в чисельності 
працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих 
витрат і здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів [2]. 

Одним із основних напрямків економічної діяльності підприємства є 
зростання доходів від усіх видів діяльності та поліпшення матеріального стану 
працівників шляхом збільшення заробітної плати. 

Все це спонукає до пошуку резервів фонду оплати праці. Така робота повинна 
проводитися постійно, а саме, на нашу думку, необхідно:  

- переглядати нормативи управлінського та загальновиробничого персоналу; 
- аналізувати застосування форм та систем оплати праці; 
- проводити удосконалення показників та критеріїв щодо віднесення до груп 

з оплати праці керівників філіалів, відособлених виробничих підрозділів, 
виробничих підрозділів; 

- визначати розміри комісійних виплат за реалізацію товарів народного 
споживання, знаків поштової оплати, карток та лотерейних білетів, періодичних 
видань вроздріб для начальників та їх заступників, операторів, листонош, 
кіоскерів, продавців; 

- проводити упорядкування управлінських функцій, удосконалення 
організації виробництва; 

- визначати доцільність утримання працівників обслуговуючого персоналу та 
працівників, які виконують контролюючі функції; 

- визначати критерії для присвоєння відповідної кваліфікації працівникам та 
проводити тарифікацію робочих місць. 

На підприємстві необхідно проводити постійне нормування праці. 
Переглядати діючі норми часу та нормативи чисельності штату з урахуванням 
нових технологій, рівня автоматизації робочих місць з метою скорочення 
непродуктивних витрат. 

З метою поліпшення нормування праці, підвищення ефективності 
виробництва, організації виробничих процесів, враховуючи зміни в структурі 
управління та технологічних процесах і автоматизації робочих місць необхідно 
розробляти та впроваджувати нормативи чисельності штату 
загальновиробничого та управлінського персоналу.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ САНАЦІЇ 

 
У зв’язку з загальним кризовим станом економіки України, що зумовлений 

девальвацією національної грошової одиниці, банкрутством банків, 
неплатоспроможності більшості суб’єктів господарювання різних видів 
економічної діяльності, розривом виробничих зв’язків між підприємствами, 
недосконалою законодавчою базою, військовими діями на сході країни, втратою 
традиційних ринків збуту тощо вирішення проблем, пов’язаних з банкрутством 
та санацією суб’єктів підприємництва є ключовим питанням подальшого 
розвитку держави. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи 
опинилися в кризі, відчувається необхідність проведення реструктуризації та 
оздоровлення реального сектора економіки, в якому формується основна 
частина ВВП національного господарства. Заходи щодо цілісного і ефективного 
оздоровлення вітчизняних підприємств мають високий стабілізаційний 
потенціал не лише для фінансової системи, а й вирішують більшість проблем 
сучасного суспільства. 

Дослідженням сутності санації та фінансової основи її проведення займались 
такі економісти: Багацька К., Бекенферде Б., Білоконь Т., Бланк А., 
Забродський В., Гелінг М., Кизим М., Карпунь І., Мартиненко В., 
Поддєрьогін А., Рогожин П., Терещенко О., Титов М., та інші. 

Суть фінансової санації підприємства, як основи оздоровлення підприємства, 
яке знаходиться в стані кризи або банкрутства розглядається у багатьох 
наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів. Верховна Рада 
України 14.05.1992 р. ухвалила Закон України № 2343-12 » Закон України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1], 
який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою 
повного або часткового задоволення вимог кредиторів.  

Згідно з цим Законом, під санацією розуміється система заходів, що 
здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання 
визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення 
фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному 
обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, 
боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури 
боржника. Таким чином, не існує єдиного визначення зазначеної дефініції, 
потребують подальшого дослідження [2, с. 3-10]. 

Значна кількість учених для визначення сутності поняття «санації» 
розглядають санацію як інструмент тільки зовнішнього управління або 
зовнішньої фінансової підтримки. Однак такий підхід є не зовсім коректним, 
оскільки підприємства можуть проводити санаційні заходи як з використанням 
зовнішньої фінансової допомоги, так і самостійно, за рахунок мобілізації 
внутрішніх фінансових резервів або коштів власників. Думки прихильників 
даного підходу щодо трактування сутності поняття «санації» відображено у 
табл. 1. 
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Таблиця 1 
Визначення змісту поняття «санації» згідно підходу зовнішнього управління 

№ 
п/п 

Автор Характеристика 

1. 
Великий 
енциклопедичний 
словник 

Система заходів, що проводяться банками (часто з участю 
держави) для попередження банкрутства або підвищення 
конкурентоспроможності підприємств 

2. 
Сучасна 
енциклопедія 

Система заходів, що проводяться державою для 
оздоровлення економіки 

3. Бланк І.О. 

Система заходів по фінансовому оздоровленню підпри-
ємства, що реалізуються за допомогою сторонніх юридич-
них або фізичних осіб та спрямовані на запобігання оголо-
шення підприємства-боржника банкрутом та його ліквідації 

 
Таблиця 2 

Визначення змісту поняття «санації» згідно реорганізаційного підходу 
№ 
п/п 

Автор Характеристика 

1. Коротков Е.М. 
Реорганізаційна процедура передачі власності підприємства-
боржника особам або організаціям, що надають фінансову 
допомогу для його оздоровлення 

2. Грязнова А.Г. 
Реорганізаційна процедура, яка зачіпає усі значимі аспекти 
діяльності підприємства, шляхом зовнішнього управління 
майном боржника 

3. Уткін Е.А 
Реорганізаційна процедура, коли власником господарюючого 
суб’єкта-боржника, кредитором або іншими особами надається 
фінансова допомога боржнику 

 
Таблиця 3 

Визначення змісту поняття «санації» згідно підходу  
оздоровлення фінансового стану підприємства 

№ 
п/п 

Автор Характеристика 

1 Баринов В.А. 
Система заходів, спрямованих на покращення фінансово- 
економічного стану підприємств з метою запобігання 
банкрутства або підвищення конкурентоспроможності 

2 Ситнік Л.С. 
Система економіко-організаційних заходів, спрямованих на 
оздоровлення фінансового стану підприємства-боржника 

3 Макальська М.Л. 

Система фінансових та кредитних заходів, спрямованих на 
покращення фінансового стану підприємства з метою 
запобігання його банкрутства або підвищення 
конкурентоспроможності 

4 Тітов М.І. 

Оздоровлення неспроможного боржника, надання йому з 
боку власника майна, кредиторів та інших юридичних і 
фізичних осіб (у тому числі зарубіжних) фінансової 
допомоги, спрямованої на підтримку діяльності боржника і 
запобігання його банкрутству 

 
Другий підхід поєднує вчених, що визначають санацію як різновид 

реорганізаційної процедури (табл. 2). У зв'язку з цим, необхідно чітко визначити 
сутність реорганізації. Реорганізація – це повна або часткова заміна власників 
корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми 
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організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів.Наступним 
можна визначити підхід, де санація розглядається як оздоровлення фінансового 
стану підприємства, спрямована на запобігання банкрутства та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Зосередження мети санації лише на оздоровлення не зовсім вірно, адже таке 
визначення цілі санації вимагає деякого уточнення. Кризовий стан підприємства 
може бути викликаний не лише недоліками фінансового менеджменту, але й 
недоліками існуючої системи управління, зв'язків і відносин усередині 
підприємства, відсутністю впровадження нових технологічних розробок. 

Санаційні заходи можуть стосуватися і інших, не менш важливих сфер 
діяльності господарюючого суб'єкта: виробництво, маркетинг, інвестиції, 
управління персоналом і т.ін. Розглянемо визначення санації відповідно до 
даного підходу у (табл. 3).  

Узагальнюючи вищевикладене, під санацією можна вважати комплексну 
процедуру прийняття управлінських рішень, що стосуються однієї, декількох 
або всіх сфер діяльності суб’єктів господарювання, метою яких є оздоровлення 
або відновлення процесу його функціонування, зміна діяльності на більш 
конкурентну на основі ефективних ресурсних або організаційно-структурних 
змін [3, с. 124-132]. 
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агропромислового розвитку 

 
РОЛЬ ВИМІРЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

ЖИВОЇ ТА УРЕЧЕВЛЕНОЇ ПРАЦІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сучасні умови господарювання вимагають системного підходу до визначення 

продуктивності, враховуючи затрати не лише живої праці, але й уречевленої. На 
сьогодні невелика кількість аграрних підприємств акцентує увагу на ролі 
продуктивності в системі результативності діяльності, оскільки економія 
ресурсів або продуктивне їх використання за оптимальних норм прибутковості 
дає можливість агроформуванням розвиватись.  

Незважаючи на ряд досліджень вітчизняних науковців в Україні мало 
системних досліджень у сфері управління продуктивності живої та уречевленої 
праці, що зумовлює в ряді випадків втрату керованості процесами регулювання 
продуктивності праці на різних рівнях, призводить до загострення проблем 
господарювання, а іноді до кризових явищ в економіці. 

Економічна стійкість підприємства визначається постійним зростанням 
продуктивності праці. Головною якісною характеристикою ефективної системи 
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господарювання є високий показник продуктивності праці, яка виступає 
інтегрованою оцінкою результативної взаємодії цілої низки елементів 
економічної системи [1]. 

Порівняння рівня продуктивності праці за різні роки дозволяє на 
підприємствах різних форм властей приймати управлінські рішення щодо 
підвищення рентабельності, оцінки конкурентоспроможності, управління 
персоналом, визначення пріоритетності галузей тощо. Існує дві основні вимоги 
до проведення аналізу продуктивності праці, по-перше, це визначення відхилень 
від нормативів та виявлення відповідального, по-друге, визначення причини 
виникнення відхилень. 

Пошук нових підходів управління продуктивністю праці в сучасних умовах 
господарювання, сприятиме формування ринкових відносин в Україні, виходу із 
кризи та стабілізації розвитку економіки. 

Поняття продуктивність залежить від взаємодії п'яти факторів виробництва: 
праці, капіталу, інформаційних потоків, підприємницького хисту та рівня 
використання природних ресурсів, де головним є жива праця. Від того, як вона 
організована, як взаємодіє з іншими факторами виробництва, які новітні 
технології сприймає виходячи зі своєї підготовленості, залежить продуктивність 
на всіх рівнях управління [2, с. 29]. 

Основним завданням системи вимірювання продуктивності живої та 
уречевленої праці є дати характеристику показникам процесів, що відбуваються 
в ході діяльності господарюючого суб’єкта, і не виключно виробничої. 
Визначення продуктивності розглядається двосторонньо: з точки зору 
безпосередніх трудових затрат та з точки зору решти затрачених ресурсів за 
відповідний час. Оскільки параметром, що обмежує вимір ресурсів, є час, то 
важливим є визначення та встановлення відповідних нормативних систем, що 
даватимуть змогу здійснювати вимір за відповідних встановлених меж (норм і 
нормативів) витрат.  

Вимірювання – це процес, який необхідно узгоджувати з виключними 
факторами впливу. Витрати також підлягають виміру для подальшого 
управління ними та контролю за розподілом прибутку. Норми в цьому випадку, 
як уже зазначалось вище, відіграють не останню роль.  

З точки зору Грішнової О.А., автора відомого підручника з економіки праці, 
управління продуктивністю праці на підприємстві – це фактично частина 
загального процесу управління підприємством, що включає в себе планування, 
організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання. Ця робота 
ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної 
трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність – з іншого 
[3, с. 126]. 

Процес управління продуктивністю живої та уречевленої праці включає такі 
функції, як вимірювання, аналіз та оцінку продуктивності, планування, контроль 
і підвищення продуктивності на основі інформації, отриманої при вимірюванні і 
нормативній оцінці впливу цих заходів на умови і фактори виробництва. 

Так нами було проведено дослідження по впровадженню систем вимірювання 
продуктивності та загальної системи управління живою та уречевленою працею 
на підприємствах Черкаської області (рис. 1, рис. 2).  

Співставлення суми отриманого валового доходу та повних витрат 
підприємств дає можливість проаналізувати тенденції продуктивності та 
визначити фактори впливу на результативний показник. Загалом протягом 
шести років показник продуктивності зазнавав змін, особливо у 2013 році у бік 
зниження, але у 2014 року продуктивність зростає в усіх досліджуваних 
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підприємствах (рис. 1). Причиною спаду на підприємствах була адаптація до 
зовнішніх факторів, зокрема спад економічного розвитку в країні, підвищення 
курсу іноземних валют, що підвищило вартість насіннєвого матеріалу, добрив та 
засобів захисту рослин, а також ціну на засоби праці іноземного виробництва та 
комплектуючих до техніки.  

 

Рис. 1. Рівень продуктивності відносно чистого доходу  
на досліджуваних підприємствах Черкаської області за 2009-2014 рр. 

 
Управління продуктивністю на підприємствах було здійснено через 

впровадження інтенсивних методів ведення сільського господарства у 
СТОВ «Іскра» та СТОВ «Маяк», які умовно віднесені до першої групи 
підприємств, тут, в першу чергу, змінено систему управління підприємством, 
налагоджено роботу з опрацювання вхідної та вихідної інформації для 
користувачів усіх рівнів управління, принципово змінений підхід до 
виробничого процесу, оновлено технічний парк машинами лідерів світового 
ринку сільгосптехніки: JohnDeere, Claas, Сhellenger, Case, Horsch, Amazone. 
Також запроваджено нові технології систем догляду за ВРХ. 

Проте підприємства, умовно віднесені до другої групи, в яких управління 
продуктивністю зводилось до екстенсивного розвитку, в результаті мають 
спадний рівень продуктивності, зокрема це ДП «АФ «Іскра», СТОВ «Нива», 
СПП «РВД-Агро», та СТОВ «Богодухівське». Хоча підприємства є 
прибутковими, але їх потенціал з кожним роком зменшується, і з часом постане 
необхідність у використанні інновацій і сучасних методів управління та нових 
виробничо-технологічних систем, які на підприємствах використовують 
фрагментально не в єдиній системі. Підприємства залучили у виробництво 
додаткову робочу силу, розширили посівні площі, але так як збільшення 
виробництва відбувається пропорційно зростанню кількості ресурсів, рівень 
продуктивності залишається на одному рівні.  
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Рис. 2. Рівень показника продуктивності живої праці на досліджуваних 
підприємствах Черкаської області за 2009-2014 рр., тис. грн. 

 
Як ми бачимо (рис. 2), продуктивність живої праці по всіх підприємствах є 

зростаючою за останні шість років. Причиною зростання є збільшення 
чисельності працюючих у підприємствах ДП «АФ «Іскра», СТОВ «Нива», СПП 
«РВД-Агро», та СТОВ «Богодухівське» на 10-20% за період з 2009 по 2014 роки, 
тоді як за цей же період у СТОВ «Іскра» та СТОВ «Маяк», які мають 
інтенсивний шлях розвитку, навпаки чисельність працівників зменшилась на  
30-40%, що підтверджує ефективність управління продуктивністю. 

Важливим аспектом є увага до процесів збору, обробки та аналізу інформації 
на всіх етапах діяльності підприємства, що створює основу для системи 
вимірювання продуктивності в структурі узагальненої результативності. На наш 
погляд, одна із основних ідей полягає в тому, що вирішальне значення має 
стратегія та послідовність дій у галузі системи управління продуктивністю, які б 
включали такі етапи: 

1)  вимірювання результативності організаційної системи; 
2)  на основі вимірювання інтеграцію планування виробництва та планування 

господарської діяльності; 
3)  забезпечення участі працівників у вирішенні проблемних ситуації; 
4)  удосконалення системи вимірювання продуктивності; 
5)  підвищення якості трудового життя. 
Основними аспектами управління системою вимірювання продуктивності 

живої та уречевленої праці є визначення цілей, організація програми управління 
продуктивністю праці. Цілями мають стати: ефективне використання людських 
ресурсів, мінімізація втрат виробництва, створення ефективної системи 
вимірювання продуктивності, тобто визначення межі і показників цілей цієї 
системи. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Cтан української економіки в умовах сьогодення супроводжується новим 

етапом реформ, посиленням політичної та фінансової кризи, зростанням 
невизначеності та мінливістю умов господарювання, тим самим вимагаючи від 
суб’єктів господарювання надзвичайно швидкої та гнучкої реакції на зміну 
чинників зовнішнього середовища. Тому важливим постає питання для 
підприємств забезпечення їх фінансової стійкості, що є умовою життєдіяльності 
й основою стабільності в ринковій економіці. 

Велике різноманіття підходів до сутності поняття «фінансова стійкість» 
зумовлює необхідність здійснити глибше дослідження даного поняття і 
сформулювати комплексне визначення.  

Проблему фінансової стійкості підприємства досліджувало безліч вчених-
економістів як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема це Савицька Г.В., 
Поддєрьогін А.М., Філімоненков О.С., Кривицька О.Р., Грабовецький Б.Є., 
Бланк І.А., Базілінська О.Я. разом з тим, розмаїття підходів до вирішення 
зазначеної проблеми пояснюється відсутністю однозначного трактування самого 
поняття «фінансова стійкість підприємства». 

Фінансова стійкість – це надійно гарантована платоспроможність, рівновага 
між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової 
кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від 
них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування 
[1, с. 35].  

Одні вчені характеризують фінансову стійкість як довготривалу 
платоспроможність. Інші – як раціональну структуру та склад оборотних 
активів, їх використання. Треті вважають, що вона відображає стабільність 
діяльності підприємства в довгостроковій перспективі та визначається 
співвідношенням власних і позикових ресурсів і їх ефективним використанням. 
До спроб дати загальне визначення фінансової стійкості можна віднести, 
зокрема думки деяких авторів (табл. 1). 

 
 



48 

Таблиця 1 
Дослідження сутності поняття «фінансова стійкість» 

Джерело, автори Авторське визначення поняття «фінансова стійкість» 

М. С. Абрютіна, 
А. В. Грачов [2, с. 35] 

Надійно гарантована платоспроможність, незалежність від 
випадковостей ринкової кон'юнктури та поведінки 
партнерів 

В. В. Бочаров [3, с. 3] 

Такий стан фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, 
який забезпечує розвиток підприємства переважно за 
рахунок власних коштів при збереженні 
платоспроможності та кредитоспроможності за умови 
мінімального рівня підприємницького ризику 

Г. В. Савицька [4, с. 3] 

Здатність суб’єкта господарювання функціонувати і 
розвиватися, зберігаючи рівновагу своїх активів і пасивів в 
мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, що 
гарантує його постійну платоспроможність і інвестиційну 
привабливість в умовах допустимого рівня ризику 

Г. Г. Старостенко, 
Н. В. Мірко [5, с. 151] 

Фінансовий стан підприємства, що характеризується 
ефективним формуванням, розміщенням та якісним 
використанням фінансових ресурсів для забезпечення 
фінансової стабільності 

 
На наш погляд, найбільш влучно розкриває суть проблеми фінансової 

стійкості підприємства Г.В. Савицька, яка аналізує поняття «фінансова стійкість 
підприємства» як здатність суб'єкта господарювання функціонувати і 
розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в мінливому 
внутрішньому й зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну 
платоспроможність і інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня 
ризику» [6, с. 347].  

Отже, провівши аналіз даного поняття, можна сформулювати таке заключне 
визначення: фінансова стійкість підприємства – здатність підприємства 
здійснювати основну й інші види діяльності безперебійно, не зважаючи на 
ризики внутрішнього і зовнішнього середовища, які можуть відбуватися в 
процесі діяльності підприємства. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 
Переходом України до ринкової економіки було продиктовано жорсткі умови 

існування підприємств торгівлі, однією з яких є конкуренція. Ефективна 
адаптація до швидкозмінних тенденцій розвитку зовнішнього та внутрішнього 
середовища базується на відтворенні всіх складових потенціалу господарюючих 
суб’єктів.  

Потенціал підприємства торгівлі являє собою реалізацію можливостей 
ресурсів і резервів в процесі його розвитку та виконання соціально-економічних, 
торговельно-технологічних, організаційно-управлінських і комерційних 
функцій. 

Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності 
торговельних підприємств необхідно якісно розвивати не лише матеріально-
технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові але й, насамперед, 
фінансово-економічні елементи потенціалу. Це обумовлює особливу увагу 
керівників торговельних структур до ефективного й доцільного використання 
фінансово-економічних ресурсів. 

Економічний та фінансовий потенціали за своєю природою є вартісними 
категоріями і структурно охоплюють активи, фонди, резерви. Структурно 
економічний потенціал складається з необоротних та оборотних активів, 
нематеріальних активів, різних видів фондів – інвестиційного та інноваційного 
змісту. Характеристика фінансового потенціалу торговельного підприємства 
може бути проведена з позиції як короткострокової, так і довгострокової 
перспективи. В першому випадку мова йде про ліквідність та 
платоспроможність, а в другому – про її фінансову стійкість. Функціональні 
відносини між економічною та фінансовою складовими потенціалу 
підприємства визначають можливість їхнього взаємного впливу і взаємну 
обумовленість [1, с. 229]. 

Проведений аналіз показав не лише достатню потужність фінансово-
економічного потенціалу вітчизняної спеціалізованої роздрібної торгівлі, але й 
наявність тенденцій до його зростання (табл. 1) [2, с. 256-307]. 

У спеціалізованій торгівлі зосереджено більш ніж половина необоротних 
активів і 2/3 оборотних активів, при цьому темпи зростання сукупних 
економічних ресурсів перевищують темпи роздрібної торгівлі, що свідчить про 
випереджаюче зростання економічного потенціалу спеціалізованої торгівлі. 
Однак слід зауважити, що таке зростання нестабільне: воно чутливо реагує на 
кризові явища і, особливо, на курсові валютні коливання, оскільки основний 
сегмент спеціалізованої торгівлі – непродовольчі товари – на 65-70% залежить 
від імпорту. 
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Таблиця 1 
Динаміка активів спеціалізованої торгівлі України 

Показники Од. виміру 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 
Необоротні активи роздрібної 
торгівлі 

млрд. грн. 
% 

32,9 
100 

38,1 
100 

46,6 
100 

46,7 
100 

45,4 
100 

у тому числі: 
- спеціалізованих підприємств 
продтоварів; 
- спеціалізованих підприємств 
непродтоварів 

 
млрд. грн. 

% 
млрд. грн. 

% 

 
0,6 
1,8 
10,2 
30,3 

 
0,8 
2,1 
12,3 
31,5 

 
1,0 
2,1 
2,7 
43,4 

 
0,4 
0,8 
20,8 
43,4 

 
0,5 
1,1 
23,7 
52,2 

Оборотні активи роздрібної торгівлі 
млрд. грн. 

% 
53,5 
100 

62,8 
100 

121,3 
100 

122,8 
100 

131,2 
100 

у тому числі: 
- спеціалізованих підприємств 
продтоварів; 
- спеціалізованих підприємств 
непродтоварів 

 
млрд. грн. 

% 
млрд.грн. 

% 

 
2,3 
4,3 
25,2 
47,1 

 
5,2 
8,3 
27,1 
43,5 

 
13,8 
11,5 
32,7 
27,2 

 
1,1 
0,9 
77,6 
63,1 

 
1,3 
1,0 
83,5 
63,3 

 
Більш глибокий економічний аналіз показує, що концентрація економічних 

ресурсів в секторі спеціалізованої торгівлі висока – понад 60%; На одне 
підприємство спеціалізованої торгівлі сумарно припадає 13,5 млн. грн. 
економічних ресурсів в сумі тобто в 1,3 раза більше, ніж загалом по роздрібній 
торгівлі. Водночас співвідношення необоротних і оборотних активів у торгівлі 
складає 0,34:0,66, а в торгівлі спеціалізованій – 0,28:0,72, що наближається до 
оптимальних пропорцій для сфери товарного обігу. При цьому рівень 
нематеріальних активів, котрий виражає інноваційність потенціалу торгівлі, 
неприпустимо низький у всіх сегментах, оскільки не перевищує значення 2,5-4%. 

Таким чином, економічний потенціал спеціалізованої торгівлі є досить 
потужним, однак розвивається він суперечливо, що залежить від характеру 
розвитку національної економіки. 

Незважаючи на те, що ефективність використання сукупного потенціалу 
спеціалізованої торгівлі можна оцінити задовільно, актуальною залишається 
проблема прибутковості в цій сфері. Зокрема прибутковими є в середньому  
66-67% спеціалізованих роздрібних підприємств, водночас збитки майже 
третини підприємств суттєво перевищують отримані прибутки. Так, у 2014 р. 
спеціалізовані підприємства отримали 3,01 млрд. прибутку та 18 млрд. грн. 
збитків. Слід зауважити, що розрив між прибутками і збитками та, відповідно, 
відємне сальдо є суттєвою і тривалою проблемою торгівлі (рис. 1) [2, с. 298]. 

Збитковість як роздрібної торгівлі загалом, так і торгівлі спеціалізованої, 
призводить до відємної рентабельності та її подальшого зниження (табл. 2) 
[3, с. 121]. 

Основна причина збитковості підприємств спеціалізованої торгівлі полягає у 
прискореному зростанні тих витрат, які повязані з орендою, транспортною 
логістикою, а також з підвищенням оплати праці торговельних працівників. 
Кожна стаття витрат має свої причини росту. Наприклад, орендна плата 
збільшується внаслідок запровадження податків на нерухомість, землю, 
підвищення тарифів на комунальні послуги. Транспортні витрати при цьому 
майже зрівнялися з витратами на оплату праці.  
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Рис. 1. Динаміка фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі 
 

Таблиця 2 
Динаміка результативності функціонування спеціалізованої торгівлі 

Роки 
Прибуток, 
млрд. грн. 

Збиток, 
млрд. грн. 

Сальдо, 
млрд. грн. 

Роздрібний 
товарооборот 

млрд. грн. 

Рентабельність, 
% 

2010 2,9 3,4 -0,5 80,5 -0,6 
2011 3,2 5,1 -1,9 122,5 -0,9 
2012 3,5 5,8 -2,3 130,7 -1,7 
2013 3,8 6,4 -2,6 148,3 -1,8 
2014 3,1 18,0 -14,9 188,0 -7,9 
 
Друга причина повязана з тим, що джерела товарних ресурсів для 

спеціалізованих підприємств торгівлі віддаляються і перебувають, головним 
чином, за кордоном. Нині роздрібний товарооборот непродтоварів формується 
на 65-70% за рахунок імпорту, а продтоварів – на 30-35%. В умовах суттєвих 
коливань курсових різниць валют, інфляції, нестабільності, зростання 
трансакційних витрат торгівля стає все більше витратоємкою. При цьому 
покриття витрат за рахунок подальшої ескалації цін є неможливим, оскільки 
платоспроможність населення надзвичайно низька. 

Третя причина має структурний характер. Найбільш збитковою на 
сьогоднішній день виявилася торгівля пальним: сума збитків в цьому сегменті 
сягає 13,1 млрд. грн., або 72% усіх збитків спеціалізованої торгівлі. Отже, цей 
сегмент визначально впливає негативно на фінансовий результат роздрібної 
торгівлі. Якщо виходити з того, що збитковість торгівлі пальним різко зросла в 
2014 р., то можна припустити, що у звязку з військовими подіями на Сході 
України частину ресурсів було направлено на потреби безпеки, при цьому без 
необхідних розрахунків.  

Як наслідок, ефективність функціонування спеціалізованих підприємств 
роздрібної торгівлі продовжує залишатись низькою. Однак рівень такої 
ефективності значно нижчий роздрібної торгівлі в цілому (табл. 3) [2, с. 300]. 
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Таблиця 3 
Динаміка рентабельності функціонування підприємств роздрібної торгівлі 

Види торгівлі 

2010 2011 2012 2013 2014 

О
п

ер
ац

ій
н

а 
р
ен

та
б

ел
ь
н

іс
ть

, 
%
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о
д
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і,
 %
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б
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Роздрібна торгівля 6,7 -3,5 7,3 -3,7 7,3 -4,1 5,5 -9,3 -5,9 -19,7 
Спеціалізована торгівля 17,6 -7,1 13,9 -1,8 14,3 -4,6 15,6 -8,4 8,1 -2,5 

 
Основними напрямами підвищення рентабельності спеціалізованих 

торговельних підприємств у цьому випадку можуть бути покращення рівня 
торговельного обслуговування, стимулювання розвитку сучасних типів 
магазинів, забезпечення зниження темпів зростання операційних витрат шляхом 
впровадження такого управлінського інструмента як бенчмаркінг, а також 
застосування оптимальної конкурентної стратегії. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ІЦХАКОМ АДІЗЕСОМ  

 
Для розуміння етапів розвитку компанії її часто розглядають як певну цілісну 

систему або як живий організм. В організаціях як і у всього живого на Землі 
виявляються своєрідні закони: рух від народження й до смерті. Такий спосіб 
відображення розвитку організації визначили як «життєвий цикл організації». 

Життєвий цикл організації відіграє важливу роль в системі чинників її 
внутрішнього середовища, хоча й не завжди виокремлюється внаслідок того, що 
сприймається не як ситуативна змінна, а як загальносистемна властивість 
організації, що відображається на інших її складових частинах. Однак багато 
труднощів та проблем організації визначаються рівнем її зрілості. Тому існує 
необхідність виділення життєвого етапу організації для формування 
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управлінських рішень. Менеджери повинні враховувати особливості управління 
на кожній з розглянутих стадій життєвого циклу організації. 

Концепції життєвого циклу приділяли увагу різні вчені. Життєвий цикл 
використовується для пояснення того, як організація (або продукт) проходить 
через етапи народження, формування, росту, зрілості й спаду. Теорію життєвого 
циклу організації розглядали такі науковці як Ларрі Грейнер, Іцхак Адізес,  
Е. Емельянов, С. Поварніцина та інші. 

На нашу думку, найбільших зрушень у розвитку теорії життєвого циклу 
організації досяг Іцхак Адізес – доктор наук, один із провідних у світі фахівців з 
підвищення ефективності компаній і урядових структур за рахунок 
фундаментальних перетворень. Методологія, яка носить його ім'я, допомагала 
організаціям різних країн досягати гідних результатів і завойовувати провідні 
позиції в різних галузях – від банківської справи до індустрії громадського 
харчування і навіть різних структурах – від церков до урядів. Він засновник і 
директор Інституту Адізеса.  

Згідно Адізесу, призначення менеджменту полягає в тому, щоб забезпечувати 
результативність і ефективність організації в короткостроковому і 
довгостроковому періоді. Для цього менеджмент повинен правильно і своєчасно 
виконувати чотири функції: задовольняти потреби ринку і клієнтів (P – providing 
needs), гарантувати дотримання встановлених порядків (A – administration), 
заохочувати підприємництво (E – entrepreneurship), створювати в компанії 
атмосферу співробітництва (I – integration ). Функції Р і А відносяться до 
короткострокових, а E і I – до довгострокових [1]. 

В цілому буквосполучення PAEI відомо як «код Адізеса». І цей підхід має 
дуже високу функціональність. Адже на кожному етапі життєвого циклу функції 
розвинені не однаково. Послідовність розквіту і ослаблення всіх чотирьох 
функцій і відображає життєвий цикл організації. 

Адізес також припустив, що з організаціями відбувається те ж саме, що із 
функціонуванням більшості фізичних, біологічних і соціальних систем, 
функціонування яких носить циклічний характер. Цю ідею він заклав в основу 
теорії життєвих циклів організації. Відповідно до його моделі в процесі 
життєдіяльності організації можна виділити десять закономірних послідовних 
етапів життєвого циклу (рис. 1), які з достатнім ступенем умовності можна 
згрупувати у два великі етапи: етап зростання і етап старіння [2]:  

 

Рис. 1. Модель життєвого циклу організації за Адізесом 
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Етап 1. Залицяння (courtship). Цей етап (за аналогією залицянь до дівчини) 
передує виникненню організації, яка ще не з'явилася на світ і існує лише як ідея. 
Успіх даного етапу залежить від ефективного вирішення питань, що виходять за 
рамки обговорення можливостей отримання прибутків. Якщо їхнє припущення 
про незадоволений попит знаходять своє підтвердження, то компанія переходить 
на наступний етап. 

Етап 2. Дитинство (infancy). Тут розширюється діяльність організації, а стиль 
менеджменту характеризується як «управління кризовими ситуаціями». На 
цьому етапі потрібно періодичне вливання в компанію грошових коштів – 
необхідний оборотний капітал. У період дитинства компанія і її засновник 
отримують дуже мало реальних вигод. Здорове дитинство забезпечується 
завдяки балансу росту і наявності грошових коштів. Коли потоки грошових 
коштів і активність основної діяльності стабілізуються, організація переходить 
на наступний етап свого життєвого циклу [3]. 

Етап 3. Дитинство «давай-давай» (go-go). На етапі залицяння формувалася 
ідея, на етапі дитинства її відданий засновник змусив ідею працювати. 
Зберігається єдиноначальність, немає формалізованих процесів, процедур, 
структури. Засновник намагається делегувати повноваження, але побоюється 
втратити контроль над справою і співробітниками.  

Етап 4. Друге народження і дорослішання: юність (adolescence). Це кризовий 
період, аналог перехідного віку у людей, компанія як би заново народжується. 
Якщо перехід від етапу залицяння до дитинства подібний до фізичного 
народження, то даний етап – емоційного. Типовими рисами поведінки компаній 
на етапі юності є конфліктність і непослідовність. 

Етап 5. Розквіт (prime). Це оптимальний стан життєвого циклу: досягнення 
балансу між самоконтролем і гнучкістю. Нерідко на цій стадії організація 
відкриває декілька дочірніх підприємств, які проходитимуть всі стадії розвитку 
із самого початку. 

Етап 6. Стабілізація (stable). Вершина розвитку – стабілізація. Міцне 
становище на ринку, осмислені й укріплені конкурентні переваги. Але падає 
ентузіазм, виникають проблеми з впровадженням будь-яких змін. Тобто, це 
перша стадія старіння організації, коли компанія поступово відходить від 
політики швидкого розвитку, захоплення нових ринків і розширення.  

Етап 7. Аристократизм (aristocracy). Компанія володіє значними фінансовими 
коштами, які витрачаються на зміцнення існуючої системи контролю і 
облаштування власної діяльності. Компанії на цьому етапі відображаються як 
багаті і привабливі об'єкти для поглинання. 

Етап 8. «Салем-сіті» (salem city). Організація на цій стадії має наступні 
характерні ознаки: люди фокусуються на тому, хто є причиною проблем, а не на 
тому, що робити з цими проблемами, проблеми персоніфікуються. Поступово 
внутрішня тяганина все сильніше віддаляє компанію від задоволення потреб 
кінцевого споживача. 

Етап 9. Бюрократизм. Компанія повністю зосереджується на собі, на 
внутрішніх нерозв`язних проблемах. На даному етапі компанія не в змозі 
самостійно генерувати достатню кількість ресурсів. Вони виправдовують своє 
існування за рахунок підтримки з боку зацікавленої в їх існування організації, 
наприклад держави. 

Етап 10. Смерть організації. Смерть організації відбувається відразу ж після 
того, як клієнти масово перестають користуватися послугами компанії. В цьому 
випадку ступінь бюрократизації збільшуватиметься і у результаті все одно 
досягне своєї загибелі. 
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Отже, кожен власник та менеджер повинен розуміти, на якому етапі 
життєвого циклу перебуває їх організація, що дасть можливість зменшити ризик, 
позбавить від надлишкових очікувань і дозволить зорієнтуватися в тому, які 
привентивні заходи потрібно приймати на певному етапі життєвого циклу. Зміни 
відбуваються постійно, і вони тягнуть за собою нові проблеми, які, в свою чергу, 
вимагають нових управлінських рішень. Організації повинні бути в змозі 
ефективно реагувати і пристосовуватись до змін зовнішнього оточення, щоб 
забезпечити виживання і досягнення поставлених цілей. В цьому відношенні 
організації подібні до біологічних організмів. 

Адізес стверджує: «Все, чим Ви займаєтеся – це, в кінцевому підсумку, 
призведе до появи на світ чергового покоління проблем. І чим успішніше Ви 
вирішуєте проблеми сьогодні, тим складніші проблеми запропонує Вам життя 
завтра». 

На практиці теорія Адізеса дає вельми відчутні результати. По-перше, вона 
дозволяє прогнозувати розвиток подій і виникнення критичних ситуацій, а 
значить, дає можливість підготуватися до них належним чином. По-друге, ця 
модель досить детально описує те, що відбувається усередині організації, тим 
самим виявляючи закономірні, природні явища і відхилення, що допомагає 
менеджерові зосередитися на вирішенні реальних проблем, а не витрачати 
даремно зусилля на «тимчасові труднощі», порушуючи природний хід речей або 
ж покладаючи на організацію непосильні завдання, не відповідні її віку і рівню 
розвитку. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Цифрові технології, зміни в демографічному складі персоналу і стрімкий 

інноваційний розвиток змушують компанії переглядати організаційну 
структуру, розвивати моделі управління та стимулювати створення культури, 
орієнтованої та працівників. 

Успіх діяльності сучасного підприємства багато в чому зумовлюється рівнем 
ефективності управління персоналом – найважливішою функціональною 
підсистемою підприємства та найціннішим ресурсом інноваційного розвитку. 
Володіючи особливими стратегічними та оперативними функціями, людський 
чинник відіграє провідну роль в інтелектуалізації та інформатизації всієї 
діяльності підприємства [1]. 
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Сьогодні для ефективної роботи персоналу важливими є такі 3 складові: 
зворотній зв’язок, система мотивація, розвиток. 

Зворотній зв'язок – необхідний психологічний фактор, що стимулює 
ефективну діяльність. Менеджер повинен вміло оперувати цим фактором, добре 
знати зміст цього психологічного впливу і способи подачі зворотного зв'язку. 
Для кожної людини, незалежно від її соціального статусу, матеріального 
становища, віку, статі тощо, важливо знати, як його оцінюють оточуючі, яке 
значення має його праця. Зворотній зв'язок дозволяє людині орієнтуватися в 
середовищі, вносити корективи у свою діяльність і формувати адекватну 
самооцінку. Якщо керівник прагне до успіху, то управління повинно 
ґрунтуватися на щоденному зворотньому зв'язку, персонал повинен знати, як він 
працює: і позитивні, і негативні сторони [2]. 

Мотивація персоналу підприємства не може бути дієвою без застосування 
сучасних форм і методів матеріального та нематеріального стимулювання 
персоналу. Мотив – це імпульс і причина людської активності. Він включає в 
себе потреби, очікування, стимули та оцінки. 

Мотиви відрізняються за своєю силою і значимістю для людини. Як правило, 
для кожного виду діяльності чи поведінки можна виділити найбільш сильний і 
значимий мотив. Для однієї людини головним в роботі буде заробіток, для 
іншої – кар’єра, ще для когось – приємна атмосфера і можливість спілкування в 
колективі [5]. Важливо розуміти що мотивує кожного працівника на 
підприємстві. 

Сучасна система управління персоналом повинна бути спрямована на 
підвищення конкурентноспроможності підприємства, його довгострокового 
розвитку, виходу на максимальний рівень прибутку. На даний час більшість 
фахівців вважає, що формулою успіху є людські ресурси, тому їх цінність 
невпинно зростає з кожним днем.  

Зараз більшість організацій використовує такий підхід до управління 
персоналом, за яким капіталовкладення проходить безпосередньо у самих 
працівників, у їх формування і розвиток. Вкладення у людські ресурси стають 
дедалі вигіднішими і сприяють виживанню фірми на ринку. Тому керівники 
пояснюють витрати, пов’язані з персоналом, не як даремні, а як інвестиції у 
людський капітал – основне джерело прибутку. 

Основні підходи до розвитку персоналу, які використовують підприємства – 
це тренінг, Кейс Стаді, коучинг, E-learning, самонавчання. 

Головним напрямком для більшості сучасних організацій повинно бути 
управління талантами персоналу і розвиток талантів, зокрема, управлінські та 
технічні ролі [6]. Управління персоналом з використанням талантів персоналу: 
їх ідей, побажань, досвіду зробить свій внесок в загальну ефективність і 
фінансові результати діяльності організації, так як працівник буде відчувати 
певний обов’язок, відповідальність за результат. 

Керівник повинен зосередитися в управлінні талантами на оцінці навичок, 
можливостей персоналу реалізувати свою стратегію в організації.  

Сучасним підходом управління персоналом є креативний менеджмент – 
сукупність управлінських відносин між керівниками та підлеглими на предмет 
встановлення цілей стосовно пошуку креативних ідей, їх виконання, пов’язаних 
із вирішенням виробничо-господарських проблем, подоланням їх наслідків[3]. 

Креативний менеджмент спрямований на всебічне розкриття творчих 
здібностей людей, тоді як традиційне адміністрування засноване на виконанні 
людьми твердо встановлених правил і підтримує ініціативу і розкриття всіх 
своїх здібностей.  
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У сучасних умовах креативність та її фактори є детермінантами успішної 
управлінської діяльності, оскільки сприяють швидкому прийняттю рішень, 
розробці оригінальних стратегій, впровадженню інновацій та реалізації інших 
значущих управлінських функцій. 

Управлінська креативність – це соціально-професійна компетенція суб'єктів 
діяльності, що припускає здатність до продуктивної активності, результатом 
якої є формування нових, нестандартних підходів, технологій і методів 
здійснення функцій по керівництву соціальними групами та організаціями. 

Креативністю управління можна вважати мотивування персоналу без 
матеріальних засобів: 

1. Мотивують наради, скап-конференції, обговорення. Це заходи щодо 
нематеріальної мотивації персоналу. Поінформованість про те, що відбувається, 
обмін новинами, залученість – адже співробітникам завжди важливо знати, що 
відбувається в компанії. 

2. Привітання зі знаменними датами. Це може бути закінчення 
випробувального терміну, рік роботи в компанії, підвищення на посаді або щось 
особисте – ювілей, народження дитини і т. д. Саме привітання може бути різним: 
від грошової премії до саморобного плаката, але обов'язково в присутності колег 
і начальства [4]. 

3. Навчання теж може стати хорошим методом нематеріальної мотивації 
персоналу. Курси підвищення кваліфікації, стажування, семінари та тренінги – 
мотивація для працівників. Перспективним працівникам, що приносять 
прибуток компанії, подобається вчитися. 

4. Право вибору. Надання співробітникам можливості брати участь у 
вирішенні питання про те, де і як краще провести корпоративні заходи, а також 
самим вибирати способи заохочення – оплата мобільного зв'язку, оплата 
проїзду, заправка бензином особистого автомобіля – подібні варіанти 
нематеріальної мотивації співробітників численні [4]. 

5. Можливість зворотного зв'язку. Співробітники мають висловлювати 
побажання, коментарі по організації роботи. Це може бути анонімно 
(корпоративний ящик для «листів», дошка з стікерами або просто крейдою) або 
відкрито. Цей метод нематеріальної мотивації співробітників заснований на 
тому, що людям приємно, коли їх чують і слухають. 

6. Місця для відпочинку. Це, перш за все, кухня і роздягальня. Практично всім 
працівникам важливо мати можливість обідати не за робочим столом, а в 
окремій кімнаті, щоб не заважати іншим і відпочити. Цей вид нематеріальної 
мотивації персоналу добре позначиться на робочому процесі [4]. 

7. Інформування про досягнення і оцінка кращих працівників, оскільки всім 
приємна заслужена похвала (нематеріальна мотивація персоналу). Прикладом 
такої похвали може служити корпоративна газета (альтернативний сучасний 
варіант – інтернет-ресурси, які використовує компанія для організації 
внутрішніх бізнес-процесів). 

8. Конкурси та змагання. Конкуренція між працівниками однієї компанії 
стимулює до більш продуктивної праці. Проведення конкурсів демонструє, як 
співробітники самі починають продукувати ідеї – така схема нематеріальної 
мотивації яскраво відображається на торговому персоналі.  

9. Особиста або персональна робоча ділянка. Працівникам важливо мати 
особисту робочу територію, яку зможуть використовувати так, щоб створити для 
себе творчу атмосферу. 

10. Знижки на послуги або товари компанії. Нехай невеликі, але «своє для 
своїх» – це добре впливає на лояльність персоналу. 
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11. Заохочувальні корпоративні заходи. Святковий банкет або виїзд на 
природу, корпоративний захід – такі нематеріальні форми мотивації персоналу 
відмінно формують командний дух.  

Отже, щоб робота персоналу була продуктивною, ефективною та приносила 
позитивний результат, потрібно перш за все керівнику правильно організувати 
робочий процес, щоденно комунікувати з працівниками, отримувати зворотній 
зв'язок. Важливою є мотивація, як матеріальна так і нематеріальна, при цьому 
необхідно розуміти, які стимули найбільше впливають на працівників. Успіх 
підприємства багато в чому зумовлюється рівнем ефективності управління 
персоналом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК СИСТЕМИ 

 
Ґрунтуючись на сучасній парадигмі дослідження систем управління, 

підприємство готельного господарства в ринковій економіці можна 
ідентифікувати як дифузну систему, що самоналаштовується, або 
самоорганізується. Це означає неможливість її ізоляції, як суб'єкта ринкової 
економіки від впливу навколишнього зовнішнього середовища. 

Самоналагоджувальна система має можливості забезпечувати стійке 
функціонування підприємства в умовах динамічних змін у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі шляхом введення в систему компенсаційних факторів. 
У готельному підприємстві це можуть бути додатково укладені договори, 
рекламні акції, знижки та бонуси, кваліфікаційні можливості персоналу, 
перерозподіл навантаження між підрозділами і співробітниками та ін. Таким 
чином, реалізується основний принцип самоналаштовуємої системи – її 
адаптивність. 

Готельне господарство, як система, що самоорганізується, реагує на обурення 
зовнішнього середовища будь-якої сили і зберігає свою стійкість і ефективність 
через зміну власних властивостей і характеристик. Зміна структури управління, 
штатного розкладу, скорочення або збільшення кількості працюючих, введення 
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нових додаткових послуг, зміна структури номерного фонду – ось можливі 
реакції готельного підприємства при зміні ринкової кон'юнктури. 

Функціонування підприємства готельного господарства як дифузійної 
системи представлена на рис. 1. Керуюча підсистема (суб'єкт управління) 
здійснює процес управління, спрямований на досягнення цілей підприємства, що 
забезпечується виконанням групи функцій: планування і прогнозування, 
організації процесу виробництва готельної послуги, облік і контроль, аналіз 
отриманих результатів, розробка управлінських коригувальних рішень. 
Інформацію «входу» в управлінському процесі можна представити у вигляді 
двох потоків: зовнішнього – відомості про стан ринку готельних послуг 
(конкурентного оточення) і внутрішнього – «зворотний зв'язок» з 
обслуговуючим персоналом і клієнтами готелю. 

Рис. 1. Функціонування підприємства готельного господарства як системи 
Джерело: побудовано автором за даними [1, с. 87; 2, с. 24] 

 
До інформації «виходу» слід віднести коригувальні управлінські рішення у 

вигляді наказів, розпоряджень, стандартів готелю і їх коректив, посадових 
інструкцій і т. д. Для зовнішнього середовища – це реклама і заходи по 
просуванню продукту підприємства на ринку готельних послуг. Процес 
виконання готельної послуги здійснюється керованою підсистемою (об'єктом 
управління). Інформацією «входу» тут можна вважати очікування і переваги 
клієнтів, засновані на попередньому досвіді, а також фактори впливу керуючої 
підсистеми, перераховані вище. На «виході» процесу – враження (оцінка) 
клієнтів про якість отриманої готельної послуги, а також інформація для 
керуючої підсистеми, що забезпечує «зворотній зв'язок».  
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У свою чергу готельне підприємство можна розглядати як підсистему більшої 
системи – зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище підприємства готельного 
господарства можна представити у вигляді 3-х рівневої моделі (рис. 2): 

 

Рис. 2. Модель зовнішнього середовища готельного підприємства 
Джерело: побудовано автором за даними [3, с. 52; 4, с. 254] 

 
Перший рівень (макросередовище) впливає на функціонування готелю за 

допомогою економічних, технологічних, політичних, соціально-культурних, 
природних, екологічних та ін. факторів. Зворотний вплив, тобто вплив 
діяльності підприємства на величину цих факторів не суттєвий. До факторів 
зовнішнього середовища готельного господарства, як і будь-якого іншого виду 
традиційно відносять [3, с. 53]: 
 соціально-культурні – демографічна ситуація, освітній рівень, мобільність 

населення, спосіб життя, традиції та ін.; 
 технологічні – науково-технічний прогрес, впровадження нових технологій; 
 економічні – рівень інфляції, ставка рефінансування, податкова система, 

валютний курс, рівень наявного доходу і структура споживчих витрат 
населення, еластичність послуг, інвестиційна привабливість національної 
економіки; 
 природно-ресурсні – погода, клімат, рельєф і структура місцевості і інші 

природні ресурси; 
 правові – закони та інші нормативні акти, що регулюють готельну 

діяльність; 
 політичні – внутрішня і зовнішня політика уряду, рівень стабільності 

політичної ситуації. 
З огляду на різну ступінь впливу перерахованих факторів на формування та 

зміну середовища функціонування готелю, виділимо серед них найбільш суттєві. 
Зміна демографічної ситуації, що виражається в загальному «старінні» 

населення, збільшенні числа працюючих жінок, кількості самотніх людей, 
тенденції до пізнього вступу в шлюб і утворення сім'ї, підвищення рівня освіти і 
культури, зростання естетичних потреб і добробуту населення – передумови, що 
забезпечують міграцію населення з туристичними цілями, і, як наслідок, 
збільшують вимоги до якості готельних послуг. До позитивного впливу 
соціально-культурних змін також слід віднести підвищення кваліфікації 
персоналу готельних підприємств, розвиток професійно-кваліфікаційних 
структур, підвищення корпоративної культури і культури обслуговування 
клієнтів. 
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Розвиток науково-технічного прогресу дозволив скоротити час перебування в 
дорозі в поїздках на тривалі відстані, забезпечити комфортне перебування 
мандрівників поза домом за рахунок технічного вдосконалення матеріальної 
бази готелю, а також забезпечити розвиток комунікативних можливостей 
підприємства в просуванні готельного продукту. 

Економічні чинники мають значний вплив на стан зовнішнього середовища 
підприємства, з яких особливо слід виділити наявні доходи населення, так як 
саме ними визначається вибір клієнтом готелю певної цінової категорії, а також 
можливість подорожі в цілому. 

На розвиток туризму і його основної складової – готельної галузі – впливає 
зовнішньоекономічна діяльність країни, процеси інтеграції та глобалізації у 
світовій економіці. Ці тенденції опосередковано сприяють зростанню ділової 
активності, а, отже, переміщенням населення всередині країни і за її межі. У той 
же час такі явища, як економічна і політична нестабільність, інфляція, 
збільшення в'їзних і інших зборів значно стримують розвиток індустрії туризму 
та гостинності. 

Більшість функціонуючих суб'єктів в ринковій економіці працюють в 
конкурентному оточенні. Це твердження повною мірою відноситься до 
готельної галузі, де зростання конкуренції особливо очевидне в останні роки. 
Цьому сприяє збільшення кількості нових підприємств готельного бізнесу, 
розширення діяльності готельних мереж, які є стимулом для поліпшення якості 
продуктів всіх суб'єктів ринку готельних послуг, а також все більш зростаючий 
попит на послуги розміщення.  

Конкурентний клімат в галузі формується в результаті взаємодії факторів 
мікросередовища, серед яких виділяють діючі конкуруючі підприємства, 
потенційних учасників ринку, наявність субститутів, а також покупців і 
постачальників [4, с. 217]. 

Отже, вихідною ідеєю, що відображає особливості функціонування 
підприємства готельного господарства як системи, повинна стати необхідність 
врахування взаємозв’язку та взаємовпливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища спрямованого на досягнення цілей підприємства. 
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КОНТРОЛІНГ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ «УКРПОШТА» 

 
Ефективне управління робочим капіталом відіграє значну роль у забезпеченні 

нормалізації роботи будь-якого підприємства та підвищення рівня його 
рентабельності [1]. Для Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта» (скорочено – УДППЗ «Укрпошта»), яке наразі активно 
здійснює пошук механізмів підвищення рентабельності своєї діяльності, питання 
формування та вдосконалення системи управління використанням робочого 
капіталу є вкрай актуальним. 

В умовах обмеженого обсягу робочого капіталу процес його ефективного 
використання набуває особливої ваги. Від того, наскільки ефективно 
використовується оборотний капітал і проходить його кругообіг, багато в чому 
залежить фінансово-економічний стан господарюючого суб'єкта. Так, 
недотримання оптимального рівня робочого капіталу може призвести до 
зниження ліквідності у короткостроковому періоді та неплатоспроможності у 
довгостроковому, тоді як раціональність і ефективність використання робочого 
капіталу стає запорукою зростання фінансової стійкості підприємства [2].  

На основі даних фінансової звітності УДППЗ «Укрпошта» [3] було проведено 
діагностику та аналіз управління робочим капіталом за 2013-2015 роки.  

Робочий капітал впливає на всі найважливіші показники діяльності 
підприємства, такі як обсяг наданих послуг, продуктивність праці, собівартість 
послуг, що надаються [4]. Для визначення розподілу ресурсів на 
підприємстві, цільового їх призначення та джерел формування було проведено 
аналіз структури балансу УДППЗ «Укрпошта». В результаті було з’ясовано, що 
у 2015 році у структурі балансу 43,42% активів займали оборотні активи, а 
необоротні активи – 56,58%. Аналіз структури балансу за 2013-2015 роки 
показав, що необоротні активи мали слабку тенденцію до зростання, зростали 
також довгострокові пасиви. Поряд з цим зменшувались оборотні активи та 
пасиви, при чому величина оборотних активів майже співставна з величиною 
поточних зобов’язань (у 2015 році відповідно 1 861 277 тис.грн. та 
1 815 604 тис.грн.). Оборотні активи зменшилися на 1,274 млрд. грн., в першу 
чергу, за рахунок значного зменшення грошей та їх еквівалентів (-1 708 235 тис 
грн.). Особливістю УДППЗ «Укрпошта» є відсутність короткострокових 
кредитів банків, левову частку (61%) в оборотних активах займають гроші та їх 
еквіваленти.  

Робочий капітал покликаний підтримувати безперервність операційного 
циклу, а потреба в робочому капіталі відображає величину інвестицій, 
призначених для фінансування цієї потреби. По суті, ці інвестиції являють 
собою суму запасів і дебіторської заборгованості за вирахуванням 
кредиторських зобов’язань [5]. Розрахунки робочого капіталу на основі 
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консолідованої звітності УДППЗ «Укрпошта» показали, що протягом 
аналізованого періоду приріст потреби у робочому капіталі склав майже 50%.  
У 2015 році власні оборотні активи УДППЗ «Укрпошта» склали 45 673 тис. грн., 
у 2012-2014 роках цей показник взагалі мав від’ємне значення, що свідчить про 
нестачу робочого капіталу. Аналізуючи динаміку змін ключових елементів 
робочого капіталу, слід зазначити, що зростання довгострокових зобов’язань та 
зменшення кредиторської заборгованості на 7,69% призвело до суттєвого росту 
потреби у робочому капіталі.  

Для УДППЗ «Укрпошта» було проведено розрахунки за золотим правилом 
балансу та золотим правилом довгострокового фінансування за період 2013–
2015 роки. За результатами проведених розрахунків можна стверджувати, що 
потреба в капіталі для фінансування необоротних активів покривалась за рахунок 
власного та довгострокового капіталу тільки у 2015 році. При цьому сума власного 
та довгострокового капіталу практично дорівнювала необоротнім активам 
(перевищувала в 1,02 в 2015 році), що свідчить про велику частку необоротних 
активів у балансі УДППЗ «Укрпошта». Показано, що у 2013–2014 роках золоте 
правило балансу для державного підприємства не виконувалось. 

 
Таблиця 1 

Структура консолідованого балансу УДППЗ «Укрпошта»  
2013-2015 рр., тис. грн. 

Статті балансу 2013 2014 2015 Частка 
1 Необоротні активи 2 384 447 2 391 328 2 425 457 56,58% 
2 Оборотні активи 3 235 524 2 612 117 1 861 277 43,42% 
3 Власний капітал 2 201 250 2 190 316 2 247 188 52,42% 
4 Довгострокові зобов’язання 17 212 152 264 223 942 5,22% 
5 Поточні зобов’язання 3 401 509 2 660 865 1 815 604 42,35% 
6 Довгострокові оборотні активи 167 905 136 749 130 624 3,05% 
7 Валюта балансу 5 619 971 5 003 445 4 286 734  

Золоте правило балансу 
Вл. капітал+Довг. пасиви 
Необоротні активи 

≥1 0,930 0,980 1,019 
Не виконується 

у 2013-2014 
Вл. капітал+Довг. пасиви 
Необоротні активи +Довг. 
оборотні активи 

≥1 0,869 0,927 0,967 Не виконується 

Золоте правило довгострокового фінансування 
Довгострокові активи 
Довгострокові пасиви 

≤1 1,075 1,021 0,982 
Не виконується 

у 2013-14рр. 
Короткострокові активи 
Короткострокові пасиви 

≥1 0,951 0,982 1,025 
Не виконується 

у 2013-2014 
 
Що стосується золотого правила довгострокового фінансування, то воно 

також виконувалось тільки у 2015 році, коли довгострокові активи складали 
98 % від довгострокових пасивів, при нормі менше 100 %. Тоді як у 2013–
2014 роках цей показник перевищував 100% (107,5% та 102,1% відповідно). 
Перевищення короткострокових активів над короткостроковими пасивами 
спостерігалось теж тільки у 2015 році. 

Таким чином, протягом досліджуваного періоду робочий капітал для УДППЗ 
«Укрпошта» характеризувався нестачею. Від’ємне значення робочого капіталу 
свідчить про невиконання золотого правилу фінансування, високу ризиковість 
діяльності. Перед державним підприємством «Укрпошта» гостро постає потреба 



64 

у робочому капіталі. Компанії не вистачало короткострокових активів для 
покриття короткострокових зобов’язань протягом 2013-2014 років, тільки у 
минулому 2015 році ситуація почала змінюватися на краще. 

Проведений аналіз свідчить про необхідність зміни наявних підходів до 
управління робочим капіталом УДППЗ «Укрпошта. Це передбачає оптимізацію 
обсягу та структури оборотних активів; мінімізацію витрат на зберігання 
запасів; забезпечення ліквідності та платоспроможності.  

Аналіз структури оборотних активів УДППЗ «Укрпошта» за 2015 рік показав, 
що запаси складають 7%, частка дебіторської заборгованості становить 22%. 
Загальний рівень кредиторської заборгованості на кінець 2015 року склав 
1 941,6 млн.грн, при цьому левову частку (77%) займали інші поточні 
зобов’язання, що пов’язано з розрахунками УДППЗ «Укрпошта» з Пенсійним 
фондом України за виплату та доставку пенсій.  

Для оптимізації управління поточними зобов’язаннями УДППЗ «Укрпошта» 
необхідно розробити кредитну політику, спрямовану на раціоналізацію 
поточних зобов’язань та визначення оптимального розміру кредитної 
заборгованості. Для управління дебіторською заборгованістю, величина якої 
протягом досліджуваного періоду зросла на 75%., варто застосувати послугу 
факторинга. Проведений аналіз джерел формування робочого капіталу УДППЗ 
«Укрпошта», показав, що у структурі запасів переважну більшість (64%) мають 
виробничі запаси. Для оптимізації управління запасами державного 
підприємства поштового зв’язку пропонується застосовувати інструмент 
управління запасами JIT (just-in-time), головна мета якого максимально 
скоротити час зберігання запасів до їх використання у виробництві.  

Застосування інструментів фінансового контролінгу для покращення 
управління робочим капіталом дозволить більш ефективно управляти 
поточними активами та пасивами державного підприємства, що відповідає 
загальній стратегії УДППЗ «Укрпошта» на підвищення рентабельності її 
діяльності, забезпечення сталого зростання та утримання лідируючих позиції на 
ринку поштових послуг.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасному світі логістика стала невід’ємною частиною підприємницької 

стратегії, особливо для організацій або галузей, які орієнтуються на 
міжнародний ринок. Глобалізація економіки викликала запеклу конкуренцію 
серед підприємств за місця розташування й розміщення. Крім того, умови 
торгівлі припускають здійснення нових і швидких змін. Злиття підприємств і 
інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних систем тільки підсилюють 
ці процеси. У таких умовах саме на логістиці будується взаємодія між 
організаціями й підвищення їхньої економічної ефективності. Цим обумовлено 
підвищення ролі логістичних послуг на сучасному світовому ринку. Тому 
останнім часом темпи зростання обсягів послуг логістики, характерні для 
розвинених країн, стали спостерігатися вже практично у всіх країнах, залучених 
у світову торгівлю товарами і послугами. Більш того логістика стала таким собі 
каталізатором протікання глобалізації. 

Обсяг логістичних послуг, що надаються у світі у вартісному вираженні з 
2005 р. по 2012 р. зріс більше ніж в 2,5 рази [1]. В структурі світового ринку 
транспортно-логістичних послуг найбільша частка припадала на транспортно-
експедиторські послуги, яка під впливом уповільнення темпів зростання 
міжнародних вантажоперевезень знижувалась. Частки комплексних логістичних 
послуг та управлінської логістики збільшувались. Для порівняння – на 
вітчизняному логістичному ринку переважали операції, пов'язані зі 
транспортною логістикою (89%), на послуги складського зберігання припадало 
8%, експедирування – 2%, управління ланцюгами поставок – 1% [1].  

У світовій практиці застосовується така класифікація провайдерів логістичних 
послуг [3]: 

- 1PL (First Party Logistics) – так званий «логістичний інсорсинг» – це вид 
логістичного сервісу, коли всі логістичні процеси, що відбуваються 
безпосередньо власним перевізником вантажів на власному транспорті. Тобто 
вся логістика підприємства є автономною;  

- 2PL ( Second Party Logistics) – частковий логістичний аутсорсинг – вид 
логістичної діяльності, коли складування, перевезення відбувається із 
залученням сторонніх компаній, але при цьому керують ланцюгом поставок 
самостійно. На сучасному етапі в Україні більшість компаній надають перевагу 
саме цьому виду логістичного сервісу. Серед відомих українських 2PL-
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провайдерів можна виділити такі як: «Інтайм», «Делівері», «Нова Пошта», 
«МістЕкспрес» та ін.;  

- 3PL (Third Party Logistics) – комплексний логістичний аутсорсинг – той 
рівень логістичного сервісу, коли власник вантажу сам вже не займається 
зовнішньою логістикою. 3PL-провайдер – це багатопрофільні логістичні 
провайдери, що мають високопрофесійний персонал. Вони займаються 
доставкою товару, контролем проходження митниці, пакуванням, фасуванням 
товару тощо. На ринку України до 3PL-провайдерів відносяться такі, як: «Гранд 
Логістик», «УВК», DHL, NEOLIT, «Black Sea Shipping Service Ltd.» та інші.  

- 4PL (Fourth Party Logistics) – інтегрований логістичний аутсорсинг – вид 
логістичного сервісу, коли підприємство-замовник залучає аутсорсера для 
виконання функцій транспортної логістики, але й передає задача по 
проектування та управління ланцюгами поставок та логістичними бізнес-
процесами на підприємстві;  

- 5PL (Fifth Party Logistics) – віртуальна логістика – логістичний сервіс, який 
охоплює весь комплекс логістичних послуг глобального інформаційно-
технологічного простору. На території України представлені лише 
транснаціональні 4PL- та 5PL провайдери.  

З точки зору світового досвіду та сучасних тенденцій розвитку глобального 
ринку логістичних послуг Україна знаходиться на етапі формування та 
консолідації галузі, значно поступаючись західним країнам, як з якості, так і за 
комплексністю послуг, які надаються національними транспортно-логістичними 
компаніями. На сьогодні Україна за рівнем розвитку логістики значно відстає від 
східноєвропейських країн. На вітчизняному логістичному ринку діє приблизно 
40 фірм. Більшість з них – це потужні логістичні оператори світового масштабу, 
а саме: Кюне і Нагель Україна, Рабен Україна, Фіге Україна, Жефко Україна, 
Шенкер, UPS, TNT, DHL та ін. Поодиноку конкуренцію їм становлять вітчизняні 
підприємства, такі як УВК («Українські вантажні кур'єри»), «ТБН Логістик 
Україна», «Рапід», компанії експрес-доставки «Нова Пошта», «Автолюкс», 
«Гюнсел» та ін. Кон'юнктура ринку перспективна, в той же час спостерігається 
тенденція посилення конкуренції. Поряд з цим існує дефіцит якісних та 
недорогих послуг. 

В даний момент чітко видно наступні проблемні тенденції розвитку 
вітчизняного ринку логістичних послуг: 

1) якість митних процедур; 
2) невідповідність якості інфраструктури; 
3) диспропорція в розвитку видів транспорту, відсутність мультимодальних 

логістичних центрів; 
4) відсутність нормативно-правової бази для розвитку і впровадження 

логістичних технологій доставки вантажів в мультимодальному повідомленні; 
5) недостатня розвиненість інформаційних технологій, що не забезпечує 

необхідного рівня відстеження вантажів в режимі реального часу при 
транспортуванні; 

6) часте недотримання договірних зобов'язань і порушення своєчасності 
доставки вантажів; 

7) низький рівень якості послуг логістичних послуг; 
8) суттєве зростання цін на 20-40% залежно від напрямку;  
9) зниження вантажопотоку в Західному напрямку і через Одеський порт, в 

ряді випадків – повне припинення поставок до Криму і на Схід країни; 
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10) непрозорість вітчизняної бізнес-середовища, високий рівень 
корумпованості, нерівні умови для різних суб'єктів господарювання, низький 
рівень довіри між ланками ланцюжків постачань та ін. 

Складність ситуації, динамічність та непередбачуваність процесів, які 
відбуваються у ринковому середовищі, неоднозначний вплив зовнішнього 
середовища на логістичні підприємства обумовлюють необхідність визначення 
особливостей управління фінансово-економічною безпекою (ФЕБ) в системі 
управління суб’єктами господарювання.  

Управління ФЕБ підприємств логістики передбачає певний механізм, який 
складається із сукупності принципів, методів, інструментів та стимулів, 
спрямованих на зростання ефективності та результативності заходів щодо 
формування та використання ФЕБ.  

З огляду на задачі, що ставляться перед системою фінансово-економічної 
безпеки, процес управління можна поділити на наступні етапи [2-3]:  

1. Виявлення пріоритетних фінансових інтересів та розробка їх системи, що 
передбачає стратегію розвитку підприємства та його місію.  

2. Аналіз існуючих загроз фінансово-економічній безпеці, у межах якого 
проводяться операції з відбору загроз безпеці, оцінювання ймовірності настання 
цих загроз, розрахунок розміру можливих збитків та втрат від дії потенційних 
або реальних загроз, дослідження чинників, які зумовили збитки.  

3. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємств логістики:  
– визначення «безпечного стану» підприємств та вибір критеріїв ефективності 

фінансово-економічної безпеки відповідно до цього стану;  
– характеристика граничних значень показників (індикаторів) стану безпеки 

підприємства;  
– дослідження та моніторинг обраних показників, зіставлення їх фактичних 

значень із граничними;  
– визначення рівня фінансово-економічної безпеки підприємств логістики за 

обраними показниками.  
4. Розробка заходів із забезпечення фінансово-економічної безпеки, 

формування рекомендацій із застосування їх у діяльності підприємств.  
5. Планування бюджету реалізації розробленого комплексу заходів із 

забезпечення фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств 
логістики.  

6. Реалізація заходів відповідно до розробленої стратегії у процесі фінансово-
господарської діяльності суб’єктів господарювання.  

7. Здійснення контролю за ходом реалізації заходів із забезпечення фінансово-
економічної безпеки.  

8. Оперативне управління фінансово-економічною безпекою, яке передбачає 
коригування наявної системи або розробку нової, що гарантуватиме належний 
рівень безпеки.  

Отже, контроль є заключним етапом процесу забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств. Він дозволяє сконцентрувати увагу 
управлінського персоналу на значних відхиленнях фактичних показників від 
запланованих, що дає змогу оперативно приймати управлінські рішення, 
спрямовані на виконання поставлених перед системою завдань. Забезпечення 
контролю дозволяє підвищити ефективність безпекових дії у контексті 
формування й реалізації стратегії управління фінансово-економічною безпекою 
логістичних підприємств. 
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ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД  
В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
 
В умовах динамічного та високо конкурентного розвитку світової економіки 

основним чинником життєздатності підприємства виступає його здатність 
створювати споживчу цінність. Це формує основу для нарощування і його 
ринкової цінності – як об’єкта купівлі-продажу. Такий зв'язок забезпечує 
консенсус інтересів усіх учасників економічних відносин – не тільки власників 
підприємства і споживачів його продукції, а й суспільства, яке зацікавлене у 
зростанні конкурентоспроможності суб’єктів господарювання і збільшенні їх 
внеску у створення національного доходу. Це зумовлює об’єктивну необхідність 
впровадження принципів ціннісно-орієнтованого управління підприємствами – 
незалежно від того, яким видом економічної діяльності вони займаються.  

Ціннісно-орієнтований тип економічного мислення, що притаманний західній 
культурі ведення бізнесу і сповідується компаніями – світовими лідерами, ще не 
набув належного визнання більшістю українських підприємств. Разом з тим, 
економічні та соціальні виклики сьогодення підтверджують беззаперечність 
того, що саме створення цінності виступає ключовою детермінантою стійкого й 
ефективного функціонування підприємств. 

Водночас для отримання позитивних результатів від впровадження ціннісно-
орієнтованого підходу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства 
потрібно забезпечити відповідні організаційні умови. Виходячи з цього,  
метою роботи є обґрунтування організаційних умов та вимог для  
ефективного впровадження ціннісно-орієнтованого підходу в управління 
конкурентоспроможністю малого підприємства, яке поєднує виробничу і 
торговельну діяльність. 

Орієнтація підприємства лише на нарощування масштабів ринкової діяльності 
ще не гарантує йому досягнення лідерських позицій та стратегічного успіху. 
Формування міцних конкурентних переваг можливе лише через трансформацію 
бізнес-філософії компанії, привнесення в її діяльність положень концепції 
створення цінності, що є запорукою гармонізації інтересів всіх учасників 
економічних відносин [1].  
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Основою ціннісно-орієнтованого управління є потік створення цінності – як 
для споживача, так і для підприємства. Схематично трансформацію ресурсів 
підприємства у його цінність та конкурентоспроможність показано на рис. 1 
[2, c. 164]. 

 

Рис. 1. Вплив ціннісно-орієнтованого управління  
на конкурентоспроможність компанії  

 
Ознакою ефективного функціонування ціннісно-орієнтованої системи є її 

постійний прогрес та безперервне удосконалення потоків створення цінності, що 
забезпечує підтримання високого рівня конкурентоспроможності підприємства і 
його здатності до нарощування своєї присутності на ринку.  

Впровадження ціннісно-орієнтованого підходу на підприємстві передбачає 
залучення до підготовчої роботи працівників усіх підрозділів підприємства, 
оскільки пов’язані з цим перетворення мають системний характер. Ключовим 
акцентом у підготовці є формування у персоналу й партнерів підприємства 
бачення та усвідомлення необхідності таких змін. 

Для того, щоб цей процес був дійсно результативним, важливо забезпечити 
йому відповідну організаційну підтримку. Це потребує: 

‒ пояснювальної роботи і навчання персоналу для розуміння працівниками 
сутності ціннісно-орієнтованого підходу, його позитивного впливу на діяльність 
усього підприємства, вигоди для працівників; 

‒ залучення працівників на усіх рівнях управління до генерування ідей та 
розробки заходів, які б сприяли ефективному впровадженню організаційних 
змін, удосконаленню здійснюваних на підприємстві процесів і створенню нових 
продуктів та послуг. Це можуть бути робочі (проектні) групи – у складі 
технологів, маркетологів, фахівців з логістики та інших ініціативних працівників 
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з суміжних функціональних відділів. Така організація спільної роботи 
сприятиме формуванню атмосфери новаторства, готовності до сміливих і 
нестандартних рішень, яка має бути частиною корпоративної культури 
підприємства; 

‒ формування корпоративної культури, відповідно до якої цінність виступає 
системоутворюючим чинником функціонування підприємства. При цьому 
цінність для споживача розглядається як зовнішній орієнтир діяльності. 
Головним внутрішнім орієнтиром для підприємства виступають його ціннісні 
очікування [3]; 

‒ інформаційної підтримки, налагодження комунікаційної мережі, завдяки 
якій має забезпечуватися своєчасне інформування всіх працівників про зміни в 
діяльності компанії через формування якісного зворотного зв'язку від 
працівників до керівництва; 

‒ своєчасне й адекватне перезакріплення функцій і завдань у структурних 
ланках підприємства для ефективного управління потоком створення цінності, 
виділення відповідальних за реалізацію відповідних управлінських рішень; 

‒ забезпечення ефективної взаємодії з постачальниками – в руслі нових вимог 
до створення споживчої цінності [3]. 

Упровадження принципів та положень ціннісно-орієнтованого підходу в 
управління конкурентоспроможністю підприємства потребує не лише 
підготовчої роботи з персоналом для позитивного сприйняття необхідних 
організаційних змін. Воно потребує передусім усебічного аналізу змісту 
виконуваних робіт в розрізі бізнес-процесів – як саме створюється споживча 
цінність і які операції (чи структурні елементи) є ключовими у максимізації цієї 
цінності. Це потребує застосування відповідних управлінських технологій – для 
аналізу рівня організації праці у виробничому та збутовому процесах, 
досконалості обладнання, використання сучасних технологій роботи зі 
споживачами та партнерами по бізнесу[2-4]. Важливо при цьому розуміти 
специфіку діяльності конкретного підприємства, оцінити його конкурентні 
позиції у сукупності аналогічних суб’єктів ринку. 

Такий аналіз проведено для малого торговельного підприємства ТОВ 
«Хмельницьккомплект». Незважаючи на складні соціальні, економічні та 
політичні умови, що складалися протягом останніх трьох років, діяльність 
підприємства в цілому не погіршилась, а за деякими напрямами роботи навіть 
дещо поліпшилась. Все це дає підстави розраховувати на успіхи у подальшому 
та планувати стратегію розвитку, відштовхуючись від існуючих ресурсних 
можливостей. Однак зростання числа конкурентів на тому сегменті ринку, де 
підприємство працює, потребує постійного удосконалення здійснюваних 
процесів, визначення тієї «опорної точки» в його роботі, яка забезпечить значне 
зростання конкурентних переваг.  

Аналіз показав, що такою точкою є формування системи інформаційної 
підтримки роботи з клієнтами, яка б давала змогу своєчасно реагувати на їх 
потреби. На сьогодні клієнтська база підприємства є доволі значною, але робота 
з нею не є систематизованою. Обґрунтовано, що системність може бути 
забезпечена упровадженням CRM – як такої технології роботи із клієнтами, що 
дає змогу структурувати споживачів за їх цінністю для підприємства, визначати 
(прогнозувати на основі аналізу ринку комплектуючих) потенційні зміни у 
обсягах та структурі закупівель, утримуючи тим самим їх лояльність та 
нарощуючи клієнтську базу. Розробка організаційно-функціонального 
забезпечення упровадження CRM на підприємстві в контексті його 
конкурентних стратегій і буде предметом наступних досліджень. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
 
При постійному зростанні конкуренції підприємства різних галузей повинні 

підвищувати якість своєї продукції, знизити витрати на її виробництво та 
запропонувати достатньо диференційовану продукцію, а також поставити перед 
собою мету задовольнити існуючий попит. Проблема зниження витрат вироб- 
ництва є актуальною, тому що витрати – це основний ціноутворюючий чинник. 

Щоб знизити ціну і отримати перевагу в конкуренції в своїй галузі або 
підвищити свої прибутки, підприємство повинно зменшити витрати 
виробництва. Для підвищення конкурентоспроможності продукції підприємство 
повинно досягти мінімальних витрат виробництва. 

В умовах ринкових відносин, присутня така проблема як дослідження витрат 
та їх оптимізації, саме тому досить актуальною на сьогоднішній день є тема 
витрат торгівлі та їх оптимізації.  

Поставленні завдання і методи їх вирішення, які пов’язані з управлінням 
витратами на промислових підприємствах, відображені у наукових роботах 
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них: Я.В. Леонов,  
Ю.С. Герасименко, Я.Д. Качмарик, О.С. Верещинська, О.М. Костенко,  
І.А. Шапіро, К.Ф. Ковальчук, О.Г. Шпикуляк та інші. Проте, є питання, які не до 
кінця досліджені.  

У цій роботі поставлений за мету аналіз теоретичних положень і методичних 
рекомендацій, який стосується оптимізації структури витрат, що стимулює 
збільшення конкурентоспроможності промислових підприємств. 

Оптимізація витрат – один з найбільш очевидних механізмів максимізації 
прибутку. Пошук резервів зменшення собівартості вимагає щоб провести 
комплексний економічний аналіз витрат на виробництво, визначити склад, 
характер і ступінь впливу на її рівень головних техніко-економічних показників.  
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Науковець Леонов Я.В. стверджував так: «Витрати – це вартісне відображення 
абсолютної величини спожитих ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-
господарської діяльності підприємства і досягнення ним поставленої мети» [1]. 

Витрати підприємства визначаються за допомогою економічного та 
бухгалтерського підходів. За економічним підходом витрати виробництва 
базуються на факті рідкісності ресурсів і можливості їх альтернативного 
використання. 

У науковому віснику Я.Д. Качмарик писав: «В національних економічні 
стандартах витрати підприємства розглядаються як зменшення економічних 
вигод у вигляді вибуття (використання) активів або збільшення зобов`язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу. Витрати підприємства на рівні 
виробничих структурних підрозділів виступають у формі виробничої 
собівартості» [2]. 

Якщо розглядати витрати в аспекті підвищення конкурентоспроможності, то 
можна стверджувати, що в них відображається господарська діяльності 
підприємства, а також їх досягнення та недоліки. Рівень 
конкурентоспроможності пов’язаний з обсягом та якістю продукції, 
використанням робочого часу, сировини, матеріалів, устаткування, витрат на 
оплату праці, що проявляється у розмірі собівартості продукції, яка 
безпосередньо містяться у витратах підприємства. Саме тому оптимізація і 
управління витратами підприємства позитивно впливають на рівень 
конкурентоспроможності підприємства. 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат 
щодо їхніх видів, місць та носіїв під час постійного контролю рівня витрат і 
стимулювання їхнього зменшення. Мінімум витрат це є критерій оптимізації. 
При низькому рівні витрат на підприємстві зростає конкуренція на ринку, також 
вільно проводиться своя цінова політика та за інших рівних умов збільшується 
величина прибутку.  

Механізмом витрат є об’єкт системи управління витратами підприємства, 
який виконує певні функції: 

- облік. При обліку ведеться спостереження, ідентифікація вимірювання та 
реєстрація фактів витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності 
підприємства; 

- аналіз здійснюється з метою визначення ступеня раціональності витрат та 
оцінки впливу відповідних факторів на їх рівень; 

- планування – здійснюється з метою визначення необхідного рівня витрат, 
щоб забезпечити ефективність роботи підприємства, а також розрахунок 
прибутку, який буде отримано за певного рівня та структури витрат; 

- організація витрат – визначення де формуються витрати і центри 
відповідальності з метою відстеження причин перевитрат або економії витрат та 
відповідальних за це осіб; 

Функція контролю має складовий елемент, такий як аналіз витрат який оцінює 
ефективність використання всіх ресурсів підприємства, знаходить резерви 
зменшення собівартості продукції, збирає інформацію для підготовки планів та 
прийняття раціональних управлінських рішень в області витрат. Проводяться 
спеціальні види аналізу, які спрямовані на:  

- оцінку обсягу, складу та структури витрат за стадіями життєвого циклу;  
- оцінку обґрунтованості прогнозів та планів;  
- знаходження та аналіз причин відхилень фактичних показників від 

планових;  
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- з`ясування причин та місць виникнення підвищених витрат з метою 
запобігання або мінімізації можливого збитку;  

- підготовку варіантів управлінських рішень по мінімізації інтегральних 
витрат в ході та після завершення робіт із кожного етапу життєвого циклу 
продукції;  

- об'єктивну оцінку внеску організацій та окремих виконавців робіт у 
зниження (збільшення) індивідуальних та сумарних витрат повного життєвого 
циклу продукції та ін. 

При звичайному контролi витрат управління поєднуючись із контролем цін 
ефективніше, ніж управління цінами та обсягами витрат. Це питання дуже 
важливе при умовах обмеженого попиту або високої конкуренції на ринку. Будь-
яка система управління витратами (СУВ) використовується практично всіма 
керівниками підприємств. 

Основною метою побудови СУВ є оптимізація витрат для отримання 
підприємством заданого результату. 

У модель управління витратами, з погляду авторів, доцільно також додати 
спеціальну функцію, яка буде спрямована на рацiональне переорiєнтування 
існуючих на підприємстві ресурсів з метою ефективнішого розвитку 
пріоритетних видiв дiяльності підприємства. З цією метою пропонується 
періодично переглядати наявні пріоритети в розподілі ресурсів. 

Особливу увагу приділити функції економічного нормоконтролю, яка 
спрямована на пiдтримку заданого спiввідношення «витрати-результати» 
протягом усього життєвого циклу продукції.  

Управління витратами є динамічним процесом, що включає управлінські дії, з 
метою, щоб досягнути високий економічний результат діяльності підприємства. 
Між витратами та цінами очевидно є прямий зв`язок, який має структуровані 
особливості. Вирішення завдань управління витратами повинно відбуватися на 
усіх етапах процесу управління витратами підприємства, а також як на рівні 
підприємства, так і в місцях утворення витрат. Додаткові ресурси зниження 
поточних витрат знаходяться у структурних підрозділах. На рівні підприємства 
відбувається впровадження стратегій ефективного ресурсозбереження у 
довгостроковій перспективі.  
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СПЕЦИФІКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ  
У ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 
Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті 

поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних 
економічних зв'язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до 
діяльності в Україні – з іншого. Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна 
діяльність кожної країни є важливою умовою її економічного зростання. 
Особливо це актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку 
процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, міжнародного 
поділу праці, глобалізації світового господарства. 

У XXІ ст. на одне з найбільш вагомих соціальних явищ перетворився туризм. 
Витрати населення на туристські послуги в ряді країн займають третє місце 
після витрат на харчування і житло. За даними Всесвітньої туристичної 
організації, щороку у світі здійснюється близько 1 млрд. подорожей, понад 52% 
з яких у межах країн Європи. В країнах ЄС туризм сприяє підвищенню 
сукупного валового внутрішнього продукту на 8%, економічному зростанню на 
11%, а кількість робочих місць в туристичній індустрії становить близько 12% 
загальної чисельності [1]. 

Деякі загальнотеоретичні питання організації зовнішньоекономічної 
діяльності в туристському бізнесі викладені, наприклад, в роботах І.З. Зоріна, 
В.А. Квартальнова, B.C. Янкевича та Н.І. Безрукової [2; 3].  

Туризм, обміни і контакти людей – ефективна форма народного 
співробітництва. Для цього нові технологічні методи проектного менеджменту 
важко сформулювати загальний деталізований рецепт успішної діяльності. Це в 
повній мірі відноситься до зовнішньоекономічної діяльності будь-якої фірми. 

Зовнішньоекономічна діяльність завжди є складовою частиною стратегічного 
плану фірми і залежить від професійної підготовки менеджерів туристичної 
діяльності. Не випадково, як правило, підрозділ, що здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність, підпорядковується безпосередньо першому 
керівнику і часто виділяється у відокремлений підрозділ з особливим статусом, 
навіть у вигляді відокремленої зовнішньоторговельної фірми, що входить в 
структуру підприємства. На відміну від галузі матеріального виробництва, де 
зовнішньоекономічна діяльність найчастіше пов'язана з матеріально-товарними 
експортно-імпортними операціями, туристський бізнес крім них передбачає ще 
й зовнішньоекономічну діяльність у галузі експорту-імпорту послуг, як 
особливого товару. Разом з тим і в тій і в іншій галузі є загальні види діяльності, 
такі, наприклад, як платіжні операції, фінансові аспекти діяльності, страхування 
і т.п. Структура підрозділу, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність на 
підприємстві та його статус залежить від багатьох чинників: величини 
підприємства, структури його зовнішньоекономічних зв'язків, обсягу та 
специфіки діяльності зовнішньоторговельних операцій, кадрових можливостей, 
стратегії розвитку та ін. Це відноситься як в цілому до різних галузей економіки, 
так і звичайно, такого поняття, як «туристський бізнес». 
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У загальному вигляді структура підрозділу, який здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність, визначається функціями, які необхідно 
виконувати в її процесі. Основними функціями у зовнішньоекономічній 
діяльності є: 

1. Маркетингові функції і реклама. 
2. Транспортні функції: 
- Робота з фірмами – експедиторами в авіа- та морських, річкових портах, 

автоекспедиторами (підготовка, оформлення та ведення договорів, організація 
відвантажень, контроль за відправками, відвантаженнями і платежами по 
транспорту); 

- Розрахунок транспортної складової в ціні товару; 
- Планування відвантажень; 
- Ведення ділової документації по транспорту; 
- Організація отримання офіційних копій вантажних митних декларацій з 

митних постів на кордонах при експорті для надання до державної податкової 
інспекції (при товарних експортних операціях); 

- Страхування вантажів, робота зі страховими організаціями; 
3. Робота з банками: 
- Оформлення паспортів і опису угод; 
- Оформлення та здійснення платіжних операцій; 
- Валютні питання і валютно – фінансовий контроль; 
- Своєчасність закриття в уповноважених банках угод; 
- Контроль своєчасності платежів за контрактами; 
- Контроль і організація своєчасного отримання копій вантажних митних 

декларацій (при експорті); 
4.Робота з митними органами: 
- Оформлення експортно – імпортних вантажних митних декларацій (і 

комплекту пов'язаної з цим документації); 
- Робота з митницями на кордонах; 
- Робота зі складами тимчасового зберігання; 
- Цивільні аспекти митних процедур (норма допустимого ввезення і вивезення 

валюти, гранично допустима вартість ввезених і вивезених туристом товарів, їх 
номенклатура, митні обмеження при виїзді українських туристів за кордон і в'їзд 
в Україну); 

5. Робота з представництвами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
міжнародними торговими інспекціями, санітарними та іншими інспекціями і т.п. 
(Оформлення сертифікатів відповідності та походження, санітарних 
сертифікатів і т.п.); 

6. Робота з Державною фіскальною службою: 
Підготовка і своєчасне направлення відділенню фіскальної служби комплекту 

документації для повернення ПДВ при експорті і підтверджень імпорту; 
7. Юридичні зовнішньоекономічні функції: 
- Ведення ділової переписки, оформлення, відсилання та отримання 

контрактів, протоколів переговорів, протоколів про наміри і т.д.; 
8. Технологічні функції (логістичний сервіс): 
- Технічна, експлуатаційна та товаросупровідних документацій, і т.п.; 
- Рекламні матеріали; 
- Тара, упаковка, маркування, консервація; 
9. Служба перекладачів: 
- Переклад зовнішньоекономічної кореспонденції, протоколів і контрактів; 
- Синхронний переклад на переговорах і при телефонних комунікаціях; 
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- Гіди та екскурсоводи – перекладачі; 
10. Служба протоколу: 
- Організація прийому іноземних делегацій і торгових представників; 
- Рішення паспортно – візових питань; 
- Вирішення транспортних питань по прийому – відправлення делегацій; 
- Розміщення делегацій в готелях; 
- Ведення протоколів переговорів; 
- Ведення документації по переговорам; 
- Ведення та облік по представництвам і витрати на відрядження; 
- Ведення питань по закупівлях і обліку витрачання сувенірів для учасників 

переговорів; 
- Організація харчування учасників переговорів; 
11. Економічна служба: 
- Розрахунок контрактних цін; 
- Планування поставок, участь в розробці бізнес – планів підприємства; 
- Звіти, внутрішня і державна статистична звітність; 
12. Комерційна служба: 
- Оперативна робота, переговори, підписання контрактів; 
- Розрахунок і підготовка контрактів; 
13. Виробнича служба:  
- Організація виготовлення, пакування, маркування та відвантаження 

експортної продукції (включаючи забезпечення всієї товаросупроводжувальної 
документації); 

- Організація сервісного обслуговування та ремонту експортованої продукції 
та продукції, отриманої з імпорту; 

- Організація отримання продукції по імпорту; 
і т.д. [4, с. 202-216]. 
З перерахованих функцій маркетинг, страхування (щодо страхування 

туристів), реклама, деякі транспортні питання (питання трансферту туристів – 
«Менеджмент транспортних послуг»), логістичний сервіс (в обсязі навчального 
курсу «Логістика»), гостинність, прийоми безконфліктного спілкування, етика і 
естетика, господарське право, міжнародне право, економіка і фінанси, інтернет-
технології, іноземні мови та ін., в певному обсязі вивчаються в дисциплінах, що 
викладаються в туристських ВНЗ України. 

Таким чином, в результаті дослідження ми приходимо до висновку про те, що 
особливості зовнішньоекономічної діяльності фірми у галузі туристичного 
бізнесу України, накладають свої вимоги на професійну підготовку майбутніх 
менеджерів туристичної діяльності, що потребує подальшого детального 
вивчення даного питання.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН  

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Ринок агролiзингових поcлyг України розвиваєтьcя вcyпeрeч cвiтовим 

тeндeнцiям чeрeз нeзадовiльний фiнанcовий cтан заводiв-виробникiв 
ciльcькогоcподарcької тeхнiки, а також вiдcyтнicть в банкiвcької cиcтeми 
вiльних грошових рecyрciв для кyпiвлi тeхнiки i надання її в орeндy. 

Розвиток лiзингових вiдноcин значною мiрою залeжить вiд якоcтi тeхнiки. В 
розвиткy конкyрeнцiї та можливоcтeй виборy, пiдвищyютьcя вимоги до 
тeхнiчного рiвня ciльcькогоcподарcького обладнання. Однак, для аграрних 
виробникiв потрiбнe нe проcто виcокотeхнологiчнe обладнання, а важливо, щоб 
воно бyло чаcтиною тeхнологiчного процecy виробництва конкрeтного видy 
продyкцiї. 

Проаналізувавши cтрyктyрy викориcтання дeржавної пiдтримки на кyпiвлю 
ciльcькогоcподарcькими пiдприємcтвами тeхнiки, очeвидно, що за cьогоднiшнiх 
yмов вони вiддають пeрeвагy прямiй закyпiвлi. 

Практика розвиткy лiзингy показyє, що вiн як iнвecтицiйний мeханiзм активно 
викориcтовyєтьcя, y пeршy чeргy, y нових, тeхнологiчно cкладних виробництвах, 
а також там, дe потрiбно вiдновлeння фондiв [1, с. 90]. Чeрeз лiзинг можна 
швидко отримати новi види машин та вiдробити тeхнологiї. До того ж, лiзинг 
cприяє опeративнiй замiнi машин та ycтаткyвання, нiж при придбаннi y 
влаcнicть.  

Вирiшyючи питання пiдвищeння якоcтi ciльcькогоcподарcької продyкцiї, 
нeобхiдно враховyвати тeндeнцiї розвиткy ринкy цiєї продyкцiї в cвiтi. 
Виробники ciльгоcпмашин, здiйcнюють cвою дiяльнicть з yрахyванням змiн, якi 
вiдбyваютьcя в cвiтовомy ciльcькомy гоcподарcтвi. Зокрeма виходять вони з 
того, що процecи yкрyпнeння гоcподарcтв пiдcилюютьcя, вiдбyваєтьcя 
об'єднання гоcподарcтв задля cпiльного виробництва. Збiльшeння розмiрiв площ 
вимагає потyжнiшої тeхнiки. Пiдприємcтва машинобyдyвання пeрeходять до 
випycкy такої тeхнiки, яка вiдповiдає вeликомy виробництвy. Розширeння 
cпiльного гоcподарювання привeдe до роcтy мiжгоcподарcького викориcтання 
тeхнiки, бyдe збiльшyватиcя потрeба y виcокопродyктивнiй cамохiднiй тeхнiцi. 
Цiна таких машин i агрeгатiв бyдe виcокою i нe пiд cилy окрeмомy гоcподарcтвy, 
томy в cпiльнe кориcтyвання воно бyдe попадати пeрeважно чeрeз лiзинг 
[2, с. 89]. 

Cлiд вiдзначити щe однy тeндeнцiю, яка вce бiльшe виявляєтьcя. Гоcподарcькi 
процecи yciльcькогоcподарcьких пiдприємcтвах змiнюютьcя пiд впливом 
iнтeрecy iнозeмного капiталy до аграрного ceктора. Традицiйно, що аграрнi 
пiдприємcтва зорiєнтованi на виробництво макcимального рядy 
ciльcькогоcподарcької продyкцiї, тeхнологiчно нe пов'язаної мiж cобою. Цe 
зyмовлює також вiдповiднycтрyктyрy паркy машин та обладнання i вeликy його 
номeнклатyрy. Однак, розвиток конкyрeнцiї вимагає iншого пiдходy, який 
полягає y концeнтрацiї зycиль на виробництвi продyкцiї, яка в конкрeтних 
yмовах cприяє отриманню макcимального прибyткy. Такe виробництво вимагає 
цiлого комплeкcy машин та обладнання, що диктyєтьcя тeхнологiєю 
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виробництва пeвного видy продyкцiї, а нe розрiзнeного паркy тeхнiки. Cамe такy 
cпрямованicть здобyватимe лiзинг в Українi. 

Щe одна тeндeнцiя в розвиткy cвiтового ciльcького гоcподарcтва полягає y 
повeрнeннi до природної оcнови продовольcтва. Доcить довгий чаc виробництво 
розвивалоcя за допомогою заcтоcyвання машин та замiщeння рyчної працi. 
Чаcтиною машинного виробництва бyла хiмiзацiя, що cприяла, з одного бокy, до 
роcтy врожайноcтi y роcлинництвi за рахyнок викориcтання мiнeральних добрив 
та до пiдвищeння продyктивноcтi y тваринництвi за рахyнок заcтоcyвання 
хiмiчних добавок. Протe, з iншої cторони, цe привeло до знижeння якоcтi 
аграрної продyкцiї ciльcькогоcподарcьких пiдприємcтв. Країни, якi доcягли 
збiльшeння обcягiв виробництва на оcновi iнтeнcифiкацiї, шyкають шляхи 
вирiшeння продовольчої проблeми чeрeз cкорочeння cпоживання хiмiчної 
продyкцiї. Наприклад, y Нiмeччинi розроблeна та рeалiзyєтьcя Програма 
eкcтeнтиcифiкацiї аграрного виробництва чeрeз пeрeхiд чаcтини гоcподарcтв на 
бiологiчно-чиcтi тeхнологiї, якi виключають заcтоcyвання мiнeральних добрив, 
заcобiв захиcтy роcлин, бiологiчно- активних рeчовин в тваринництвi. 
Cобiвартicть такої продyкцiї зазвичай бiльша, наcампeрeд чeрeз cкорочeння 
чаcтки машинної i збiльшeння рyчної працi. Компeнcацiя додаткових витрат 
вiдбyваєтьcя шляхом вcтановлeння надбавок до цiн на продyкцiю. Надбавки цi 
дyжe значнi: на пшeницю – до 180%, картоплю – до 300%, овочi – до 200%, на 
тeлятинy до 45%. Протe, головним є питання нe про здeшeвлeння такої 
продyкцiї, а пiдвищeння її якоcтi. Така eкологiзацiя ciльcькогоcподарcького 
виробництва привeдe нe лишe до cкорочeння обcягiв тeхнiчних заcобiв, алe й до 
якicно нової їхньої cтрyктyри. Томy згаданi тeндeнцiї вимагатимyть пошyкy 
нових шляхiв та форм iнвecтицiй в аграрний ceктор, наcампeрeд, в планi надання 
лiзингових поcлyг ciльcькогоcподарcьким пiдприємcтвам. 

Cтримyючою обcтавиною розвиткy лiзингy в cиcтeмi АПК є виcокi ризики в 
цiй cфeрi. Cамe мeнший cтyпiнь ризикy в таких cфeрах, як транcпорт, 
бyдiвництво, видобyток рecyрciв iiн. cприяла бiльш швидкомy i маcштабномy 
cтановлeнню лiзингових вiдноcин. Протe, нeзважаючи на вci зазначeнi 
оcобливоcтi i cкладноcтi ciльcькe гоcподарcтво є одним з вeдyчих ceкторiв з 
найбiльш iнтeнcивним розвитком лiзингових вiдноcин. 

I протe, нeзважаючи на вci зазначeнi оcобливоcтi i cкладноcтi ciльcькe 
гоcподарcтво є одним з вeдyчих ceкторiв з найбiльш iнтeнcивним розвитком 
лiзингової дiяльноcтi. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  

ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сьогоднішній день є актуальне питання, яке пов’язує між собою такі 

показники як якість та конкурентоспроможність, що взаємодоповнюють одне 
одного в будь-якій діяльності, в будь-якому підприємстві. Кожний виріб є 
носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і 
відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває 
їхню споживну вартість. Споживна вартість того чи іншого товару має бути 
оціненою, тобто має бути визначеною його якість. Отже, споживна вартість і 
якість виробів безпосередньо пов’язані між собою. Проте це не тотожні поняття, 
оскільки та сама споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі.  

Якість продукції є взаємопов’язана з конкурентоспроможністю продукції. 
Конкурентоспроможність можна розглядати стосовно найрізноманітніших 
об'єктів: проектно-конструкторської документації, технології виробництва 
продукції, окремого проекту, окремої фірми (підприємства, організації), галузі, 
регіону, країни в цілому [4]. 

Конкурентоспроможність підприємства забезпечує здатність до ефективної 
господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного 
ринку. Інакше кажучи, конкурентоспроможність підприємства – це здатність 
забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції. 

Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її 
властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти 
репрезентованої на ринку аналогічної продукції. 

В практиці часто застосовуються два аспекти конкурентоспроможності: 
1) конкурентоспроможність товару тобто ступінь його відповідності на 

певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за наваж- 
ливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними і т.д. 

2) конкурентоспроможність фірми – це рівень її компетенції відносно інших 
фірм-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу. 

Цих два аспекти тісно зв’язані між собою, оскільки конкурентоспроможні 
товари – це результат функціонування конкурентоспроможної фірми, здатної їх 
виготовити і забезпечити необхідний рівень споживання у замовників [3]. 

Для характеристики конкурентів можна використати такі фактори: 
· частка ринку, що обслуговується; 
· імідж, досвід, наявність добре відомих торгових марок; 
· фінансовий стан; 
· наявність передової технології та виробничих потужностей; 
· наявність висококваліфікованих кадрів; 
· вид і рівень реклами та інші. 
Взаємовідношення якості продукції повинно базуватися на основі розробки 

комплексної, взаємопов’язаної системи технічних, організаційних, економічних і 
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соціальних та мотиваційних заходів, що забезпечують необхідний рівень якості 
на всіх стадіях виробництва і споживання продукції. Важливою умовою при їх 
формуванні є досягнення «господарського ефекту» за рахунок зменшення 
вартості виробів.  

Потрібно зауважити важливий момент, що необхідність покращення шляхів 
управління якістю продукції в сучасних умовах передбачено наступними 
обставинами:  

1) потребою науково-технічного прогресу;  
2) зміною споживчих інтересів населення;  
3) нестачею або обмеженістю природних ресурсів;  
4) підвищенням значення матеріального стимулювання в ринкових умовах, 

коли кожна людина, яка краще працює, може придбати за свою зарплату більш 
високоякісний товар;  

5) розвитком зовнішньої торгівлі [1].  
Тому до основних шляхів підвищення якості продукції відносять:  
1) використання досягнень науки та техніки в процесі проектування виробів;  
2) запровадження новітньої технології виробництва і суворе дотримання 

технологічної дисципліни;  
3) забезпечення належної технічної оснащеності виробництва;  
4) удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов;  
5) поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та 

забезпечення заданого рівня якості, адже саме стандарти й технічні умови 
відображають сучасні вимоги споживачів до технічного рівня;  

6) збільшення випуску сертифікованої продукції, покращення окремих 
показників якості продукції, що випускається на підприємстві;  

7) запровадження сучасних форм та методів організації виробництва та 
управління;  

8) удосконалення методів контролю й розвиток масового самоконтролю.  
В умовах ринкових відносин кожне підприємство має орієнтуватися на 

досягнення максимальних результатів своєї діяльності, а наявність на ринку 
конкуренції значно знижує можливості підприємства в досягненні поставленої 
мети. В такому випадку підприємство має створювати та підтримувати суттєві 
переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на виробництво 
продукції високої якості, здатної як найкраще задовольняти потреби споживачів. 
Це обумовлює необхідність відводити на підприємствах велику увагу цим 
питанням, орієнтуючись на світовий досвід створення сучасних систем 
управління якістю продукції [4].  

Отже, остаточно якість продукції, яка виступає як складовий елемент 
конкурентоспроможності продукції, проявляється шляхом міри корисності даної 
споживної вартості для конкретного споживача. Виходячи з цього, під якістю 
продукції розуміємо цілісну сукупність її споживних властивостей, що 
зумовлюють міру спроможності даної продукції задовольняти визначені потреби 
відповідно до її призначення у фіксованих умовах споживання.  
А конкурентоспроможність є важливим критерієм виходу підприємства на 
ринок, умовою ефективного здійснення господарських операцій і складовою 
вибору засобів і методів виробничої діяльності. Це сукупність властивостей, 
наданих продукції під час її розробки, виробництва та реалізації, що забезпечує 
відмінність від аналогів за ступенем задоволення потреб споживачів, за рівнем 
витрат на придбання та використання, що сприяє її динамічній реалізації на 
ринку у певний період часу. 
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СПІЛКУВАННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ В КОЛЕКТИВІ  
 
В трудовому колективі характер спілкування визначає поверхневий рівень 

культури підприємства (організації). Внаслідок чого, виділяють такі 
взаємопов’язані сторони спілкування [1]: 

- комунікативна сторона спілкування яка базується на взаємообміні між 
керівниками та працівниками інформацією. Тобто, мова стає засобом 
спілкування; 

- інтерактивна сторона спілкування передбачає процес взаємодії між 
керівниками та працівниками на рівні, наприклад, розподілу функціональних 
обов’язків, переконання, організації контролю тощо; 

- перцептивна сторона спілкування сприяє процесу сприйняття один одного 
співрозмовників та розвиток процесу взаєморозуміння внаслідок такого 
контакту. 

Інтонацію, емоційну виразність, позу, жести, міміку, відстань тощо, завдяки 
яким співрозмовники спілкуються можна віднести до засобів спілкування. 

Процедура спілкування складається з етапів [2]: 
1 етап: виникнення відчуття потреби в спілкуванні та спонукає керівника 

(працівника) вступити в контакт з працівниками (керівниками). 
2 етап: орієнтація в ситуації, яка виникає в процесі спілкування; 
3 етап: орієнтація в ролі співрозмовника; 
4 етап: процедура несвідомого планування самого спілкування (наприклад, 

визначення мети); 
5 етап: обрання (свідомо/несвідомо) засобів спілкування (наприклад, для 

підсилення ефекту спілкування обирається афоризм); 
6 етап: сприйняття/несприйняття реакції співрозмовника у процесі 

спілкування, здійснення контролю за ефективністю самого спілкування з метою 
встановлення зворотного зв’язку; 

7 етап: корекція застосовуваних у процесі спілкування стилю, методів тощо. 
Немаловажною для проведення дослідження проблеми культури 

організаційного спілкування є класифікація за видами спілкування, а саме [2; 3]: 
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1. «Контакт масок». Відсутність бажання зрозуміти співрозмовника, водночас, 
застосовуючи стандартні маски, наприклад, ввічливості. Метою такої поведінки 
є приховування реального відношення до співрозмовника. На нашу думку, саме 
такий вид спілкування як «контакт масок» найчастіше застосовується в 
управлінському середовищі підприємства (організації). 

2. Примітивне спілкування відбувається коли одна зі сторін сприймає 
співрозмовника позитивно для досягнення власної мети. І як досягається така 
мета, використану сторону – відштовхують, втрачають до неї інтерес не 
приховуючи свого відношення. Такий підхід найчастіше застосовується по 
відношенню до виробничого або кваліфікованого персоналу. Важливо 
зазначити, що такий підхід до спілкування руйнує загальний рівень культури 
підприємства. 

3. Формально-рольове спілкування передбачає процес регламентації засобів та 
змісту спілкування, тобто, акцент робиться на місце співрозмовника у 
соціальному середовищі. Таке спілкування, як правило, спостерігається між 
керівниками структурних підрозділів. 

4. Ділове спілкування побудоване на особливостях співрозмовника як особи 
(наприклад, враховується вік співрозмовника у визначенні його значущості) при 
контакті керівника із зовнішнім середовищем. 

5. Міжособистісне спілкування (духовне) передбачає розгляд тем приватного 
характеру та передбачає розуміння, яке передаватиметься, наприклад, через 
емоції.  

6. Маніпулятивне спілкування в своїй основі передбачає використання 
прийомів (наприклад, залякування) впливу на співрозмовника, як правило, з 
метою привернення його уваги до важливих моментів. Водночас, воно є 
показником низького рівня культури спілкування. 

7. Світське спілкування, найчастіше, є закритим спілкуванням де люди 
говорять не те, що думають, а те що прийнято говорити у певних ситуаціях 
(наприклад, під час проголошення тосту на фуршеті). Тобто, відбувається 
поверхневий прояв культури спілкування. 

Таким чином, ми бачимо, що спілкування є базовою категорією для 
дослідження рівня культури як кожної особистості, так і цілого трудового 
колективу підприємства (організації). 

В цілому, вважаємо, що для формування високого рівня культури організації 
керівництво повинно вивчати стан міжособових стосунків трудового колективу 
свого підприємства (організації), сприяти їх позитивному розвитку тощо. 
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СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це такий стан його 

господарських ресурсів, що забезпечує раціональну галузево-організаційну 
структуру підприємства, враховуючи географічне розташування і природно-
кліматичні умови його діяльності, за якого воно здатне ефективно протидіяти 
можливим загрозам внутрішнього й зовнішнього середовища, а також досягати 
поставлених цілей і завдань на основі реалізації обраної ним стратегії розвитку [1].  

Головною метою економічної безпеки є гарантування її стабільного і 
максимально ефективного функціонування з високим потенціалом розвитку у 
майбутньому.  

Визначимо, що до основних функціональних цілей економічної безпеки 
належать: 

- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості 
і незалежності підприємства (організації);  

- забезпечення технологічної незалежності і досягнення високої 
конкурентоспроможності; 

- досягнення ефективності менеджменту, оптимальної і ефективної 
організаційної структури управління підприємством (організацією); 

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу і його інтелектуального 
потенціалу;  

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 
діяльності на стан навколишнього середовища;  

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 
досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи усіх 
підрозділів підприємства і відділів організації;  

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 
майна, а також комерційних інтересів [5].  

Виявлено, що економічна безпека на рівні підприємства є складним за своїм 
змістом поняттям, до складу якого входить: виробнича, техніко-технологічна, 
просторова, кадрова, інформаційна, інтелектуальна, екологічна, фінансова, 
політико-правова і інвестиційна безпека [1]. 

Загрози економічної безпеки – явища і процеси, що впливають негативно на 
господарство країни, що утискають економічні інтереси особи, суспільства і 
держави [3]. 

Ключовими джерелами внутрішніх загроз є: низький рівень кваліфікації і 
професіоналізму персоналу, несправність техніки і обладнання. Крім того, серед 
джерел виникнення зовнішніх виділяють: інституціональне середовище, бізнес-
середовище підприємства  

Економічна безпека сільськогосподарського підприємства є таким станом 
корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується 
найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування і 
динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання 
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внутрішнім і зовнішнім негативним впливам. Рівень безпеки підприємства 
залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти будуть 
спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих 
негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. 
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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 
Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за 

чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі 
підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, 
наближують її до потреб споживачів та водночас – виконують важливу 
соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для 
значних прошарків населення. Хоча протягом усього періоду економічних 
реформ чимало сказано про необхідність розвитку в Україні малого бізнесу, в 
дійсності стан його розвитку залишається незадовільним. 

Мале підприємництво є найбільш динамічним елементом структури 
національного господарства. Його роль у житті суспільства при ринковій 
економіці господарювання полягає в тому, що воно: а) є одним із провідних 
секторів економіки; б) формується на засадах дрібнотоварного виробництва; 
в) визначає темпи економічного розвитку, структуру і якісну характеристику 
ВВП; г) сприяє послабленню монополізму та розвитку конкуренції. 

Місце малого підприємництва в національній економіці найкраще 
проявляється через його функції. У стабільній ринковій економіці функції 
виглядають так: формування конкурентного середовища; надання еластичності 
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ринковій економіці, сприяння швидкому розвитку НТП; створення нових 
робочих місць для населення; пом’якшення соціальної напруги і демократизація 
ринкових відносин шляхом формування середнього класу в суспільстві. 

Мале підприємництво здійснює свою діяльність у всіх сферах і галузях 
народного господарства, виконуючи один або декілька видів діяльності. Однак 
варто мати на увазі, що окремі види діяльності підлягають винятково державним 
підприємствам, а виробництво ряду товарів може бути здійснено тільки на 
підставі ліцензії. В умовах лібералізації цін підприємство реалізує свою 
продукцію,роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, 
установлюваними самостійно або на договірній основі, а у випадках, 
передбачених законодавством України – за державними цінами [1]. 

Джерелами формування фінансових ресурсів підприємства залежно від його 
організаційно – правової форми є прибуток, амортизаційні відрахування, засоби, 
отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески членів трудового 
колективу, а також кредити та інші надходження. Підприємство несе повну 
відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункової 
дисципліни. Підприємство, що не виконує своїх забов’язань щодо розрахунків, 
може бути в судовому порядку оголошено неплатоспроможним. 

Внесок малих підприємств в оздоровлення економіки нині явно не достатній. 
Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розривом господарських 
зв’язків, так і тим, що не одержала розвитку державна підтримка цих 
підприємств. Тим часом малі підприємства як хитлива підприємницька 
структура, найбільше залежать від коливань ринку,потребують державної 
підтримки [1]. 

Однією з важливих проблем малого бізнесу в Україні є кредитування. 
Кредити даються тільки під заставу або поручництво, на що не завжди мають 
можливість малі підприємства. Спілки малих підприємств як і спеціальні фонди, 
не виступають поручителями по кредитах, які одержують ці підприємства. 
Немає спеціальних банків, які б обслуговували малий бізнес. Особливо в 
структурному стані знаходяться приватні підприємства. Неможливість одержати 
кредит виключає спроможність конкурувати з іншими підприємствами [2]. 

Малі підприємства мають потребу також в інформаційному 
обслуговуванні,підготовці кадрів, у пільговому банківському кредиті й іншій 
допомозі. 

Заслуговує на серйозну увагу досвід фінансово-кредитної підтримки малого 
бізнесу з боку держави через прямі і гарантовані позики. Прямі позики 
видаються невеликим фірмам на певний строк під більш низькі ставки,ніж 
кредит на приватному ринку позичкового капіталу. 

Є й інші форми державної підтримки: забезпечення малих підприємств 
держзамовленнями, надання особливих пільг підприємствам, які утворюються в 
регіонах із слабко розвинутою промисловістю. 

Головна проблема малих підприємств в Україні – недостатня ресурсна база як 
матеріально-технічна, так і фінансова. Практично йдеться про створення нового 
сектора народного господарства майже на порожньому місці. Протягом 
десятиліть такого сектора у нас у скільки-небудь істотному ступені не було. Це, 
зокрема, означало і відсутність підготовлених підприємців [3]. 

Ці засоби слід зараз відшукати. Ясно, що гранично напружений державний 
бюджет їхнім джерелом стати не може. Залишається сподіватися на кредитні 
ресурси. Але й вони не значні і до того ж украй важко реалізовані при постійній 
інфляції, що посилюється. 
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Положення навряд чи зможе серйозно змінитися в позитивний бік, якщо не 
перейти, нарешті, від слів до справи в суспільній підтримці конструктивного 
малого бізнесу. На істотне зростання наявних для цього матеріально-технічних і 
фінансових ресурсів, принаймні найближчим часом, немає підстав 
розраховувати. Але набагато краще застосувати ці ресурси можна. Для цього 
потрібна ретельно вивірена,послідовно проведена в життя система селекції, що 
дозволяє давати відчутні пріоритети тим, хто більш корисний суспільству. 
У цілому на сьогодні не означає перевагу сфери виробництва над сферою 
обертання при детальній диференціації самого виробництва, при чому не 
застиглої і назавжди, а дуже динамічної на основі грамотного вивчення 
суспільного попиту, зрушень що відбуваються в ньому,тенденцій що 
намічаються. 

Наступна проблема – це та законодавча база, на яку зараз може спиратися 
мале підприємництво. Поки вона, ще недосконала, а в багатьох дуже істотних 
випадках взагалі відсутня. Можна назвати чимало правових документів, які так 
чи інакше регулюють мале підприємництво, але трудність у тому, що, по-
перше,немає зведеної єдиної законодавчої основи сьогоднішньої діяльності 
українських малих підприємств; по-друге, наявні розрізнені документи, 
постанови перетворюються в життя далеко не цілком [4]. 

Немає системи проведення глибокого аналізу діяльності малих підприємств. 
Немає незалежного обліку результатів їхньої роботи, практично відсутня 
звітність за тими показниками, що надають право малим підприємствам 
скористатися пільгами щодо оподаткування. 

Матеріально-технічне забезпечення малих підприємств здійснюються в 
недостатньому обсязі і несвоєчасно. Машин, устаткування,приладів, 
призначених для малих підприємств і враховуючи їх специфіки, не має. 
Обмежено доступ малих підприємств до високих технологій, тому що їхня 
купівля потребує значних одноразових фінансових витрат [5]. 

Ще одна важлива проблема – кадри. Часто говорять, що підприємцем треба 
народитися. Проти цього важко заперечити, але не можна не рахуватися з тим, 
що і їм потрібно набути значного обсягу знань. 

Основними напрямами дальшого розвитку малого підприємництва в Україні у 
найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, сприятливої 
для розвитку малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; 
інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу. 

Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого підприємництва 
передбачає, насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи 
і захисту приватної власності,розробку дійових законодавчих актів, спрямованих 
на стимулювання малого бізнесу; усунення правових суперечностей і скасування 
положень, що гальмують розвиток приватної ініціативи. 

Зараз найактуальнішими проблемами є розробка нових та вдосконалення 
діючих підходів до власності та форм її захисту; створення сприятливішого 
податкового, інвестиційного, інноваційного та цінового режимів для суб’єктів 
малого підприємництва; упорядкування механізму державного регулювання та 
контролю підприємницької діяльності [1]. 

Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, 
створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови 
державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. Зокрема, йдеться 
про створення відповідної правової бази розвитку малого підприємництва, 
фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, науково-методичне, 
інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення малого підприємництва. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В экономической науке оборотные средства – одна из самых важных и вместе 

с тем сложных экономических категорий. Они являются составной частью 
оборотных активов, поэтому изучение последних необходимо начать с 
рассмотрения категории оборотные средства. 

На протяжении длительного времени предлагались различные трактовки этого 
понятия. В настоящее время оборотные средства рассматриваются как 
авансированная стоимость, функционирующая в форме оборотных 
производственных фондов и фондов обращения. 

Оборотные активы – это активы, которые служат или погашаются в течение 
12 месяцев, либо в течение нормального операционного цикла организации 
(если он превышает 1 год). Многие оборотные активы используются 
одномоментно при отпуске их в производство (например, сырье и материалы). 
Оборотные активы являются одной из двух групп активов организации (вторая –
необоротные активы). Соответственно, один из двух разделов Актива 
бухгалтерского баланса имеет название «Оборотные активы». Оборотные 
активы еще называют текущими активами. 

В своем движении оборотные средства проходят последовательно три стадии: 
денежную, производительную и товарную. 

Одним из условий непрерывности производства является постоянное 
возобновление его материальной основы – средств производства. В свою 
очередь, это предопределяет непрерывность движения самих средств 
производства, происходящего в виде их кругооборота. 

В своем обороте оборотные фонды последовательно принимают денежную, 
производительную и товарную форму, что соответствует их делению на 
производственные фонды и фонды обращения. 

Материальным носителем производственных фондов являются средства 
производства, которые подразделяются на предметы труда и орудия труда. 
Готовая продукция вместе с денежными средствами и средствами в расчетах 
образуют фонды обращения. Кругооборот фондов предприятий начинается с 
авансирования стоимости в денежной форме на приобретение сырья, 
материалов, топлива и других средств производства – первая стадия 
кругооборота. В результате денежные средства принимают форму 
производственных запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу 



88 

производства. Стоимость при этом не расходуется, а авансируется, так как после 
завершения кругооборота она возвращается. Завершением первой стадии 
прерывается товарное обращение, но не кругооборот. 

Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где 
рабочая сила осуществляет производительное потребление средств 
производства, создавая новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь 
созданную стоимость. Авансированная стоимость снова меняет свою форму – из 
производительной она переходит в товарную.  

Третья стадия кругооборота заключается в реализации произведенной готовой 
продукции (работ, услуг) и получении денежных средств. На этой стадии 
оборотные средства вновь переходят из сферы производства в сферу обращения. 
Прерванное товарное обращение возобновляется и стоимость из товарной 
формы переходит в денежную. Разница между суммой денежных средств, 
затраченных на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) и 
полученных от реализации произведенной продукции (работ, услуг), составляет 
денежные накопления предприятия. 

Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем 
самым осуществляется их непрерывный оборот. Именно постоянное движение 
оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства и 
обращения. Анализ кругооборота фондов предприятий показывает, что 
авансируемая стоимость не только последовательно принимает различные 
формы, но и постоянно в определенных размерах пребывает в этих формах. 
Иными словами, авансируемая стоимость на каждый данный момент 
кругооборота различными частями одновременно находится в денежной, 
производительной, товарной формах. 

Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при наличии 
определенной авансированной стоимости в денежной форме. Вступая в 
кругооборот, она уже не покидает его, последовательно меняя свои 
функциональные формы. Указанная стоимость в денежной форме представляет 
собой оборотные средства предприятия. 

Оборотные средства выступают, прежде всего, как стоимостная категория. 
Они в буквальном смысле не являются материальными ценностями, так как из 
них нельзя производить готовую продукцию. Являясь же стоимостью в 
денежной форме, оборотные средства уже в процессе кругооборота принимают 
форму производственных запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции. В отличие от товарно-материальных ценностей оборотные средства 
не расходуются, не затрачиваются, не потребляются, а авансируются, 
возвращаясь после окончания одного кругооборота и вступая в следующий. 

Момент авансирования представляет собой одну из существенных и 
отличительных черт оборотных средств, так как он играет важную роль в 
установлении их экономических границ. Временным критерием для 
авансирования оборотных средств должен являться не квартальный или годовой 
объем фондов, а один кругооборот, после которого они возмещаются и вступают 
в следующий. 

Изучение сущности оборотных средств предполагает рассмотрение 
оборотных фондов и фондов обращения. Оборотные средства, оборотные фонды 
и фонды обращения существуют в единстве и взаимосвязи, но между ними 
имеются существенные различия, которые сводятся к следующему.  

Оборотные средства постоянно находятся во всех стадиях деятельности 
предприятия, в то время как оборотные фонды проходят производственный 
процесс, заменяясь все новыми партиями сырья, топлива, основных и 
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вспомогательных материалов. Производственные запасы, являясь частью 
оборотных фондов, переходят в процесс производства, превращаются в готовую 
продукцию и покидают предприятие. Оборотные фонды полностью 
потребляются в процессе производства, перенося свою стоимость на готовый 
продукт. Их сумма за год может в десятки раз превышать сумму оборотных 
средств, обеспечивающих при совершении каждого кругооборота переработку 
либо потребление новой партии предметов труда и остающихся в хозяйстве, 
совершая замкнутый кругооборот. 

Таким образом, оборотные средства представляют собой стоимостную оценку 
оборотных активов, являющуюся базой для формирования себестоимости 
продукции (работ, услуг), цены и финансового результата (прибыли). 
Оборотные средства передают свою стоимость на вновь созданный продукт 
полностью и в соответствии с производственным циклом меняют денежную 
форму на материально-вещественную. 

Следует отметить, что в современных условиях предприятиям необходимо не 
просто использовать все доступные им источники оборотных средств, а 
грамотно управлять соотношением собственных, заемных и привлеченных 
средств. Неоправданное увеличение какой-то одной из групп ведет к 
отрицательным последствиям и негативно сказывается на финансовом 
состоянии предприятия. И хотя сейчас у большинства предприятий преобладает 
доля заемных средств, в будущем необходимо изыскивать пути более 
рационального использования источников формирования оборотных средств. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ 

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІННОВАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 
На сучасному етапі розвитку інноваційна діяльність виступає передумовою 

для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності самого підприємства, 
що продукує інноваційні товари та послуги, регіонів, у яких функціонує 
відповідний суб’єкт господарювання та країни як народногосподарського 
комплексу в цілому. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що зростання 
інноваційної активності має виступати не лише орієнтиром для конкретного 
підприємства, що прагне збільшити частку ринку, на якому воно функціонує та 
максимізувати свої фінансові результати, але й бути одним із провідних завдань 
національної економічної політики. 

Інноваційно-активна діяльність та безпосередньо впровадження інноваційних 
розробок у виробничий процес вимагає значних капіталовкладень. Постійна 
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нестабільність економіки зменшує потенціал вітчизняних підприємств на шляху 
до імплементації інновацій на виробництві та визначає необхідність 
промисловим підприємствам користуватися інструментами ринку капіталів для 
залучення додаткових фінансових ресурсів, що обумовлює актуальність 
розробки науково-методичного підходу до оптимізації джерел фінансування 
підприємств інноваційного спрямування. 

Інформаційно-статистичною базою дослідження обрано вітчизняні 
промислові підприємства інноваційного спрямування, які проаналізовано у 
розрізі обсягів фінансування підприємств за рахунок різних джерел (зокрема, 
власних коштів, фінансових ресурсів державного бюджету, місцевих бюджетів, 
позабюджетних фондів, вітчизняних інвесторів, іноземних інвесторів та 
кредитів), а також обсягів реалізованої інноваційної продукції, максимізацію 
яких пропонується здійснити за рахунок оптимального розподілу джерел 
фінансування. Період дослідження включає 2005-2013 рр.  

Серед факторів впливу на структуру джерел фінансування інноваційної 
активності підприємств обрано наступні: власні кошти підприємств 
(нерозподілений прибуток/непокритий збиток; фінансовий результат до 
оподаткування; рівень рентабельності), місцевий бюджет (доходи місцевих 
бюджетів), позабюджетні фонди (доходи позабюджетних фондів), вітчизняні 
інвестори (інфляція; податкове навантаження; курс гривні до долара США), 
іноземні інвестори (динаміка ВВП; рівень тіньової економіки; рівень вільної 
конкуренції), кредити (відсоткові ставки за кредитами; депозити; облікова 
ставка НБУ).  

За результатами оцінювання впливу чинників на структуру джерел 
фінансування інноваційної активності підприємств можна стверджувати про 
неоптимальність фактичної структури джерел фінансування інноваційної 
діяльності, яка характеризується превалюванням власних коштів. 

 

 

Рис. 1. Оптимальна структура джерел фінансування  
підприємств інноваційного спрямування  

на основі застосування нелінійного програмування 
 
Разом із тим, оптимізація структури джерел фінансування діяльності 

інноваційно-активних підприємств передбачає відхилення від фактично 
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існуючої, оскільки попри домінування власних коштів, що є характерним для 
реальної ситуації, дедалі більшої значимості набуває таке джерело фінансування 
інновацій як кредитні ресурси, що є цілком закономірним, адже саме 
збалансоване використання власних та позикових коштів для забезпечення 
потреб розширеного відтворення є передумовою покращення результативності 
діяльності підприємства (рис. 1). Варто також зазначити, що при оптимальній 
структурі джерел фінансування, загальний обсяг реалізованої інноваційної 
продукції у вартісному вираженні складе 50116,15 млн. грн.  

Таким чином, можна підсумувати, що розроблений науково-методичний підхід 
до оптимізації джерел фінансування дозволив встановити факт неефективності 
використання інноваційно-активними підприємствами фінансових ресурсів різного 
походження для розширення їх діяльності, а тому виникає необхідність практичної 
переорієнтації суб’єктів господарювання такого типу у напрямку зростання ролі 
кредитних ресурсів для фінансування своєї діяльності, що більшою мірою 
відповідає ринковим умовам господарювання, що притаманні на сьогоднішній день 
високорозвинутим країнам світу. 
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Соціально орієнтована економіка в умовах формування ринкових відносин 

сільськогосподарського виробництва повинна створювати інституційні умови 
щодо формування різних форм власності та агрогосподарювання, розвитку 
соціально – відповідального підприємництва, дотримання економічних, 
соціальних та екологічних вимог до сільськогосподарського виробництва, 
узгодження потреб з доходами та інше. В зв’язку з цим визначальне місце мають 
правові норми – важливі чинники, що регламентують сучасні відносини в 
сільськогосподарському виробництві держави, економіки та в цілому в 
суспільстві [1, с. 166]. 

Стабільність і ефективність функціонування будь-якого підприємства 
визначає рівень добробуту населення, його життєдіяльність і активність у 
виробничій діяльності, проте в значній мірі залежить від інвестиційного 
потенціалу та його раціонального використання. Чітко визначені джерела і 
напрямки залучення інвестицій є основою нарощування інвестиційного 
потенціалу, удосконалення його структури та механізму реалізації 
інвестиційного процесу. 

У зв’язку з складним економічним та політичним становищем України 
інвестиційна сфера економіки перебуває у кризовому стані. Разом з тим, 
інвестиції є одним з найголовніших факторів економічного розвитку як держави 
в цілому, так і окремих суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим інвестиційна 
політика держави має бути основоположним елементом комплексу заходів, 
спрямованих на забезпечення економічного зростання України.  

У світовій економічній науці проблемам інвестиційної діяльності та 
управління інвестиційними процесами приділяється значна увага. Дослідженню 
особливостей і сутності інноваційно-інвестиційної діяльності присвячено праці 



92 

провідних вітчизняних і зарубіжних вчених О. Амоші, С. Аптекаря, В. Будкіна, 
І. Бланка, І. Бузько, О. Власюка, Б. Губського, Н. Костіної, Д. Лукьяненка,  
Ю. Макогона, В. Новицького, Т. Орєхової, Ю. Пахомова, В. Петренка,  
А. Поручника, О. Шниркова, Є. Кочетова, В. Максименка, Ю. Макогона,  
В. Соколова, Д. Медоуза, В. Леонтьєва, Л. Брауна, К. Боулдінга, Е. Пестеля,  
К. Нордстрема М. Чумаченка, та інших. 

В науковій літературі аналізується роль і функції інвестицій як найважливішого 
чинника економічного розвитку держави, розглядаються проблеми управління 
інвестиційними процесами на макрорівні. Разом з тим, дослідження питань 
управління інвестиційною діяльністю на корпоративному рівні (рівні окремих 
суб’єктів господарювання), носять фрагментарний характер. На даний момент, не 
до кінця сформованою залишається сама концепція формування та розвитку 
інвестиційних процесів на рівні окремих підприємств, що потребує розробки 
економіко-правових механізмів взаємодії виробничої, інвестиційної, ринкової та 
соціальної сфер діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Необхідно відмітити, що підприємницьким виробничим структурам і 
населенню вкрай необхідна своєчасна і достовірна інформація стосовно 
існуючих тенденцій на товарних аграрних ринках, аналізуючи яку, вони змогли 
б швидко приймати ефективні управлінські рішення. На селі необхідно 
розвивати різноманітні комунікаційно – інформаційні технології, зокрема, 
телекомунікаційний зв'язок (факс, модеми, мережу Інтернет). Зокрема, розвиток 
телекомунікаційного зв’язку забезпечує доступність інформації, швидкість 
прийняття рішення, можливість здійснювати замовлення на певні товари та 
послуги [1, с. 165].  

Ефективне використання інвестиційних ресурсів, якими володіє підприємство, 
необхідність розробки економічного механізму управління інвестиційними 
процесами, як одного з ключових інструментів регулювання розвитку 
підприємств визначають актуальність теми дисертаційного дослідження та 
обумовлюють її мету. 

Метою проведеного дослідження є удосконалення теоретичних і практичних 
основ системного управління інвестиційними процесами на підприємствах 
України з урахуванням особливостей економічного розвитку держави, що 
сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості підприємств, зростанню 
рівня корпоративного управління суб’єктів господарювання та, як результат, 
додатковому залученню інвестицій.  

Для досягнення поставленої мети нами пропонується виконання дослідження 
за структурно-логічною схемою, яка включає: 

1) дослідження теоретико-методологічних основ управління інноваційно-
інвестиційними процесами на підприємствах з урахуванням економічних 
особливостей розвитку України;  

2) визначення сутності та основних принципів управління підприємством як 
головного чинника ефективного використання інвестиційних ресурсів 
підприємства; 

3) з’ясування економічних та географічних особливостей інвестування в 
Україні 

4) дослідження системи правового регулювання, економічної сутності та 
структури інвестицій в розвиток підприємств України 

5) вивчення напрямків розвитку та структури інноваційно-інвестиційних 
процесів в Україні, враховуючи регіональний аспект та територіальні особливості. 

На сучасному етапі розвитку економіки України досить важливу роль відіграє 
ресурсний потенціал підприємства, який представляє сукупність матеріальних, 
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нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи здатність робітників 
підприємства ефективно використовувати названі ресурси для виконання місії, 
досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства. До складу ресурсного 
потенціалу також включають методи управління та організації ефективного 
використання ресурсів підприємства. На наш погляд, їм потрібно приділити 
досить значну увагу, оскільки конкурентоздатність підприємств значною мірою 
залежить від рівня управління та раціонального використання ресурсів [2, с. 24]. 

Разом з тим в умовах підвищення ролі суб’єктів господарювання в 
загальноекономічних відносинах держави першочергового значення набувають 
проблеми активізації інвестиційних процесів на підприємстві. При цьому, 
дослідження питань управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на 
корпоративному рівні (рівні окремих суб’єктів господарювання), носять 
фрагментарний характер. На даний момент, не до кінця сформованою 
залишається сама концепція формування та розвитку інноваційно-інвестиційних 
процесів на рівні окремих підприємств, що потребує розробки економіко-
правових механізмів взаємодії виробничої, інвестиційної, ринкової та соціальної 
сфер діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Розв’язання цієї проблеми потребує здійснення наукових досліджень з питань 
новітньої стратегії інвестицій у розвиток підприємства, реалізації загально- 
державних, регіональних і місцевих інноваційно-інвестиційних програм 
спрямованих на покращення інвестиційної привабливості підприємств, підвищення 
ефективності використання інвестицій суб’єктами господарювання, а також 
удосконалення механізмів активізації інноваційно-інвестиційних процесів у 
економіки. 

Слід зауважити, що в даному процесі, в умовах трансформації економіки 
України першочерговим питанням для підприємств є мобілізація відповідного 
обсягу інвестиційних ресурсів. Проведене дослідження структури та напрямків 
реалізації інвестиційних процесів на підприємстві дасть можливість здійснити 
організацію ефективної системи управління інвестиційними процесами, виявити 
інструменти регулювання інвестиційної діяльності, здійснити оцінку впливу 
системи факторів на інвестиційні процеси, активізації інвестиційної діяльності 
на рівні окремого підприємства.  

Оцінка сучасного інвестиційного процесу як одного з об’єктів регулювання 
розвитку підприємств, прогнозування інвестицій та очікуваних тенденцій 
подальшого їх розвитку, розробка на цій основі науково-практичних 
рекомендацій щодо ефективного управління інвестиційними процесами на 
підприємстві сприятиме підвищенню економічної ефективності та соціальної 
спрямованості розвитку вітчизняних підприємств, підвищення рівня їх 
інноваційно-інвестиційної привабливості, а також стимулюванню залучення 
інвестицій в економіку України. 
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МОЖЛИВОСТІ НА НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ  
6-ГОДИННОГО РОБОЧОГО ДНЯ В УКРАЇНІ 

 
Визначення тривалості робочого дня є одним із найбільш актуальних питань, 

що стосуються організації робочого процесу. З одного боку, робочий день та, 
безпосередньо, робочий час, є економічними категоріями, адже відображають в 
годинах кількість суспільно корисної праці. З іншого боку, дані поняття є 
соціальними категоріями, що відображають рівень життя населення, ступінь 
задоволення соціокультурних та інших потреб, адже тривалість робочого дня 
автоматично визначає кількість часу, яку працівник може витратити на 
відпочинок та інші потреби.  

В останні роки країни Європи приділяють особливу увагу визначенню 
оптимальної тривалості робочого дня, а також досліджують його вплив на 
роботу персоналу та на показники успішності підприємства. Актуальність 
даного питання також обумовлена зміною мотивацій персоналу. Якщо раніше 
заробітна плата була однією із найвагоміших мотивацій, то на сьогоднішній день 
у країнах Європи та у Сполучених Штатах Америки віддають перевагу умовам 
та комфорту роботи. Тобто тривалість робочого дня можна розглядати як і засіб 
заохочення працівників.  

Статтею 50 Кодексу законів про працю України визначено, що нормальна 
тривалість робочого часу працівників не повинна бути більшою ніж 40 годин на 
тиждень. Відповідно п’ятиденний робочий тиждень передбачає восьмигодинний 
робочий день. Однак Кодексом зауважено, що підприємства мають право 
встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, при цьому оплата праці 
повинна здійснюватися за повною тарифною ставкою. Дане зауваження 
практично нехтується українськими підприємствами, які притримуються 
стандартного восьмигодинного робочого дня, що триває з 9 ранку до 6 вечора. 
Таким чином питанню тривалості робочого дня в Україні приділяється 
мінімальна увага [1].  

За результатами дослідження Work.ua більшість українців, а саме 70,1%, 
вважають себе продуктивними менше 8 годин в день. При чому 31,8% українців 
вважають себе максимально продуктивними протягом 5-6 робочих годин, 30,9% 
протягом 3-4 годин. Ефективно працювати більше 8-9 годин в змозі тільки 11% 
українців. Дана статистика визначає актуальність розгляду питання щодо 
впровадження робочого дня тривалістю менше 8 годин [2].  

Метою даної роботи є аналіз іноземного досвіду щодо впровадження  
6-годинного робочого дня, а також визначення перспектив впровадження даного 
досвіду в Україну. Необхідно зауважити, що 6-годинний робочий день 
розглядається як повний робочий день, тобто сумарний робочий час в тиждень 
складатиме 30 годин. Обов’язковим є визначення недоліків та переваг 
скороченого робочого дня.  
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Найвідомішим експериментом з впровадження 6-годинного робочого дня 
вважається рішення Шведського уряду міста Ґетеборґ скоротити робочий день 
працівникам шпиталів та будинків пристарілих до 6 годин на день. Метою 
даного експерименту, що був розпочатий у 2015 році, є дослідження впливу 
скороченого робочого дня на продуктивність персоналу, за умови отримання  
8-годинної заробітної плати. Результатами нововведення були такі результати: 
люди, що працювали 6 годин в день хворіли в 2 рази менше, стали на 20% 
щасливішими та виконували свою роботи на 64% краще. Ймовірність того, що 
хтось із працівників візьме вихідний протягом 2 тижнів є 2,8 рази меншою, в 
порівнянні із персоналом, що працює 8 годин на добу. Безперечно даний 
експеримент вважається успішним та є підґрунтям для впровадження 
аналогічних експериментів в інших сферах діяльності. Однак, необхідно 
зауважити, що даний експеримент коштував близько $735000, адже при  
6-годинному робочому дні виникла потреба у збільшенні кількості працівників. 
Але позитивним є той факт, що половина із цієї суми була заощаджена завдяки 
зменшенню кількості лікарняних та відпусток [3]. 

Даний експеримент є не першим, адже компанія Toyota працює в такому 
режимі ще з 2002 року. За цей час їм вдалося збільшити прибуток на 25%, а 
також покращити ставлення персоналу до своєї роботи, їх продуктивність та 
самопочуття.  

Практика 6-годинного робочого дня є надзвичайно розповсюдженою серед IT-
компаній. Керівник компанії Filimundus AD, що спеціалізується на розробці 
програмного забезпечення, зауважує, що 6-годинний робочий день є набагато 
ефективнішим за стандартний 8-годинний,адже розумова концентрація протягом 
8 годин неможлива і працівники починають відволікатися на сторонні справи та 
вирішення особистих питань, що знижує продуктивність. Працівники, робочий 
день яких триває 6 годин, розуміють, що всі особисті справи вони можуть 
вирішити після закінчення робочого дня – вільного часу після роботи вистачить.  

Таким чином, загальними перевагами 6-годинного робочого дня є: 
1) підвищення продуктивності праці, адже спостерігається обернена 

пропорційність між концентрацією уваги та тривалістю робочого дня; 
2) коротший робочий день є привабливішим для працівників, тому він 

виступає як інструмент заохочення нового персоналу, так і інструмент 
утримання вже існуючого; 

3) як вже було зазначено, люди, які працюють 6 годин на день почувають себе 
набагато щасливішими та здоровішими, ніж ті, хто працює 8 годин на день. 
Щасливий та здоровий персонал позитивно впливає на загальну атмосферу в 
колективі і потребує менш лікарняних та відпусток; 

4) економія на робочому приміщенні. Адже 6-годинний робочий день 
дозволить впровадити декілька робочих змін, що означає можливість залучити в 
2 рази більше персоналу при незмінній площі приміщення; 

5) економія на обслуговуванні офісу та на комунальних послугах. 
Недоліками 6-годинного робочого дня можна вважати: 
1. Для багатьох професій 6-годинного робочого дня недостатньо, наприклад 

вчитель або рятівник. 
2. Вважається, що мінімум 2 години із 8 втрачаються на зайві справи, такі як: 

розмови із колегами, невеликі перерви на чай або каву, соціальні мережі та інше. 
Відповідно навіть при 6-годинному робочому дні зовсім уникнути втрат часу 
неможливо. Тобто 6-годинний робочий день автоматично стає ще коротшим. 
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3. В сфері послуг обов’язковим є надання конкурентного сервісу, тобто якщо 
конкуренти надають послуги до з 9:00 до 18:00, то закриття на 2 години раніше 
означає втрату конкурентоспроможності та частини споживачів. 

4. Великі фінансові затрати. В деяких сферах зменшення робочого дня означає 
збільшення штату працівників. Адже, наприклад, в лікарні повинне бути 
цілодобове чергування, тому доба буде включати не 3 зміни,а 4, відповідно 
необхідна більше кількість працівників.  

Отже, проаналізувавши переваги та недоліки 6-годинного робочого дня, 
можна зробити висновки щодо доцільності його введення в Україні. Необхідно 
зауважити, що перед тим як вводити скорочений робочий день, як 
централізовано у країні, так і на окремому підприємстві, необхідно чітко 
визначити мету, очікуваний результат, ризики та фінансові втрати (або 
заощадження, якщо вони можливі). 

Скорочений робочий день є безумовною перевагою в деяких сферах 
діяльності, але не в усіх. Адже доцільність введення 6-годинного робочого дня 
необхідно визначати не просто за сферами діяльності, але й окремо для кожного 
підприємства: фінансові втрати можуть бути настільки великими, що 
підприємство не буде в змозі їх покрити. Велику роль відіграє корпоративна 
культура – працівники також повинні усвідомлювати мотиви введення 
скороченого робочого дня та очікувані результати. Крім відповідності 
корпоративній культурі, дане нововведення повинно відповідати завантаженості 
працівників. Якщо працівники не справляються із поставленими завданнями за 
8-годинний робочий час та працюють безкоштовно понаднормово, що 
надзвичайно розповсюджено зараз в Україні, внаслідок високого безробіття, 
результату від введення коротшого робочого дня не буде – це тільки викличе 
негатив. Багато роботодавців не розуміють переваги введення 6-годинного 
робочого дня, тому це може негативно відобразитися на працівниках, особливо 
на тих, хто отримували заробітну плату погодинно. Також необхідно 
враховувати, що в разі неуспішного централізованого введення коротшого 
робочого дня повернути працівників до 8-годинного робочого дня буде набагато 
складніше, адже це викличе масові незадоволення.  

Таким чином, централізоване введення 6-годинного робочого дня в Україні на 
даному етапі є не доцільним. Однак, необхідно зауважити, що введення такого 
режиму на окремих підприємствах може позитивно вплинути на успішність 
компанії і навіть стати її конкурентною перевагою. Адже 6-годинний робочий 
день – це один із інноваційних способів підвищення продуктивності працівників; 
інструмент заохочення, що спрямований на покращення умов роботи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
 
Для ефективної організації діяльності підприємства дуже важливим є 

правильно сформовані принципи, методи та складові організації діяльності 
підприємства, саме тому на перший план виходить організаційно-економічний 
механізм управління підприємством. Існує багато визначень дефініції 
«організаційно-економічний механізм», кожне з яких робить акцент на різних 
складових тлумачення цього поняття. На наш погляд, найбільш вдалим є 
визначення, яке ми позиціонуємо як авторське «організаційно-економічний 
механізм управління підприємствами» можна сформулювати як взаємопов’язану 
сукупність економічних відносин, принципів, методів і форм організації 
діяльності підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності. На 
наш погляд, саме це визначення дефініції дозволяє об’єднати в ньому як 
організаційну складову – систему принципів, методів і форм організації, так й 
економічну – підвищення конкурентоспроможності, що дозволить збільшити 
економічну ефективність діяльності підприємства.  

Різке ускладнення системи виробництва і збуту, впровадження інформаційних 
технологій та підвищення рівня використання сучасних комунікаційних систем 
вимагають вирішення проблеми переходу до нових технологій управління, без 
яких неможливо забезпечити реалізацію інноваційних процесів, підвищення 
конкурентоспроможності [1]. Останні десятиліття ознаменувалися науково-
технічною революцією в галузі інформаційних технологій. Здатність 
мобілізувати і максимально використати досягнення інформаційних технологій 
набула вирішального значення. Для досягнення успіху в новому 
інформаційному середовищі підприємству потрібні нові можливості, які будуть 
використовуватися для більш ефективної роботи на ринку. Інформаційні 
технології дають можливість підприємствам: значно збільшити швидкість 
обробки інформації; створювати різні види та форми баз даних; оперативно 
приймати управлінські рішення; застосовувати сучасні методи управління; 
поліпшити організацію управління персоналом підприємства; підвищити 
продуктивність праці співробітниуів, ефективність роботи керівництва [2]. 

Для того, щоб зрозуміти роль і значення інформаційних технологій в 
управлінні підприємством, необхідно дати визначення інформаційних 
технологій. Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих і 
програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що 
забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і поширення інформації для 
зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, 
підвищення надійності та оперативності [3]. 

В останні десятиліття в сучасній системі менеджменту по-справжньому 
осмислено значення використання інформаційних технологічних сторін 
управління – як головної зв’язкової ланки між цілями, принципами керівництва і 
економічним механізмом. Без технологічного забезпечення, котре внаслідок 
впровадження комп’ютеризації повинно бути радикально змінено, не можуть 
суттєво впроваджуватись в життя ефективні рішення. Звідси рішуче 
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відкидається погляд на процедури, регламенти, документи як на «дрібницю», що 
не заслуговує уваги науки і технології [1]. 

На базі розвитку інформаційних технологій та швидкості прийняття 
управлінських рішень, використання традиційних технічних засобів поєднанні з 
найновішими комп’ютерними комплексами все ширше розгортається робота по 
автоматизації управлінської діяльності. У діяльності українських підприємств 
спостерігається суттєвий розрив між рівнем автоматизації виробництва і рівнем 
управлінської діяльності. У результаті темпи росту продуктивності праці в 
системі менеджменту відстають від темпів росту продуктивності праці в сфері 
виробництва. У зв’язку з цим особливу актуальність отримує проблема 
прискореного розвитку нових засобів автоматизації менеджменту, а також 
відповідної сучасної технології обробки даних. Інформаційні технології – 
унікальний інноваційний засіб управління інформацією, що допомагає 
керівникам, інженерам, технологам, фінансистам, юристам та іншим фахівцям 
управляти усіма даними про роботи, що проводяться, і процеси упродовж усього 
життєвого циклу діяльності підприємства. Визначальними мотивами 
впровадження інформаційних технологій на підприємствах може бути бажання 
оптимізувати облік і контроль, зменшити витрати, оптимізувати управління при 
територіальному розподілі компанії, забезпечити прозорість для інвесторів, 
збільшити частку ринку. У той же час зростання автоматизації управління на 
підприємствах значною мірою стримується такими чинниками, як складність 
розрахунку реальної вигоди від впровадження, відсутність упевненості в 
досягненні необхідних результатів, оскільки оцінка результату від впровадження 
інформаційних технологій набагато складніша, ніж просте зіставлення бажань, 
витрат і можливостей компанії. Це пов’язано з опосередкованим впливом 
інформаційних технологій на результати діяльності підприємства, тобто на 
прибутковість, рентабельність, рівень витрат та ін. [4]. Ці об’єктивні фактори 
значною мірою ускладнюють ухвалення рішення як про впровадження 
інформаційних технологій управління в цілому, так і про те, який варіант ІТ-
рішення обрати. 

На підприємствах існують різні системи прийняття та полегшення 
управлінських рішень, які активно сприяють комунікативному процесу, а саме : 

1) Управлінська інформаційна система – це комп'ютерна інформаційна 
система, що постачає повсякденну інформацію менеджерам середнього і 
нижчого рівнів. Вона збирає дані, систематизує їх у формі, зручній для роботи 
менеджерів відповідних функціональних відділів і забезпечує їх нею. Система 
орієнтована на поточні, операційні напрямки діяльності і особливо важлива в 
плануванні, прийнятті рішень, контролюванні.  

2) Система підтримки рішень (СПР) – комп'ютерна інформаційна система, яка 
підтримує процес прийняття управлінських рішень в ситуаціях, які не досить 
добре структуровані. Такі системи загалом не вказують, які рішення є 
оптимальними. Проте вони роблять спробу спрямувати процес прийняття 
рішень у правильне русло з допомогою спеціальних прийомів, які допомагають 
менеджерам більш детально аналізувати ситуацію.  

Таким чином, використання інформаційних технологій на підприємстві при 
впровадженні організаційно-економічного механізму управління підприємством 
є дуже актуальним питанням, котре може допомогти підприємству не тільки в 
повної мірі використовувати організаційні складові підприємства, а й збільшити 
економічний ефект від його діяльності. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ЯК ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 
 
Успішне функціонування підприємств у сучасному соціально-економічному 

середовищі тісно пов’язане зі ступенем їх захищеності від негативного впливу 
внутрішніх та зовнішніх факторів. Відсутність ефективної нормативно-правової 
бази щодо захисту суб’єктів господарювання від корупції, криміналізації 
владно-управлінських структур, рейдерства, недобросовісної конкуренції та 
інших дестабілізуючих чинників змушує підприємства висувати на перше місце 
питання забезпечення своєї фінансової безпеки.  

Ризики стають невід’ємною частиною механізму господарювання 
підприємства, так як суттєво впливають на фінансові результати діяльності. Це 
потребує створення відповідних механізмів управління ризиками. 

Ризик – це ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів 
порівняно з прогнозованим варіантом [1]. Він є категорією ймовірнісною, і його 
вимірюють як ймовірність певного рівня втрат. 

Основні види підприємницького ризику наведено в табл. 1. 
Серед видів підприємницького ризику найбільш складною категорією є 

фінансовий ризик [2]. Фінансовий ризик підприємства – це ймовірність 
виникнення несприятливих наслідків у формі втрат доходу чи капіталу у 
ситуацій невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. 

Для оцінки методів підприємницьких ризиків застосовуються такі методи: 
експертні, економіко-математичні, статистичні, аналогій, оцінки на основі 
фінансових коефіцієнтів та програмних продуктів. Використовуючи ці методи 
оцінки, ризики підприємства не тільки визначаються в абсолютних величинах, 
але й прогнозуються і здійснюється управління ризиками. 
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Таблиця 1 
Види підприємницького ризику 

№ 
пор 

Вид 
підприємницького 

ризику 
Основна причина виникнення 

1. Виробничий 
Пов'язаний з виробництвом продукції, товарів, послуг. 
Можливе зниження обсягів виробництва, зростання 
розміру витрат 

2. Комерційний 

Виникає в процесі реалізації товарів, робіт, послуг. 
Зменшення обсягів реалізації товарів, робіт, послуг; 
зміна кон’юнктури ринку збуту; підвищення 
закупівельних цін; непередбачене зниження обсягів 
закупки; збільшення розміру витрат на збут 

3. Фінансовий 
Виникає у сфері відносин підприємств з банками та 
фінансовими установами 

 
Основними видами фінансових ризиків є ризики: порушення рівноваги 

фінансового розвитку, неплатоспроможності, інвестиційний, інфляційний, 
процентний, валютний, депозитний, кредитний, податковий, структурний, 
криміногенний та ін. 

Для фінансового ризику властиві характеристики, наведені в табл. 2 
 

Таблиця 2 
Характеристики фінансового бізнесу 

№ Характеристика Прояв 

1. 
Економічна 

природа 
Фінансовий ризик – це економічна категорія, пов’язана із 
здійсненням господарської діяльності 

2. 
Об’єктивність 

прояву 
Фінансовий ризик супроводжує майже всі фінансові 
операції і напрямки його фінансової діяльності 

3. 
Ймовірність 

реалізації 
Ризикова подія може відбутися у будь-якому процесі 
здійснення діяльності 

4. 
Невизначеність 

наслідків 

Фінансовий ризик може супроводжуватися як суттєвими 
фінансовими втратами, так і формуванням додаткових 
доходів 

5. 
Очікувані 

несприятливі 
наслідки 

Ряд негативних наслідків фінансового ризику визначають 
втрату не лише доходу, але й капіталу підприємства, що 
призводить до його банкрутства 

6. 
Суб’єктивність 

оцінки 
Рівень ризику має суб’єктивний характер 

7. 
Варіабельність 

рівня 
Фінансовий ризик змінюється в часі 

 
Важливим у формуванні інформаційного забезпечення управління ризиками є 

ідентифікація ризиків. Ідентифікація ризиків – це дослідження, виявлення, опис, 
документування та групове обговорення ризиків до того, як вони стають 
проблемами та несприятливо впливають на діяльність підприємства. Цілями 
процесу ідентифікації є виявлення та систематизація ризиків, які можуть 
несприятливо вплинути на процес та документарне оформлення цих ризиків. 
Процес ідентифікації ризиків передбачає виконання таких робіт та процедур [3]: 

1. Дослідження проектної та програмної документації. 
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2. Вибір підходу до ідентифікації ризиків з врахуванням особливостей галузі 
діяльності підприємства, практики, корпоративної культури, діяльності 
конкретного підприємства. 

3. Вибір моделі ідентифікації. 
4. Моделі ідентифікації визначаються певними шаблонами або їх 

модифікаціями. Моделі ідентифікації ризиків та їх характеристика наведено в 
табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Характеристика моделей до ідентифікації ризиків 

№ Характеристика Прояв 

1. 
Економічна 

природа 
Фінансовий ризик – це економічна категорія, пов’язана із 
здійсненням господарської діяльності 

2. 
Об’єктивність 

прояву 
Фінансовий ризик супроводжує майже всі фінансові 
операції і напрямки його фінансової діяльності 

3. 
Ймовірність 

реалізації 
Ризикова подія може відбутися у будь-якому процесі 
здійснення діяльності 

4. 
Невизначеність 

наслідків 

Фінансовий ризик може супроводжуватися як суттєвими 
фінансовими втратами, так і формуванням додаткових 
доходів 

5. 
Очікувані 

несприятливі 
наслідки 

Ряд негативних наслідків фінансового ризику визначають 
втрату не лише доходу, але й капіталу підприємства, що 
призводить до його банкрутства 

6. 
Суб’єктивність 

оцінки 
Рівень ризику має суб’єктивний характер 

7. 
Варіабельність 

рівня 
Фінансовий ризик змінюється в часі 

 
Важливим у формуванні інформаційного забезпечення управління ризиками є 

ідентифікація ризиків. Ідентифікація ризиків – це дослідження, виявлення, опис, 
документування та групове обговорення ризиків до того, як вони стають 
проблемами та несприятливо впливають на діяльність підприємства. Цілями 
процесу ідентифікації є виявлення та систематизація ризиків, які можуть 
несприятливо вплинути на процес та документарне оформлення цих ризиків. 
Процес ідентифікації ризиків передбачає виконання таких робіт та процедур [3]: 

- Дослідження проектної та програмної документації. 
- Вибір підходу до ідентифікації ризиків з врахуванням особливостей галузі 

діяльності підприємства, практики, корпоративної культури, діяльності 
конкретного підприємства. 

- Вибір моделі ідентифікації. 
Так, у системі стандартів внутрішнього аудиту існує окремий МСВА 2120 

«Управління ризиками», відповідно до якого необхідно оцінювати ефективність 
і сприяти вдосконаленню процесів управління ризиками [4]. Для обґрунтування 
висновку внутрішнього контролера щодо ефективності процесів управління 
ризиками необхідно оцінити такі фактори системи управління ризиками [6; 7]: 

- процеси управління ризиками є відповідними до цілей підприємства та 
підтримують його місію; 

- суттєві ризики виявлено, оцінено та описано; 
- заходи реагування на ризики розроблено; 
- інформація, яка стосується ризиків та дає можливість персоналу, 

керівництву та наглядовій раді виконувати свої обов’язки, збирається і 
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повідомляється вчасно та по всіх необхідних осередках підприємства, 
забезпечує можливість персоналу, керівництву та наглядовій раді виконувати 
свої обов’язки; 

- моніторинг процесів управління ризиками здійснюється як постійна 
діяльність керівництва або за допомогою постійного спостереження та 
спеціальних оцінок або того й іншого [1]. 

Завданнями внутрішнього контролю є оцінка ризиків, пов’язаних з 
корпоративним управлінням, доцільністю підприємства, його інформаційних 
систем. Для оцінки зазначених ризиків необхідно розглянути питання: :[6,7] 

- достовірності та цілісності інформації про фінансово- господарську 
діяльність суб’єктів господарювання; 

- економічності та ефективності діяльності підприємства; 
- збереження активів; 
- відповідності вимогам законів, нормативних актів і договірних зобов’язань. 
Служба внутрішнього контролю повинна сприяти виявленню й оцінюванню 

суттєвих ризиків та удосконаленню систем управління ризиками та відповідних 
напрямків аудиту. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМТВА 

 
Для ефективної побудови системи економічної безпеки торговельного 

підприємства важливими і принциповими є такі положення: захист потрібно 
проектувати як єдину систему; систему захисту необхідно будувати з 
урахуванням певних принципів, що забезпечують ефективність її створення та 
експлуатації. 

Принцип комплексності передбачає, що при побудові системи захисту 
необхідно всебічно дослідити негативний вплив на безпеку підприємства всіх 
чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та всіх видів можливих загроз 
і можливі засоби захисту від них та дати їм комплексну оцінку. Особливу увагу 
необхідно приділяти забезпеченню взаємозв’язків між різними засобами 
захисту. При цьому неприпустимо застосування тільки окремих форм або 
технічних засобів, оскільки комплексний характер захисту є наслідком складної 
системи взаємозв’язаних процесів, кожний з яких має безліч різних взаємно 
обумовлюючих одна одну сторін, властивостей і тенденцій.  

Принцип ешелонування полягає у створенні декількох послідовних рубежів 
захисту (зон безпеки) так, щоб найважливіша зона безпеки об’єкту знаходилася 
усередині інших зон. Принцип надійності вимагає, щоб ділянки всіх рубежів, що 
захищають зону безпеки, були однаково надійними з погляду вірогідної 
реалізації загрози. Якщо в рубежах є слабкі, погано захищені місця, і це відомо, 
наприклад, конкурентам або кримінальним структурам, то ніякі ефективні 
заходи на решті ділянок не захистять цю зону безпеки. Принцип розумної 
достатності полягає у встановленні деякого прийнятного рівня безпеки без спроб 
створити «абсолютний» захист. Володіючи достатнім обсягом ресурсів (часом і 
засобами), можна подолати будь-кого, навіть технічно і організаційно 
досконалий захист. Принцип безперервності вимагає, щоб у процесі 
функціонування системи захисту не було перерв в її роботі, викликаних 
ремонтом, зміною паролів, якими може скористатися суб’єкт загрози [1]. 

Для забезпечення економічної безпеки торговельних підприємств 
використовуються наступні методи: 
 технічні: нагляд, контроль, ідентифікація та ін.;  
 організаційні: створення зон безпеки, режим, розслідування, пости, патрулі 

і т.д.;  
 інформаційні: складання характеристик на співробітників, аналітичні 

матеріали конфіденційного характеру тощо;  
 фінансові – матеріальне стимулювання співробітників, що мають 

досягнення в забезпеченні безпеки, грошове заохочення інформаторів і т.д.;  
 правові: судовий захист законних прав і інтересів, сприяння 

правоохоронним органам і т.д.;  
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 кадрові: підбір, розстановка і навчання кадрів, що забезпечують безпеку 
підприємства, їх виховання і т.д.;  
 інтелектуальні: патентування, ноу-хау і т.д.. 
Системний підхід до формування механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємства передбачає, що його треба розглядати як цілісну множину 
елементів системи безпеки в сукупності відношень і взаємозв’язків між ними. 
Дія механізму повинна бути направлена на забезпечення економічної безпеки 
діяльності торговельного підприємства як в даний час, так і в перспективі, 
оскільки поточні і перспективні умови забезпечення економічної безпеки 
підприємства перебувають у тісному взаємозв’язку між собою [2].  

Отже, стратегічний підхід до економічної безпеки торговельного 
підприємства дає змогу забезпечити адаптацію до змін зовнішнього середовища 
як в даний час, так і на перспективу. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Належна кадрова безпека торговельних підприємств є важливою складовою 

забезпечення їх економічної безпеки. Цей процес вимагає створення і 
впровадження зрозумілої для працівників програми мотивації персоналу. 
Важливе значення набуває заробітна плата, можливість підвищення своєї 
кваліфікації, отримання позики на покупку автомобіля чи нерухомості, 
медичне страхування та інші соціальні і матеріальні блага. Важливим фактором 
виступає компенсаційний пакет IBS, в якому представлені основні складові 
системи мотивацій підприємства роздрібної торгівлі (зарплати і премії – 30%; 
навчання працівників – 20%; опціони – 15%; медицина і здоров‘я – 15%; 
стимулювання професійного зростання – 10%; культурні програми – 5%; 
корпоративний сервіс – 5%). 

Для підприємств торгівлі суттєве значення має система адаптації для нових 
працівників. Є роботодавці, що використовують жорсткі методи, засновані на 
виклику стресу у людини і призначені для підвищення результатів його роботи, 
а головне – для прискорення процесу звикання співробітника до нового 
колективу, нової компанії, нових умов роботи в цілому. Інші – розглядають всіх 
співробітників як одну масу, підганяючи їх під жорсткий середній стандарт [1].  
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Важливо, щоб співробітники відчували себе комфортно і щоб у них було 
якомога менше приводів для стресу і негативних емоцій на всьому етапі роботи 
на підприємстві. Підтримка і турбота по відношенню до нових співробітників 
складається з таких складових як психологічна допомога, зворотний зв'язок; 
індивідуальний підхід до працівника, формування індивідуальних планів 
розвитку. Якщо працівник подав заяву про звільнення, то необхідно з'ясувати 
причини, привели до цього рішення [2]. При звільненні працівників необхідно 
дотримуватися норм чинного законодавства, оскільки в іншому випадку 
працівник після звернення у суд буде відновлений на посаді. 

Отже, забезпечення кадрової безпеки торговельних підприємств вимагає від 
керівників створення зрозумілої для кожного і дієвої системи мотивації 
працівників. Також важливо, щоб процес виховної роботи на підприємстві 
здійснювався на всіх етапах, починаючи з його прийому на роботу. Такий 
комплекс заходів сприятиме ефективній роботі торговельного підприємства та 
зможе попередити ряд внутрішніх загроз його економічній безпеці. 
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УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Успешное управление капиталом акционерного предприятия возможно лишь 

на основе проведения целенаправленной эмиссионно-дивидендной политики, 
которая позволяет согласовать возможности использования внутреннего 
источника развития (чистой прибыли) и внешних источников привлечения 
финансовых ресурсов. К сожалению, немногим украинским предприятиям 
удается на практике в полной мере воспользоваться этими возможностями. 

Экономическим и юридическим вопросам эмиссионной деятельности 
предприятий посвятили свои работы многие отечественные исследователи: 
Евтушевский В.А., Кибенко Е.Р., Козаченко Г.В., Назарова Г.В. и другие [1; 2]. 

Работы зарубежных и украинских ученых по данной тематике сформировали 
достаточно обширную теоретическую базу, использование которой может 
позволить акционерным предприятиям улучшить результаты их работы. Однако 
этому мешает отсутствие понятных специалистам-практикам методик внедрения 
теоретических наработок в повседневную деятельность отечественных 
акционерных обществ. 

Прежде всего, следует различать систему управления корпоративными 
отношениями (через которую акционеры реализуют свои управленческие права 
и интересы в отношении предприятия) и систему наемного корпоративного 
менеджмента (обязанную, с одной стороны, реализовывать задачи, 
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поставленные акционерами, а, с другой стороны, призванную представлять и 
защищать перед акционерами интересы менеджеров и предприятия в целом). 

Система управления корпоративными отношениями организационно состоит 
из высшего органа акционерного общества – собрания акционеров, а также 
представительских органов акционеров – наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии. Поскольку собрание акционеров является эпизодически 
работающим органом, а наблюдательный совет и ревкомиссия не контролируют 
ситуацию на предприятии в повседневном режиме, в практике роботы 
зарубежных корпораций используется должность корпоративного секретаря, 
который на постоянной основе организовывает взаимодействие акционеров с 
системой корпоративного менеджмента. 

В целом задачи системы управления корпоративными отношениями можно 
сформулировать так: 

– регулирование деятельности исполнительного органа (в т.ч. определение 
стратегических целей); 

– управление трансформациями корпорации; 
– управление эмиссионно-дивидендной политикой [3]. 
К задачам системы корпоративного менеджмента относятся: 
– реализация утвержденной собственниками стратегии развития корпорации; 
– организационное и материально-техническое обеспечение функциони- 

рования системы управления корпоративными отношениями; 
– взаимодействие с фондовым рынком и госорганами, регулирующими сферу 

корпоративных отношений; 
– предоставление собственникам информации о своей деятельности и о 

положении дел на предприятии; 
– согласование с собственниками и их представительскими органами 

управленческих решений в случаях предусмотренных уставом; 
– представительство перед собственниками потребностей корпорации и 

собственных интересов. 
Директорат корпоративного предприятия не может решать все эти задачи 

самостоятельно и стремится создать в структуре предприятия подразделения, на 
которые будут возложены данные функции (на практике в наших АО получили 
название отделов акционирования или ценных бумаг). При всей кажущейся 
схожести функций этих подразделений с функциями корпоративного секретаря, 
эти подразделения должны иметь разную подчиненность и объединение их 
является ошибкой, которая в будущем может привести к конфликту между 
акционерами и менеджментом. 

На стыке интересов системы управления корпоративными отношениями и 
системы корпоративного менеджмента находится акционерный капитал. 
Инструментом управления акционерным капиталом являются эмиссионная и 
дивидендная политики АО, взаимосвязанность которых позволяет говорить о 
единой эмиссионно-дивидендной политике [2]. 

Следует отметить, что проекты планов использования прибыли должны быть 
обоснованными и подкрепляться соответствующими расчетами. Оценка 
эффективности распоряжения прибылью должна обязательно отражаться в 
выводах ревизионной комиссии и рассматриваться собранием акционеров. 
Распределять следует плановую прибыль на будущий год и требовать от 
менеджмента выполнения утвержденного плана. Эти требования не 
регламентированы подробно действующим законодательством, но вытекают из 
элементарного экономического смысла. Поэтому рационально утверждать на 
общем собрании акционеров внутренние положения о порядке распределения 
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прибыли и об образовании и использовании фондов общества. В положении 
желательно уточнить порядок планирования фонда дивидендов и его 
накопления, установить сроки выплаты и ответственных за организацию 
выплаты. 
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Одним из важнейших показателей строительного проекта является стоимость 

строительства. На основе строительной сметы формируется прибыль 
строительных организаций. Сметная стоимость служит базой для калькуляции 
издержек и является исходной основой для определения размера капитальных 
вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные подрядные 
работы. Поэтому возможность управлять стоимостью строительства с 
использованием принципов стоимостного инжиниринга оказывает главный 
экономический эффект на результат строительства [1; 2].  

Стоимостной инжиниринг как отдельная область инженерной практики 
проявил себя в начале 1950-х годов и с тех пор выступает эффективным 
средством управления стоимостью проекта. Стоимостной инжиниринг тесно 
взаимодействует с такими дисциплинами как управление проектами, управление 
бизнесом и инженерные дисциплины [3; 4].  

В строительной отрасли стоимостной инжиниринг проводится на всех фазах 
жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта – прединвес- 
тиционной, инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной и 
обеспечивает участников реализуемого проекта (заказчиков, инвесторов, 
подрядчиков) объективной и точной информацией в отношении предстоящих 
затрат финансов, времени и ресурсов [5]. 

Анализируя такие элементы инвестиционного проекта как стоимость, время, 
материально-технические и человеческие ресурсы, логистику и планирование, 
стоимостной инжиниринг позволяет решить следующие задачи: оценка 
капитальных инвестиций, подготовка технико-экономического обоснования, 
составление бюджета проекта, оценка эксплуатационных и производственных 
затрат проектируемого объекта, анализ и оценка рисков, определение динамики 
и границ изменения затрат, анализ принятых решений, контроль стоимости 
проекта, оценка существующих активов, проведение проектного и 
сравнительного анализа, управление денежными потоками, планирование и 
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разработка календарных графиков производства работ, анализ фактических 
затрат, экспертиза сметной стоимости строительства [4]. 

При этом частными задачами, решаемыми на каждом этапе реализации 
проекта в рамках стоимостного инжиниринга являются: определение и 
планирование потребностей в материально-технических и человеческих 
ресурсах, а также в денежных средствах на отдельный вид работ и на проект в 
целом; просчет вариантов планирования строительства при заданных 
ограничениях времени и ресурсов; выбор наиболее рационального варианта 
реализации поставленной задачи; анализ распределения затрат на элементы 
объекта, на отдельные виды строительных работ; построение графиков 
потребностей в ресурсах, расходования денежных средств по видам работ и на 
проект в целом; составление смет [1].  

Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается большинство 
строительных компаний при реализации строительного проекта, является 
увеличение первоначальных затрат или перерасход бюджета (cost overrun). 
Превышение запланированных затрат относится к непредвиденным расходам, 
которые обусловлены недооценкой реальной стоимости реализации проекта во 
время составления бюджета вследствие того, что решения на ранних стадиях 
проектирования принимаются в условиях некоторой неопределенности. 
Причины недооценки могут быть технические (управленческая 
некомпетентность, недостоверные сведения, ошибки, отсутствие опыта, 
несовершенные методы прогнозирования, недостаточность данных), 
экономические (личный интерес), психологические (неоправданный оптимизм 
при принятии решений), политические [6; 7].  

Эффективное решение проблемы перерасхода бюджета может быть найдено с 
помощью системного подхода к управлению стоимостью на протяжении всего 
жизненного цикла реализуемого проекта. Так, Международная ассоциация по 
стоимостному инжинирингу (AACE International) предлагает решать эту 
проблему за счет применения принципов стоимостного инжиниринга и 
управления затрат с помощью методики Полного управления затратами (Total 
cost management) [4]. Отдельными решениями с целью снижения риска 
перерасхода бюджета могут быть следующие мероприятия: как можно быстрее 
реализовывать принятые решения; как можно раньше сдать объект в 
эксплуатацию, что позволит частично покрыть перерасход бюджета; как можно 
быстрее находить и исправлять ошибки, поскольку ошибки обойдутся тем 
дороже, чем позже они будут найдены; избежать наихудшего сценария – отмены 
проекта и, соответственно, потери денег [6]. 

На сегодняшний день изучением стоимостного инжиниринга, разработками 
методических подходов к нему, внедрением практических результатов на 
строительном рынке занимаются как отдельно взятые инжиниринговые 
компании, так и региональные и международные инжиниринговые ассоциации.  

Крупнейшими международными организациями в области стоимостного 
инжиниринга являются Международная ассоциация по стоимостному 
инжинирингу (AACE International, США), которая объединяет участников из 
80 стран и Международный совет по стоимостному инжинирингу (International 
Cost Engineering Council, ICEC), включающий представителей из 40 стран. 
Также существуют локальные организации, например, Ассоциация стоимостных 
инженеров Великобритании (The Association of Cost Engineers, ACostE), 
Голландская ассоциация стоимостных инженеров (Dutch Association of Cost 
Engineers, DACE), Австраллийская ассоциация стоимостных инженеров 
(Australian Cost Engineering Society, ACES) и др. [3; 4; 5]. 
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Деятельность международных организаций по стоимостному инжинирингу 
охватывает следующие процессы: составление сметы (Quantity Surveying), 
оценка затрат (Cost Estimating), контроль за уровнем издержек (Cost Control), 
календарное планирование (Planning and Scheduling), управление проектом 
(Project Management), контроль проекта (Project Controls), бизнес-планирование 
(Business Planning), анализ рентабельности (Profitability Analysis) [3]. Основная 
цель деятельности заключается в содействии сотрудничеству между 
специалистами стоимостного инжиниринга, сметного дела и специалистов по 
управлению проектами на национальных и на международных рынках. Это 
достигается за счет проведения международных конгрессов, симпозиумов и 
семинаров для обмена опытом в области стоимостного инжиниринга, а также 
составления нормативных и методических документов, разработанных в 
результате практической деятельности и научно-исследовательских работ. 

В результате обобщения лучших практик и стандартов, разработанных 
специалистами многих стран для управления затратами, достигаются 
следующие задачи: продвижение и развитие стоимостного инжиниринга в 
качестве признанной дисциплины инженерных технологий; обеспечение 
способов разработки, обмена и распространения стандартов, методов и данных, 
относящихся к стоимости строительных работ; внедрение признанных 
стандартов в практику стоимостного инжиниринга; создание и поддержка 
надлежащих стандартов этики среди своих членов; спонсирование, поддержка и 
продвижение образования и профессиональной подготовки стоимостных 
инженеров; распространение соответствующей научно-методической 
литературы; сертификация специалистов; контроль и стимулирование 
непрерывного профессионального развития; проведение семинаров, 
конференций, деловых встреч и пр.; обеспечение доступа к информации и 
профессиональным знаниям [4; 5].  

Вместе с тем необходимо отметить проблему отсутствия использования 
зарубежных наработок в области стоимостного инжиниринга украинскими 
строительными компаниями. В нынешних условиях, когда для любой компании, 
работающей в строительной отрасли, ключевой задачей выступает сокращение 
издержек и эффективное управление денежным потоком, важным условием 
эффективной работы является переход на новый качественный уровень по 
формированию стоимости строительства. В условиях повышения конкуренции 
на отечественном рынке, особенно актуальными становятся вопросы управления 
стоимостью реализации проектов, повышения эффективности планирования и 
управления капитальными вложениями, а также систематизация информации по 
применению стоимостного инжиниринга в украинских строительных 
компаниях. Поэтому стоимостной инжиниринг как комплексное решение задач 
заказчика в контексте стоимостного анализа выполнения проектов 
действительно является актуальным продуктом, который всё больше будет 
востребован рынком. 

 
Литература: 

1. Птухина И. С., Вяткин М. Е., Мусорина Т. А. Стоимостной инжиниринг в строительстве 
// Интернет-журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений». – 2013. – № 5 (10). – 
С. 58 – 67. 

2. Нужина И.П., Полякова О.П., Берсенева О.В. Управление стоимостью строительства в 
системе менеджмента предприятия // Проблемы экономики и управления строительством в 
условиях экологически ориентированного развития : Материалы Всероссийской научно-
практической онлайн-конференции (9-10 апреля 2014 г.) / под науч. ред. Г.В. Хомкалова. – 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. – 416 с. – С. 289-296. 



110 

3. International Cost Engineering Council. Официальный сайт://www.icoste.org/. 
4. AACE International. Официальный сайт: http://web.aacei.org/ 
5. Association of Cost Engineers. Официальный сайт: http://www.acoste.org.uk/ 

template_home.php?page_id=324&amp;track=Home 
6. Dominic D. Ahia-Dagbui, Simon D. Smith, School of engineering, University of Edinburgh. 

Dealing with construction cost overruns using data mining // Taylor and Francis journal, 
Construction Management and Economics. – June 2014. 

7. Chantal C Cantaterelli, Bent Flyvbjerg, Eric J E Molin & Bert van Wee, 2010, «Cost Overruns 
in Large-scale Transportation Infrastructure Projects: Explanations and Their Theoretical 
Embeddedness», European Journal of Transport Infrastructure Research, vol. 10, no. 1, pp. 5-18. 

 
 
 

  



111 

НАПРЯМ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  

І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  

ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 
Транспортна інфраструктура належить до стратегічно важливих елементів 

національної економіки України, по суті являючись основою розвитку 
промислового та аграрного потенціалу країни. Вона включає забезпечення 
розширеного доступу до суспільних послуг населення віддалених регіонів, 
реалізацію туристичного потенціалу країни, а також зміцнення виробничих 
зв’язків між адміністративно-територіальними одиницями. Відповідно, рівень 
розвитку транспортної інфраструктури України має прямий плив на 
ефективність роботи виробничого сектору, розвиток туристичної галузі та 
соціальної сфери. 

Україна володіє розвиненою інфраструктурою залізничного та водного 
транспорту. За довжиною мережі залізниць Україна посідає друге місце у Європі 
(21,7 тис. кілометрів залізниць), у Чорноморському, Азовському та Дунайському 
басейнах розташовано 18 морських торговельних портів; довжина внутрішніх 
водних шляхів на найбільших європейських річках Дунай та Дніпро – 2,2 тис. 
кілометрів. Вигідне географічне положення України обумовлює проходження 
Пан’європейських транспортних коридорів № 3, 5, 7, 9; коридорів Організації 
співробітництва залізниць (ОСЗ) № 3, 4, 5, 7, 8, 10 та транспортного коридору 
Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА).  

Особлива роль інфраструктури для України визначається тим, що економіка 
країни украй транспортно-витратна. Так, щоб заробити 1 умовний долар ВВП, в 
Україні в середньому вимагається перевезти 6 тонно-км вантажів. В той же час, в 
Євросоюзі (ЄС-25) цей показник складав 0,3 тонно-км, тобто в 20 разів менше [1].  

Транспортні мережі України мають ряд переваг, зумовлених, у першу чергу, її 
географічним розташуванням. Проте, для повної реалізації потенціалу 
транспортної інфраструктури необхідно провести заходи, спрямовані на її 
удосконалення і приведення до відповідності європейським стандартам. 

В цілому світова транспортна система характеризується досить неоднорідною 
інституціональною та соціальною структурою. Її стан в значній мірі 
визначається економічною потужністю національного капіталу та змінами у 
характері перевезень. Вона включає приватні, державні та змішані компанії. 
Держава у значній мірі курує розвиток національних транспортних систем, 
оскільки транспорт є матеріально- та енергомістким сектором економіки з 
довготривалим інвестиційним циклом та високим рівнем фізичного та 
морального зношення. У транспорті створюється біля 10% ВНП (у с/г – 2,5%), у 
транспорт вкладається 20% усіх приватних капіталовкладень, транспортом 
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споживається 15-18% усієї енергії, під об'єктами транспортної інфраструктури 
зайнято до 5% території світу [2].  

Сьогодні особлива увага повинна приділятися розвитку інфраструктури, 
враховуючи, що в цьому секторі існує ще багато не розв'язаних проблем. Як 
показує дослідження конкурентоспроможності України, найбільш проблемної 
складової інфраструктури являється транспортна інфраструктура; далі 
розглядається саме цей сектор. 

Україні потрібно переглянути пріоритетні транспортні маршрути з огляду на 
оновлену політику ЄС щодо розвитку Транс’європейської транспортної мережі 
(TEN-T), а також зміни, що відбулися в політичній та економічній ситуації у 
зв’язку з анексією Криму Росією, тривалою Антитерористичною операцією на 
сході країни, внаслідок якої частина кордону України є неконтрольованою, а 
транспортна інфраструктура регіону зруйнованою. 

У цьому контексті важливим є розвиток перевезень вантажів у напрямку 
Балтійське море – Чорне море. Ще в 2014 р. в Україні розроблено проект 
міжурядової Угоди про розвиток міжнародного транспортного коридору 
«Балтійське море – Чорне море», який надіслано на узгодження до 
азербайджанської, білоруської, болгарської, грузинської, естонської, латвійської, 
литовської, молдовської, польської й турецької сторін. 

Подальший розвиток коридору ТРАСЕКА підтримуватиметься Євросоюзом, 
оскільки забезпечує надійну правову основу, організаційну структуру і 
стратегічну орієнтацію на налагодження стабільного функціонування перевезень 
у напрямку Європа – Азія й диверсифікує ризики, пов’язані з транзитом, 
здійснюваним територією Росії.  

Сьогодні значні економічні втрати несе Україна від низької 
конкурентоспроможності транспортної системи, основними причинами чого є 
недовикористання транзитного потенціалу, невідповідність транспортної 
інфраструктури вимогам зовнішньої торгівлі, низька конкурентоспроможність 
українських транспортних підприємств на світових ринках. Так, за 
розрахунками фахівців, нині транзит через територію України складає менше 
1% товарообігу між країнами Європи та Азії, а, отже, використовується лише 5-
7% її транзитного потенціалу [3]. 

Загалом потенціал України на міжнародному ринку транспортних послуг 
оцінюється експертами досить високо. За індексом логістичної ефективності 
(Logistics Performance Index) 2014 р., розрахованому Світовим банком, Україна 
посіла 61 місце, що стало ліпшим показником поміж усіх країн СНД 
(Казахстан – 88 місце, РФ – 90, Молдова – 94, Білорусь – 99). Тому успіх у 
відновленні транзитного потенціалу України залежатиме головним чином від 
потужності зусиль, здійснюваних Урядом України та всіма учасниками 
перевізного процесу для досягнення цієї мети. Україні потрібно працювати над 
тим, щоб держави, з якими вона може й повинна співпрацювати у сфері 
транзитних перевезень, не обирали для себе під час визначення транспортної 
логістики шлях поза межами території нашої країни. 
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ  
НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНУ МАТЕРІЮ РЕГІОНУ 

 
Насиченість інноваційною складовою економіки будь-якої країни 

відбувається за рахунок постійності генерації інновацій в інноваційних 
осередках, в тому числі і в самостійних суб'єктах регіонального 
господарювання. Тому знаходження значних фінансових ресурсів для 
стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності залишається актуальним 
питанням, яке постає перед промисловими підприємствами України в цілому та 
Причорноморського регіону зокрема. 

Виходячи з цього, для України вкрай актуальним є питання впровадження 
регіональних інноваційних технологій, які є важливим індикатором структурних 
змін у напрямку підвищення конкурентоспроможності національної і 
регіональної економіки та ключовим показником для залучення інвестицій. 

Для оцінки внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на стан інноваційно-
інвестиційної діяльності промислових підприємств було обрано 
Причорноморський регіон України, що пов’язано, насамперед, з його потужним 
потенціалом щодо розвитку інноваційних технологій, цей факт було 
підтверджено рейтингом регіонів України, який був проведений у 2013 році 
фондом «Ефективне управління» [1]. 

 
Таблиця 1 

Характеристика групи регулюючих факторів впливу  
на регіональну інвестиційно-інноваційну активність промислових 

підприємств України та Причорноморського регіону 
Назва фактору впливу Основна характеристика 

Структурно-
управлінський 

Характеризує ступінь використання інноваційного 
менеджменту в управлінській структурі підприємств 
регіону та його безпосереднього впливу на залучення 
інвестицій та інноваційну діяльність 

Нормативно-правовий 

Створює базову правову основу регіонального 
інвестиційно-інноваційного розвитку та розвитку 
промислових підприємств, яка спирається на механізми 
інституційного контролю та регулювання 

Конкурентний 

Відображає наявність в структурі регіональної економіки 
потенційних конкурентів для інвесторів та формує 
маркетингову політику для регіональних підприємств у 
досягненні інноваційних конкурентних переваг 

Внутрішньо-політичний 

В залежності від політичної ситуації та особливостей 
діяльності регіональної політичної еліти формує загальну 
політику розвитку регіону та характеризують стан 
інвестиційно-інноваційного клімату 

Культурно-освітній 

Здійснює регулюючий вплив на інвестиційно-інноваційну 
активність регіону та регіональних підприємств через 
рівень культури та освіченість населення, знання та ступінь 
науковості 
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Таблиця 2 
Характеристика групи стимулюючих факторів впливу  

на регіональну інвестиційно-інноваційну активність промислових 
підприємств України та Причорноморського регіону 

Назва фактору впливу Основна характеристика 

Демографічно-соціальний 

Виділяє із загальної структури інноваційного наповнення 
регіону сегменти потенційного споживання інноваційних 
продуктів та послуг, впливаючи тим самим на інвестиційну 
активність та привабливість регіональних підприємств 

Банківсько-бюджетний 

Створює стимули інвестиційно-інноваційної діяльності 
використовуючи наявні грошово-кредитні можливості 
фінансових установ та впливає на розвиток за допомогою 
прямих бюджетних трансфертів та інших методів державного 
впливу 

Еколого-природничий 

Характеризує ступінь впливу інноваційних продуктів на 
регіональне природне середовище через діяльність 
інноваційно активних підприємств та стимулює інвестиційну 
активність у сфері екологічно-технологічного контролю на 
виробництві 

Паливо-енергетичний 

Визначає ступінь залежності регіону від вичерпних енергетичних 
ресурсів та стимулює підприємства інвестувати в інноваційні 
рішення для зменшення енергозалежності та підвищення 
енергоефективності виробництва 

Геополітичний 
Характеризуються ступенем впливу регіональних та світових 
держав на загальний розвиток регіону, стимулює трансфер 
міждержавних інновацій та експорт інвестицій 

 
Таблиця 3 

Характеристика групи структуро-утворюючих факторів впливу  
на регіональну інвестиційно-інноваційну активність промислових 

підприємств України та Причорноморського регіону 
Назва фактору впливу Основна характеристика 

Галузево-секторальний 

Визначає базовий рівень розвитку та інвестиційно-
інноваційну особливість економічної структури регіону в 
залежності від основної галузевої спрямованості та 
конкретного секторального поділу в економічній структурі 

Транспортно-логістичний 
Характеризує особливості логістичної інфраструктури 
регіону та здатний пливати на напрямки та швидкість 
інвестиційно-інноваційного розвитку території 

Інформаційно-
комунікаційний 

Впливає на швидкість проникнення нових інноваційних 
рішень в середину регіональної економіки та на швидкість 
інформованості потенційних інвесторів про напрямки та 
перспективність інвестування. Залежить від базової 
інформаційно-комунікаційної структури регіону та 
ступеню розвитку ІТ-інфраструктури. 

Ресурсний 

Залежить від ресурсного потенціалу регіону та особливостей 
використання основних ресурсів для досягнення 
інноваційних переваг регіональної економіки, в залежності 
від потреби можуть використовуватись як зовнішні ресурси 
так і внутрішні, здійснюючи вплив на інвестиційний розвиток 
території та підприємств 

Технологічно-технічний 
Впливає на ступінь насиченості та використання 
технологічних рішень в загальній регіональній структурі та 
в структурі промисловості регіону 
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Така ситуація щодо інвестиційно-інноваційної регіональної активності 
промислових підприємств України в цілому та Причорноморського регіону 
зокрема викликана дією ряду внутрішніх та зовнішніх факторів впливу. До 
основних доцільно віднести наступні групи факторів: регулюючі, стимулюючі, 
структуро-утворюючи, деструктивні.  

В групу регулюючих факторів входять фактори, які регулюють відносини в 
середині інвестиційно-інноваційного середовища та впливають на характер 
таких відносин. Основна характеристика групи регулюючих факторів наведена в 
таблиці 1. 

В групу стимулюючих факторів входять фактори, які здійснюють 
стимулюючий вплив на інвестиційно-інноваційну діяльність регіону. Основна 
характеристика групи стимулюючих факторів наведена в таблиці 2. 

В групу структуро-утворюючих факторів входять фактори, які складають 
базово-капітальну структуру регіональної економіки. Основна характеристика 
групи структуро-утворюючих факторів наведена в таблиці 3. 

В групу деструктивних факторів входять фактори, які чинять негативний 
вплив на загальну структуру регіональної економіки та підприємства. До групи 
деструктивних факторів входять наступні фактори: техногенної небезпеки – 
відноситься до фактору деструктивної дії та в залежності від техногенно-
небезпечних регіональних локацій впливають на безпечність та ризиковість 
інвестиційно-інноваційної діяльності та в залежності від цього регулює 
напрямок її здійснення; природної небезпеки – відноситься до фактору 
деструктивної дії та здійснюють вплив на регіональну інвестиційну – 
інноваційну активність через можливі негативні фактори природного 
походження; військовий- відноситься до фактору деструктивної дії, впливає на 
розвиток регіону та інвестиційно-інноваційний розвиток в залежності від 
загрози виникнення військового конфлікту в самому регіоні або сусідніх 
регіонах з використанням зовнішньої агресії або технології військово-гібридного 
втручання; політично-економічної нестабільності – відноситься до фактору 
деструктивної дії та в умовах світової економічної кризи стає ключовим 
індикатором інвестиційної привабливості та здатності розвивати та 
впроваджувати нові технології на конкретних територіях; корупційний 
Відноситься до фактору деструктивної дії та впливає на розвиток регіону, 
створюючи негативний імідж території, особливо, для іноземних інвесторів. 
Крім цього, негативно впливає на інноваційну діяльність підприємств регіону, 
направляючи фінансові потоки не на інноваційні рішення, а на корисну вигоду 
посадових осіб. 

Таким чином, кожен фактор має свій вплив на показники регіональної 
активності промислових підприємств. Останнім часом спостерігається 
поєднання внутрішніх та зовнішніх факторів впливу. Зазначене поєднання дає 
кожного разу новий ефект впливу на регіональну економіку та може 
характеризуватися як позитивним, так і негативним результатом впливу. 
Здатність регіону адаптуватися до зазначеного впливу та здатність протистояти 
негативному впливу характеризує в цілому ступінь готовності регіональної 
економіки до інвестиційно-інноваційних змін її структури. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 
Проблеми утворення та зростання диференціації соціально-економічного 

розвитку регіонів країни досліджувалися в рамках кількох парадигм, які 
змінювали одна одну, але всі вони так чи інакше пов’язані з проблемою 
розміщення продуктивних сил.  

Перша загальноприйнята парадигма розміщення продуктивних сил, що 
сприяла розумінню процесів розміщення виробництва, сформувалася в 
основному на базі теоретичних концепцій і моделей Й. фон Тюнена, 
В. Лаунхардта, А. Вебера [1; 2; 3]. Вона трактувала розміщення продуктивних 
сил з мікроекономічних позицій. 

Теоретичні побудови, акумульовані в першій парадигмі, внесли 
впорядкованість в цілий ряд економічних явищ і процесів. Теорії і концепції цієї 
парадигми в тій чи іншій мірі були використані, зокрема, в Радянському Союзі в 
практиці планування розміщення продуктивних сил, а саме, при розробці плану 
«ГОЕЛРО» [4]. 

Подальший розвиток продуктивних сил, що супроводжується розквітом 
індустріальної епохи і переходом до другого та третього технологічних укладів, 
показав обмеженість виключно мікроекономічного підходу до проблем 
розміщення. Посилення взаємозалежності економічних агентів, розвиток 
різноманітних форм поділу праці, становлення регіональних і локальних ринків, 
ринкових зон, концентрація населення і зростання великих ринкових центрів, 
підсилення просторового взаємодії виробництва і розселення та багато іншого 
унеможливлювало пояснення рішень по розміщенню окремих економічних 
об'єктів (підприємств) з позицій старої парадигми. Відповіддю на ці питання 
стало створення до середини ХХ ст. системи нових теорій розміщення. 

У теоретичних побудовах В. Крісталлера [5], А. Льоша [6], Е. Гувера [7],  
У. Ізарда [8], Х. Боса [9] питання виконання завдання розміщення вирішувалися 
вже не на основі потреб певного підприємства, а з позицій системного аналізу 
взаємодії безлічі підприємств (економічних агентів) в економічному просторі 
обмеженої території – регіону (району). З цим методологічним принципом якраз 
і пов'язується друга парадигма розміщення продуктивних сил. 

Розвитком теорії «центральних місць» стали роботи А. Льоша [10; 11], в яких 
представлена більш складна модель розміщення населених пунктів, яка 
максимально наближена до реальності. 

Таким чином, в епоху визнання другої парадигми розміщення продуктивних 
сил формується мозаїчна система національного господарства більшості країн, в 
якій осередки (локуси) обмежуються рамками господарських комплексів 
економічних районів. 

Сучасна (третя) парадигма розміщення продуктивних сил ґрунтується на 
постулатах і концепціях, що розкривають сутнісні характеристики 
постіндустріальної епохи, п'ятого і шостого технологічних укладів, економіки 
знань, що пояснюють особливості розміщення в просторі підприємств, основним 
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виробничим ресурсом яких стали вже не гігантські площі і величезні запаси 
природних сировинних ресурсів, а кваліфіковану працю, інноваційні технології, 
в тому числі цифрові, зокрема адитивні. Становлення нової парадигми 
розміщення виробництва було ознаменовано появою в другій половині ХХ ст. в 
західній економічній теорії нового циклу робіт, що відносяться в основному до 
сфери досліджень «нової економічної географії», яка набрала в період 
методологічної перебудови і кардинальних змін. 

Перші дослідження «нової економічної географії» пов'язані з іменами 
Ф. Перру (теорія «полюсів зростання») [12], П. Потьє [13], Т. Хагерстранда 
(теорія «дифузії інновацій») [14], Дж. Фрідмана (теорія «центр – периферія») 
[15], Х. Річардсона (теорія ефекту міської агломерації) [16]. Розробки цих 
вчених в якійсь мірі дозволили пояснити причини економічного зростання у 
зв'язку з просторовим розміщенням виробництва, обґрунтували, чому одні 
території розвиваються набагато швидше, ніж інші. 

У рамках даної парадигми традиційні теорії розміщення продуктивних сил 
сполучаються з новими теоріями і концепціями міського розвитку та 
регіонального зростання, корелюють з концепцією ефектів зростаючої віддачі 
при концентрації економічної діяльності в просторі, стикуються з новими 
теоріями міжрегіональної та міжнародної торгівлі. 

Другий потік досліджень в області розміщення продуктивних сил представляє 
новітні теорії концентрації та моделі, які розробляють в рамках практично вже 
такої, що склалася «нової економічної географії», що виділяється широтою 
просторового охоплення взаємодіючих суспільно-економічних систем, наукові 
результати представлено у табл.  

Так, ознакою наведених у табл. робіт є те, що традиційні теорії розміщення 
продуктивних сил сполучаються з новими теоріями і концепціями міського 
розвитку та регіонального зростання, корелюють з концепцією ефектів 
зростаючої віддачі при концентрації економічної діяльності в просторі, 
стискаються з новими теоріями міжрегіональної та міжнародної торгівлі. 

 
Таблиця  

Розвиток теорії просторового розміщення продуктивних сил 
представниками «нової економічної географії» 

Науковець 
Складові теорії 

просторового розвитку 
економіки 

Основні наукові результати 

А. Браманті 
[17] 

Інноваційний розвиток 
територіальної 
конкурентоспроможності 

Розвиток інноваційного середовища 
детермінується п’ятьма процесами, що 
сильно перекриваються, репрезентуючи 
собою кілька напрямів, за якими можна 
буде (і потрібно) сформулювати відповідь 
відносно динаміки реляційного розвитку та 
територіальної конкурентоспроможності: 
– динаміка системи промислового 
виробництва (що включає в себе конкретні 
умови обміну між фірмами: відносини 
входу-виходу, ступінь спеціалізації, 
галузеву структуру, наявність або 
відсутність домінуючої фірми); 
– процес навчання системи 
(структурування процесу навчання в 
системі, визначає, у свою чергу, зростання 
прогресивних або регресивних коаліцій, 
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залежно від владних відносин між 
учасниками, одні з яких здатні до 
метаболізації змін, а інші є акторами, 
виключеними з цих процесів); 
– розвиток «спеціальних» структур 
управління; 
– розвиток так званого «підтримуючого 
простору» (і локальних політик), що 
виникає при консолідації спільних 
інтересів і процесу загальної ідентифікації 
стратегії місцевого розвитку; 
– процес специфічного поєднання 
внутрішніх контактів з зовнішніми 
мережевими зв’язками. 

Р. Ратті і 
Ф. ДеАмброджио 

[18] 
Теорія трьох просторів 

Теорія розрізняє наявність трьох просторів 
функціонування товаровиробника, ними є: 
виробничий простір, ринковий простір і 
підтримуючий простір. Останній 
опосередковує три типи неринкових 
відносин, а саме: відносини, що пов’язані з 
організацією факторів виробництва; 
стратегічні відносини фірми з її 
партнерами, постачальниками, клієнтами, 
стратегічні відносини з іншими акторами 
середовища (суспільними інститутами, 
приватними асоціаціями). 

Л. Суарес-Вілла 
[19] 

Концепція дифузії 
нововведень 

Суть теорії полягає в тому, що в рамках 
макроекономічного та регіонального 
розвитку, пов'язаного зі зміною провідних 
галузей виробництва в ході «довгих хвиль» 
Кондратьєва, найважливішу роль відіграє 
виникнення джерел інновацій та швидкість 
їх дифузії в економічному просторі. В обох 
аспектах дифузії – галузевому і 
територіальному велика значимість самого 
інституту підприємництва, пряме і непряме 
вплив підприємництва на інновацію, 
швидкість дифузії і зміну хвиль. 

Доповідь 
Міжнародного 

банку 
реконструкції та 

розвитку 
[20] 

Теорія ендогенного 
зростання 

Успішний розвиток країн і регіонів 
нерозривно пов'язаний з триєдністю 
наступних умов, що забезпечують 
сприятливе середовище для розміщення 
підприємств і економічного зростання: – 
зростання економічної щільності і 
мобільності населення, які проявляються у 
зростанні міст (локальний географічний 
рівень); 
- скорочення відстаней виходячи з того, як 
працівники і бізнес мігрують ближче до 
вузлів високої економічної щільності 
(національний географічний рівень); 
- зниження ступеня роз'єднаності виходячи 
з того, як країни підвищують 
проникливість своїх економічних кордонів 
і виходять на світові ринки (міжнародний 
географічний рівень) 
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CLIMATE CHANGES AND RISKS  

FOR UKRAINE’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
The sustainable development (SD) is a subject of interest for regional policy makers 

and it needs appropriate assessment based on futile instruments for research, and for 
practical reasons (planning and decision making). The problem of achieving the SD 
conditions requires appropriate coordinated actions of many subjects’ of the 
economic-productive activity.  

Today, one of the major global issues the humanity is facing is an issue to provide a 
sustainable economic World and national development with the nееded fuel and 
energy resources and, respectively, to provide global and national energy safety. It was 
the very explosive development of industry and transport in XX century which was 
provided by hard coal, oil and natural gas that were easily available. However these 
sources exhaust very fast, their extraction becomes more and more expensive/costly. 
Energy resources prices are growing all the time. Besides, use of traditional energy 
resources significantly deteriorates environment in the extraction and consumption 
sites/locations. A sustainable energy system can be characterized as a system wherein 
the production and use of energy resources support long-term social and economic 
human development while staying compatible with environmental balance [1]. Glоbal 
сlimаte сhangе and rеsource dеpletіоn of оіl and оther еnergy fаctors are socio-
economic conflicts exactly. 

Global climate changes which happen today may be ones of the most important 
sources of potential risks for Ukraine’s SD, namely [1]: 

– Climate anomalies’ frequency and intensity increase and extreme weather 
phenomena. (there is a tendency to a permanent increase in the abnormal temperature 
fluctuations’ frequency and intensity, snow, rain, floods, hurricane winds, unfavorable 
for economic activity of season river flow redistribution, etc.); 

– Droughts, which are genetically inherent for Ukraine’s climate, are becoming 
more frequent and more intensive (very often droughts appear in areas with better 
land, where production of bulk commodity grain is concentrated. Along with other 
anthropogenic factors increasing number of droughts in regions with natural rainfall 
deficiency can lead to desertification. This tendency lasts for a long time); 

– development of carbon protectionism in major markets of Ukraine's export and, as 
a result, reduction of the national economy’s competitiveness (adoption of 
international political and economic decisions to prevent climate change will 
significantly influence on the financial flows of Ukraine’s and other countries’ where 



121 

the significant part of the economy pertains to coal, carbon-containing products, or the 
countries which depend on sales of goods transported over long distances); 

– aggravation of the water supply problems in Southern and South-Eastern regions 
of Ukraine, which already suffer from drought in summer, and where the population is 
the worst provided with good quality drinking water; 

– further spreading of new agricultural plants’ diseases, insects (locust invasion, 
caterpillars and other insects, not typical for the temperate latitudes) as well as weed 
appearance caused by the climate change. Possible reduction of soil fertility (since the 
warming accelerates growth of plants which causes СО2 absorption, probably will not 
be able to compensate accelerated decomposition of organic matter); 

– increased morbidity and mortality due to changes in temperature regime, 
appearance of new diseases (the biggest impact of heat stress will be seen in the cities, 
where the most vulnerable population groups (elderly, children, people suffering from 
cardiac diseases, etc.) will suffer). 

Common energy risk factor for SD of the Ukraine can be defined, namely [2]:  
– urgent need in investments (In order to reduce the depreciation of Ukrainian 

pipeline infrastructure to 50% we will need to invest at least 150 billion dollars over 
the next 10 years. The political instability has discouraged new investments and 
prevented the renovation of old infrastructures);  

– concentration of main deposits of fuel and energy resources in several countries;  
– growth of import dependence;  
– growth of global demand for fuel and energy resources (this demand is expected 

to grow about 60% by 2030, herewith oil demand growth will be about 1,6% 
annually);  

– fluctuation of oil and natural gas prices; 
– insufficient development of competitive European energy markets (only the 

existence of such markets is able to provide citizens and companies of European 
Union the supply safety and more reasonable prices. Achievement of this goal requires 
developed interrelations, efficient legislation, establishment and use in practice of 
regulatory frameworks, including the community rules on competition, but 
consolidation of energy sector has to have a market nature); 

– negative influence on the food security condition (In the recent years in Ukraine 
the rapeseed crop areas have significantly and unreasonably increased, mainly due to 
grain. Agro-climatic zoning of culture has not been taken into account, soils were 
depleted. This may result in reduction of collecting grain and other crops. Due to rape 
export-oriented cultivation, the state also loses the potential benefits from biofuel 
production and its use for partial replacement of traditional fuels in the country that 
could encourage reduce of the greenhouse gas (GHG) emissions, increase the energy 
security and, thus, expand the surplus quotas amount which should have been sold on 
the international carbon market); 

– significant warming as a result increase rate of consumption of coal and oil. 
Further within creasing rate of consumption of coal and oil will lead to higher 
emissions of C02. Recently, ecological pollution and the related global worming have 
become one of the most important problems, which solving all the World countries’ 
social development is dependent on. In Ukraine approximately 80 % of all types of air 
pollution is a result of energy processes (extraction, processing and use of energy). 
The level of energy eco-destructive impact depends on the maintenance of the 
infrastructure for production, processing and use of energy. The pipelines’ length in 
Ukraine is 17,000 miles, and the level of depreciation is 70%. The electricity 
generation systems cause undesirable side effects, the worst being health disorders and 
deterioration of the environment, mainly due to the use of fossil fuels in energy 
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production. Fossil fuels power plants emit dangerous and harmful gases (CO2, SO2, 
NOx, etc.), which have negative impact on the environment and on human health. 

The described above SD problems caused by the climate changes in Ukraine, 
require a steep increase in the natural resources’ usage efficiency, adoption of the new 
nontraditional solutions and mechanisms to ensure energy safety which will be able to 
solve the electric power shortage problem, reduce harmful environmental load and 
renovate Energy according to requirements of the XXI century in the shortest possible 
time and with minimal costs. 
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ЯК АНТИКРИЗОВОГО ІНСТРУМЕНТА 
 
В результаті глобалізації економіка зростаючого числа країн і регіонів стає 

частиною світового ринкового господарства. Розвиваються інституційні, 
юридичні та технологічні бар'єри. Найбільш динамічно розвивається процес 
фінансової глобалізації – зростає взаємозв'язок країн на основі збільшення 
обсягу і різноманітності міжнародних валютних, кредитних, фінансових, 
фондових, страхових операцій, а також інформаційних технологій. Ці операції 
контролюються в значному обсязі в світових фінансових центрах, а також 
офшорних зонах. Таким чином, постає питання про взаємну відповідальність 
влади, бізнесу та громадських інститутів. Для того, щоб ініціювати процес 
розподілу соціальної відповідальності та збільшення кількості ступенів свободи 
підприємництва, необхідно чітко визначити баланс між державним 
регулюванням і вільним підприємництвом, виробити механізм передачі таких 
повноважень, забезпечити необхідний рівень готовності та професійної 
спроможності бізнесу взяти на себе вирішення багатьох соціальних проблем. 

Для того, щоб будь-яка компанія успішно і тривалий час функціонувала на 
ринку, вона повинна: 
 бути соціально відповідальною; 
 інтегруватися в співтовариства (в місцеві зокрема), обслуговування яких і 

було метою створення цих організацій; 
 взаємодіяти з різними суспільними групами [1, с. 1]. 
Українські вчені В.М. Шаповал, О. Гирик вважають, що корпоративна 

соціальна відповідальність – явище багатоаспектне, яке зачіпає відносини з 
працівниками, споживачами, конкурентами, державою і міжнародним 
співтовариством. Джерело ефективізаціі політики розвитку регіональних 
суспільних систем вони бачать в перехідній економіці, зокрема, в Україні. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) являє собою концепцію, на 
основі якої компанії враховують у своїй діяльності інтереси суспільства, несучи 
за неї відповідальність перед так заними стейкхолдерами – особами та 
інститутами, які існують в компанії або поза нею і впливають на здійснення 
компанією своєї діяльності. Іншими словами, компанія несе відповідальність 
перед замовниками, постачальниками, співробітниками, акціонерами, місцевим 
співтовариством і іншими зацікавленими сторонами соціуму [2]. 
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Застосування моделей соціальної відповідальності бізнесу визначається 
рівнем розвитку країн, їх законодавчою базою, національними та культурними 
особливостями. Тому науковці виділяють чотири моделі корпоративного 
розвитку: американську, європейську, латиноамериканську і японську 
(азіатську). У відповідності до них були сформовані відповідні моделі КСВ, 
представлені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Відмінності світових моделей КСВ 
Назва моделі Особливості розвитку 

Американська 

Мінімальне втручання держави в приватний бізнес, 
систематичне фінансування різних некомерційних 
організацій і фондів, корпоративне волонтерство, 
рекламування благодійних акцій. 

Європейська 

Активна роль держави, значну роль в її формуванні відіграє 
Європейська комісія ЄС з питань КСВ, передбачає 
інституціоналізацію відносин зі стейкхолдерами, орієнтована 
на перетворення компаній в повноправних членів 
національних спільнот, а стратегії соціальної 
відповідальності – в важливий ресурс європейського 
будівництва. 

Латиноамериканська 

Висока активність ЗМІ, тому громадськість досить добре 
обізнана про соціальну відповідальність корпорацій. У 
країнах БРІКС розвиток КСВ направлено на зміцнення 
корпоративного управління, захист навколишнього 
середовища і соціальну політику по відношенню до 
персоналу. 

Японська 

Активну роль відіграють держава і традиції. Розвиток КСВ 
направлено на зміцнення корпоративного управління, захист 
навколишнього середовища і соціальну політику по 
відношенню до персоналу, визначається колективне 
прийняття рішень, відповідальність перед працівниками та 
соціальна відповідальність керівництва. 

 
Країни з розвиненою реалізацією політики КСВ в умовах економічної 

нестабільності використовують її як антикризовий інструмент.  
У США при кризових умовах компанія проводить наступні дії:  
 залучає на роботу висококваліфікованих працівників, яких раніше не могла 

собі дозволити або знайти. В результаті підприємство може отримати 
скорочення витрат на персонал від 50% і вище для конкретних позицій, за 
рахунок того, що роботу, яку раніше виконували два або три людини середньої 
кваліфікації, тепер буде виконувати висококваліфікований співробітник. Таким 
чином досягається суттєва перевага в результатах діяльності за рахунок більш 
високої кваліфікації співробітників;  
 підвищує мотиваційний ефект, відбувається перерахунок преміальних 

виплат щоб уникнути їх завищення, впроваджуються розмежування преміальної 
політики для працівників різної кваліфікації, усуваються недоліки мотиваційних 
систем. Це дозволяє знизити фонд оплати, утримати цінних співробітників, 
зберегти кадровий потенціал, підвищити ефективність роботи.  

В країнах західної Європи найбільш дієвими вважаються наступні методи в 
кризових ситуаціях: «розумне» скорочення персоналу, саме в тих 
функціональних групах, де чисельність була завищена; запобігання ситуації 
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«перетікання» надлишкової чисельності з одного підрозділу в інший; 
скорочення саме тих співробітників, чия участь у процесі створення цінності 
мінімальна і які найменше затребувані в умовах кризи.  

Це дозволяє знизити ФОП за рахунок диференційованого скорочення 
персоналу при мінімальному зниженні виробничих можливостей компанії. 
Зниження адміністративно-управлінських витрат за рахунок усунення 
дублюючих функцій, перерозподілу відповідальності, скорочення надлишкових 
рівнів і елементів управління. Також це підвищує ефективність операційної 
діяльності компанії, знижує витрати на операції, що не призводять до створення 
цінності. 

В азіатських країнах застосовують наступні методи: контролюються розміри 
додаткової винагород бонусів по відношенню до керівництва компанії і 
розкритті інформації про це, оскільки така інформація дозволяє найбільш 
переконливо продемонструвати своїм трудовим колективам, акціонерам, 
кредиторам і інвесторам, що тяжкість кризового тягаря розподіляється 
рівномірно, а антикризові заходи вживаються на основі соціальної 
відповідальності всіх сторін корпоративного управління з дотриманням 
принципів соціальної справедливості [2]. 

Для країн СНД характерні посилення впливу урядів на формування КСВ, 
сильна роль міжнародних інститутів і донорів в розвитку концепції КСВ та 
недостатня роль громадських, експертних організацій, ЗМІ у формуванні КСВ.  
В Україні відзначено усвідомлення важливості формування моделі соціальної 
відповідальності бізнесу, проте її практичне втілення не відповідає політиці, яка 
задекларована міжнародними стандартами в області КСВ. 

Безперечно, в Україні відбулося усвідомлення важливості питань соціальної 
відповідальності, розуміння належного ставлення бізнесу до проблем 
суспільства. Однак модель КСВ досі не сформована. Як держава, так і 
вітчизняний бізнес, практично не вживають ніяких кроків до розвитку КСВ, за 
рідкісним винятком роботи компаній зі своїми співробітниками, де в окремих 
випадках виявлялися елементи державно-приватного партнерства в рамках 
підтримки інфраструктури монопрофільних міст [3]. 

На сьогоднішній день стан економіки України наближений до кризового.  
В першу чергу економічна криза негативно впливає на діяльність компаній, 
яким доводиться скорочувати витрати, зокрема, згортати багато соціальних 
програм. Тільки великі, перспективні компанії здатні демонструвати 
корпоративну соціальну відповідальність, але навіть вони змушені економити на 
соціальній політиці. Також важливо відзначити, що в зв'язку з відсутністю 
ефективного механізму стимулювання соціально-відповідальних компаній в 
умовах кризи, частішають випадки порушення трудового та податкового 
законодавств. Основне скорочення витрат припадає на чисельність і винагороди 
персоналу, сплату податків. Тому вітчизняному бізнесу слід глибше розглядати 
можливості впровадження КСВ, враховуючи міжнародний досвід. 
Запровадження принципів КСВ має стати важливим завданням для України для 
вирішення двох цілей – підвищення довіри суспільства до підприємницьких 
структур та реформування системи надання звітності відповідно до міжнародних 
стандартів і практик.  
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ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  
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Значення бюджетної політики у трансформаційних економіках полягає у 

раціональному розподілу грошовими коштами та вирішенні гострих соціально-
економічних проблем країни. У досягненні повної зайнятості, держава за 
допомогою бюджетної політики здатна регулювати сукупний попит та 
пропозицію, що корегують обсяг і структуру зайнятості населення.  

Однією із найбільш суперечливих проблем в бюджетній політиці є напрям 
взаємозв'язку між сукупними видатками і економічним зростанням. Наприклад, 
економісти Р. Барро, Б. Нілой та М. Ерманул, С. Фолстер та М. Хенрексон 
[1, с. 7] виявили, що розміри державних видатків негативно впливають на 
економічне зростання, а отже і на зайнятість населення. Більш традиційний 
підхід досліджено у роботах Р. Рема [2, с. 467], який дослідив, що розширення 
видатків чинить позитивний вплив на економічне зростання..  

 

Рис. 1. Динаміка поточних видатків із державного бюджету,  
2007-2016 рр., грн. 

Джерело: складено автором за даними [3] 
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Якщо оцінювати кореляційний зв'язок між рівнем зайнятості та загальними 
обсягами видатків із державного бюджету, то доходимо висновку, що між ними 
існує обернена залежність –0,3950 (t-statistic = –2,5433; p-value = 0,0156). Однак, 
до уваги потрібно взяти усі статті видатків і оцінити вплив кожного із них. 

Порівнюючи динаміку поточних видатків із державного бюджету за 
економічним призначенням (рис. 1), бачимо, що найбільше грошових коштів в 
Україні виділяли на використання товарів і послуг, тоді ж як опісля найбільше 
коштів направлено на трансферти для підприємств органів державного 
управління. Вслід до 2012 року ідуть видатки на товари і послуги, які з 
2013 року поступилися видаткам на соціальне забезпечення. 

Для того, щоб оцінити як змінюється рівень зайнятості під впливом змін у 
обсягах державних видатків ми побудували економетричну модель, у якій рівень 
зайнятості є ендогенною змінною. Наша база налічує 37 спостережень, 
отриманих із статистичних звітів Державної статистики України та Державної 
казначейської служби України, на основі квартальних даних за 2006–2016 рр.  

Для спрощення викладу ми використали такі умовні позначення: empl – рівень 
зайнятості в Україні, %; empl_compen – заробітна плата, грн.; exp_goods – 
використання товарів і послуг (без урахування rd), грн.; rd – дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм, грн.; debt – обслуговування боргових зобов'язань, грн.; 
transf_state_firms – субсидії та поточні трансферти підприємствам та органам 
державного управління, грн.; transf_int – поточні трансферти урядам іноземних 
держав та міжнародним організаціям, грн.; soc_transf – соціальне забезпечення, 
грн.; cap_transf – капітальні трансферти, грн.; osn_cap – придбання основного 
капіталу, грн. 

Для моделювання змін у рівні зайнятості, спричинених змінами у видатках із 
державного бюджету, використано логарифмічно-лінійну економетричну 
модель, на основі специфікації моделі Кобба–Дугласа, із застосуванням 
узагальненого методу найменших квадратів.  

У результаті наша модель (1) набуває наступного вигляду:  
(EMPL)t = 2,91 – 0,43 ln EMPL_COMPEN – 1,43 ln EXP_GOODSt + 2,87 ln RDt,     (1) 

(0,7896)     (0,0168***) (0,0029***) 
–1,2 ln DEBTt +1,52 ln TRANSF_STATE_FIRMSt – 0,159 ln TRANSF_INTt 

(0,0023***)   (0,0527**)    (0,2402) 
– 0,09 ln SOC_TRANSFt ++ 0,69 ln CAP_TRANSFt+1 + 0,48 ln OSN_CAPt-2 

(0,8783)   (0,0007***)  (0,0711*) 
– 1,1 d2014q2 – 2,63 Seas(1) – 1,97 Seas(2) – 2,11 Seas(4) + εt 

(0,0272**) (0,0000***) (0,0057***) (0,0005***) 
де εt – випадкова величина. 
У дужках вказано значення статистики Стьюдента параметрів моделей, де 

позначення * вказує на статистичну значущість на рівні надійності 90%, а *** на 
рівень надійності 99%. 

У моделі (1) застосовано часові лаги, оскільки наслідки прийнятих рішень 
можуть відображатися через тривалий період часу. У аналізі ми застосували 
часовий лаг (t-2) для показника osn_cap, що відображає зміну ендогенної зміни у 
часі. А також, для cap_transf ми відобразили очікування підприємств з приводу 
отримання капітальних трансфертів у наступному кварталі. 

У нашому випадку коефіцієнт детермінації R
2
 вказує, що 96% змін рівня 

зайнятості є наслідком змін у вибраних видатках бюджету. Враховуючи 
статистику Дарбіна–Уотсона (DW = 2,1), статистику Жарка-Бера (JB = 0,98; 
p-value = 0,61), F-статистику Фішера (F=35), можемо вважати модель (1) 
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адекватною, у котрої автокореляція та кореляція залишків відсутня, а розподіл 
залишків є нормальним. Отож, модель повністю відображає залежність рівня 
зайнятості від видатків із державного бюджету. 

У результаті, ми отримуємо наступні висновки із моделі:  
 при зниженні обсягу видатків на використання товарів і послуг на 0,1%, 

рівень зайнятості виросте на 0,14%;  
 із зростанням видатків на дослідження і розробку державних (регіональних) 

програм на 0,1%, рівень зайнятості зросте на 0,29%;  
 при зниженні видатків на обслуговування внутрішнього і зовнішнього 

боргу на 0,1%, рівень зайнятості підвищиться на 0,12%;  
 при зростанні видатків на трансферти підприємствам та органам 

державного управління на 0,1%, рівень зайнятості підвищиться на 0,15%;  
 очікування одновідсоткового збільшення капітальних трансфертів для 

підприємств, населення, органів державного управління та урядів іноземних 
держав спричинить підвищення рівня зайнятості на 0,69%;  
 одновідсоткове зростання видатків на основний капітал спричинить 

зростання зайнятості на 0,48% через два квартали. 
Зворотній зв'язок у підвищенні зайнятості простежується між видатками на 

обслуговування державного боргу та видатками на товари та послуги. Тоді ж як 
зв'язок між обслуговуванням державного боргу є очевидним, виникає проблема 
у тлумаченні впливу видатків на товари і послуги. Варта зазначити, що за 
останній рік видатки на заходи спеціального призначення, такі як придбання 
озброєння, боєприпасів, авіаційної техніки, зросли до 5% ВВП. Оскільки, 
видатки на оборонну діяльність країни часто можуть відбуватися за межами 
країни, спостерігається відтік валюти за кордон. Прямий ж вплив видатків на 
зайнятість України простежуватиметься тоді, коли пріоритет буде надаватися 
українським виробникам. Це сприятиме розвитку воєнної промисловості в 
країні. Таким чином, зворотне відображення видатків на товари і послуги 
пояснюється саме зростанням воєнної складової у них. 

Прямий вплив у стимулюванні зайнятості в країні мають видатки на 
дослідження і розробку державних програм. Зрозуміло, що такі видатки, по-
перше, створюють передумови для розширення можливостей після проходження 
освітніх програм, та, по-друге, стимулює зростання зайнятості через дотичність 
державних програм до інших галузей. 

Другою величиною впливу на рівень зайнятості є обсяг видатків на надання 
субсидій і поточних трансфертів підприємствам та органам державного 
управління. Надання дотацій сільськогосподарським виробникам здатне 
здешевити виробництво товарів, стимулювати розвиток перспективної для 
України галуззі економіки та підвищити зайнятість у сільській місцевості, яка 
станом на 2015 рік становила 55% [4]. Також держава може уникнути 
банкрутства перспективних для економіки підприємств через покриття збитків, 
або ж відшкодування відсотків за кредитами. Такі трансферти допоможуть 
державі уникнути масового звільненню працівників. 

Важливого значення у підвищенні зайнятості відіграє стаття «Капітальні 
видатки», оскільки створює попит у суміжних галуззях. Однак, більший вплив 
на ринок праці України мають очікування капітальних трансфертів. Капітальні 
трансферти є операціями із безоплатного надання активів, як правило, з 
інвестиційною метою та значно масштабнішими за розміром, аніж поточні 
трансферти.  
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Підсумовуючи, ми маємо усі підстави стверджувати, що бюджетна політика, 
має великий вплив на формування рівня зайнятості в Україні. Зокрема, ми 
виявили, що для того аби забезпечити зростання вітчизняного рівня зайнятості 
державі доцільно знижувати обсяг видатків на використання товарів і послуг 
(без урахування видатків на дослідження і розробку державних програм), 
видатки на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу, а також 
підвищувати розмір видатків на дослідження і розробку державних 
(регіональних) програм, трансферти підприємствам та органам державного 
управління, капітальні трансферти та видатки на основний капітал. 
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СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЗНИЖЕННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН  

 
Суспільство завжди прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, яке 

можливе тільки при стійкій економічній системі. За 25 років незалежності ми 
спостерігаємо важкий соціально-політичний кризис, який є результатом 
соціально-економічної кризи.  

Економічна ситуація України суттєво погіршилася у 2014 році через введення 
військових дій на сході країни. Загальний низький рівень життя, прогресуюче 
безробіття, соціальна незахищеність більшої частини населення становлять 
реальну загрозу національній безпеці за всіма своїми основними складовими: 
соціально-економічною, політичною та екологічною. Наслідки цих складових є 
результатом негативних явищ у всіх сферах суспільства, зокрема у соціальній. 

Основні об’єкти промисловості України знаходяться на території Донецької та 
Луганської областей: 30 машинобудівних підприємств; 10 підприємств хімічної 
промисловості; 15 металургійних комбінатів [1]. 

Економічними наслідками через проведення воєнних дій на сході є: 
- зниження інвестиційної привабливості регіону; 
- несприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу; 
- зруйнована транспортна інфраструктура; 
- руйнування та закриття підприємств [1]. 
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Соціальними наслідками воєнних дій на сході України є: людські жертви; 
безробіття; зруйнована соціальна інфраструктура; соціальна незахищеність 
населення; проблеми з водо- та електропостачанням, проблеми з медичною та 
соціальною реабілітацією постраждалих; переміщення населення із зон активних 
воєнних дій; перебої у роботі навчальних закладів, призупинення складання 
зовнішнього незалежного оцінювання [1]. 

Війна на сході країни вплинула на падіння рівня ВВП, призвела до бідності і 
незахищеності населення, безробіття. 

Основною причиною низького рівня життя населення в Україні також є 
відсутність оплачуваної роботи для частини працездатного населення, низька 
оплата праці працюючим громадянам, існування певних диспропорцій в 
заробітній платі, важкі умови праці, тощо [2]. 

 Забезпеченню народного добробуту сприяє надання безкоштовних послуг 
закладами соціальної сфери (освіти, охорони здоров'я, культури). Оскільки 
бюджетне фінансування недостатнє, витрати населення на отримання цих 
послуг досить вагомі, що негативно впливає на рівень та якість життя народу. 
Показники рівня та якості життя населення України підтверджують, що міри які 
держава приймає для поліпшення життя (підвищення мінімальної заробітної 
плати, прожиткового мінімуму, тощо) є недостатніми [2]. 

Українська держава в умовах відсутності достатніх фінансових коштів 
повинна створити такі умови, щоб працездатне населення змогло само 
реалізуватися та забезпечити якісне життя, а непрацездатне – отримало 
достойний соціальний захист [2]. 

Одним із індикаторів рівня життя населення є частка населення, чиє добове 
споживання нижче за 5,05 (4,3) дол. США за ПКС і характеризує рівень бідності 
населення. Аналіз даного показника за період з 2000 до 2013 рр. дає можливість 
стверджувати про позитивну динаміку даного показника, що пов’язано з тим, що 
до 2005 р. використовувалося значення 4,3 дол. США на добу за ПКС валют та 
характеризує позитивний тренд динамічного ряду.  

Водночас, на фоні зменшення масштабів крайньої бідності у 6,3 раза 
порівняно з 2000 роком, аналіз рівня бідності та його прогнозні оцінки до 2017 р. 
дають підстави стверджувати, що частка бідного населення постійно зростає і 
зростатиме [3, с. 12-14]. 

Отже, основною функцією держави повинно бути соціальне забезпечення її 
громадян, а також осіб, які перебувають на території даної країни. Виникнення 
та посилення регресивних тенденцій призвело до того, що рівень довіри 
суспільства до держави зменшується, що, у свою чергу, негативно позначається 
на розвитку України. Збільшення частки населення, яке живе за національною 
межею бідності, зумовлено зростанням споживчого попиту населення та індексу 
споживчих цін, які безпосередньо впливають на рівень життя населення (рівень 
інфляції).  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 
 
«Соціальна держава» – як поняття виникло ще в середині ХІХ ст. завдяки  

Л. фон Штейну. Воно у своїй ідеологемі прагне досягти рівності, свободи, 
піднесення знедолених до рівня багатих і сильних, – за свою більш ніж  
150-річну історію, незважаючи на численні успіхи, у даний час у багатьох 
країнах обмежена не підйомними борговими зобов’язаннями і переживає 
найгострішу кризу [1, c. 4]. 

Сьогодні сучасна соціальна держава стикається із двома взаємопов’язаними 
між собою завданнями:  

- забезпечення стабільності економічного зростання; 
- розв’язання цілого комплексу проблем, з якими стикається суспільство: 

нерівність, соціальна несправедливість тощо. 
Тобто, мова йде про досягнення оптимуму щодо ефективного функціонування 

економіки й реалізацію стратегічних цілей соціальної держави. 
Виникає питання, на що повинні бути спрямовані стратегічні цілі соціальної 

держави? 
Кращі мислителі людства вже давно дійшли висновку, що людина є метою 

виробництва, основним джерелом і критерієм соціально-економічного прогресу. 
Як свідчить історичний досвід, попередні стадії суспільно-історичного 

розвитку, включаючи й індустріальну цивілізацію, базувалися на матеріальному 
виробництві. Це визначало структуру зайнятості. Основна маса працівників була 
зайнята фізичною працею, до того ж працею ручною, монотонною, частковою. 
Як підкреслював О. Тоффлер, праця була грубою, грубість праці була 
обов’язковою складовою прибутку [7, с. 88]. 

У сучасних умовах, коли формується постіндустріальне суспільство, 
необхідна якісна нова робоча сила. В умовах індустріального суспільства велика 
питома вага фізичної праці була вигідною. З переходом до постіндустріальної 
економіки ситуація докорінно змінюється. Старі форми праці приходять у 
суперечність з потребами нової техніки і технології – вони стають невигідними й 
непродуктивними. Тепер головним є інформація та творчість і це змінює все. 
Типовим є робітник, який володіє спеціальністю або професійним знанням.  

Якщо попередня система виробництва (промислово-індустріальна) 
потребувала стандартизованої одноманітної робочої сили, пригнічувала 
різноманітність та індивідуальність, то нова економіка є діалектичною 
протилежністю цьому. У традиційних секторах економіки тисячі робітників 
виконують одноманітну, стандартну роботу, що повторюється, проте нові 
сучасні галузі потребують ініціативних освічених, винахідливих і навіть 
індивідуалістичних робітників. На цей тип робітників зараз великий попит в 
розвинутих секторах економіки. У всіх розвинутих країнах, у зв’язку з цим, 
різко збільшується попит на високоосвічених, висококваліфікованих 
працівників. За прогнозами, буде наявна така тенденція: практично всі додаткові 
місця у багатьох сферах економічної діяльності потребуватимуть вищої освіти. 
Уже сьогодні в таких країнах, як США, Японія, ФРН, мінімальний термін освіти 
кваліфікованих робітників досягає 15 років [7, с. 94]. 
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Тобто, у розвинутих країнах наявний високий освітній і кваліфікаційний 
рівень робочої сили, що, безперечно, забезпечує і високий рівень продуктивності 
праці і кращу якість продукції, а значить, і високу її конкурентоспроможність. 

У сучасних умовах інформаційно-інтелектуальних технологій людина, її 
знання, освіченість визначають розвиток виробництва і суспільства в цілому. 
Людство вступило в такий етап свого розвитку, що економічний стан тієї чи 
іншої країни, темпи економічного зростання залежать, в першу чергу, від 
якісних характеристик працівників в тій чи іншій сфері економіки. 

Так, за висновками експертів ООН, якщо декілька десятиліть тому 
конкурентні переваги країн визначалися головним чином багатими природними 
ресурсами та капіталом, то в сучасних умовах формування постіндустріального 
суспільства економічне зростання розвинутих країн на 64% залежить від рівня 
людського капіталу, на 20% від природних ресурсів і тільки на 16% – від 
капіталу [5, с. 45]. 

Тобто, рівень розвитку людського капіталу є вагомим чинником економічного 
зростання, а проблема забезпечення його розвитку – однією з найважливіших 
для соціальної держави, тобто і для України, від розв'язання котрої, великою 
мірою, залежить успішність її подальшого соціально-економічного існування. 

Слід віддати належне відомим українським вченим-економістам: А. Чухно,  
В. Геєць, Є. Лібановій, А. Гальчинському, які неодноразово наполягали на 
необхідності спрямовувати інвестиції в людський капітал, у розвиток соціальної 
сфери. Останні, на їх думку, – найважливіший фактор економічного зростання, 
один із головних чинників побудови конкурентоспроможної економіки.  
А. Гальчинський стверджує, що у новій системі відносин людина перестає бути 
часткою економіки і перетворюється лише на її функціональну «цеглинку». 
Економіка ж, навпаки, стає тим, чим у дійсності є людина, яка її констатує. Така 
економіка перестає бути гомогенною уніфікованою, її домінуючим началом є 
орієнтовані на людину горизонтальні зв’язки, гетерогенність. Нині це вже не 
гасло, а реальність, з якою на можна не рахуватися [2, с. 7, 8]. 

Що стосується економіки України, то вона входить в круте піке. Її 
довгострокова слабкість матиме довгострокові наслідки. Наявні статистичні дані 
спонукають до критичного аналізу результатів функціонування національної 
економіки: падіння ВВП України в І кварталі 2015 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. близько 15%, індекс цін виробників промислової продукції за  
І квартал 2015 р. до відповідного періоду – 142,4%, індекс споживчих цін  
за І квартал 2015 р. до відповідного періоду 2014 р. становив – 136,6% [6, с. 85]. 

Як і у попередні роки (2011-2014 рр.) і на протязі 2015р. збереглась негативна 
динаміка як за обсягом реального ВВП, так і за доходами населення [4, с. 7]. 

На наш погляд, якщо ми, незважаючи на всі зовнішні обставини, з якими 
стикається у теперішній час Україна, зрозуміємо, що соціальне та економічне у 
житті суспільства – це багато в чому єдність соціальної держави і ринку, в якій 
відповідальність за розвиток людського капіталу несе переважно держава, 
використовуючи для таких цілей, насамперед, інститути соціалізації, а за 
розвиток фізичного капіталу – переважно ринок, то завдяки різним формам 
капіталу, майбутнє суспільного розвитку є неможливим без соціальної держави, 
яку б кризу вона не переживала, адже людський капітал, який формується у 
першу чергу під впливом держави шляхом підтримання процесів 
функціонування інститутів соціалізації людини, як було сказано вище, значно 
перевершує фізичну форму капіталу [1, с. 12]. 
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Соціальна держава, виконуючи найважливішу роль у формуванні та розвитку 
як самої держави, так і окремої особи, повинна сприяти асиметрії між людським 
і фізичним капіталом на користь першого. 

Соціальна держава повинна здійснювати заходи щодо ринкового 
регулювання: сприяння експорту, промислового розвитку, технологічного 
прогресу. Разом з тим, соціальній державі необхідно спрямовувати всі можливі 
зусилля на розвиток соціальної послуги шляхом інвестування в потенціал 
людини за допомогою забезпечення рівності можливостей, поліпшення охорони 
здоров'я та освіти, зниження бюрократичних та соціальних обмежень, створення 
умов для соціальної мобільності та дії «соціальних ліфтів», удосконалення 
функціонування держави й соціальних інститутів, поширення якісних робочих 
місць, підзвітності лідерів, громадських обговорень [3, с. 5]. 

Мова йде про побудову й ефективно функціонуючої різноманітної соціальної 
сфери. В Україні негайно потрібна соціальна переорієнтація економічної 
політики, що дасть можливість створити умови для реалізації стратегічних цілей 
соціальної держави. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Фондовий ринок виконує важливу роль в формуванні економічної системи 

країни. В якості інфраструктурного елементу економічної політики, стійкий і 
розвинений фондовий ринок може суттєво полегшити вирішення ключових 
завдань, що стоять перед сучасною державою: забезпечити стале економічне 
зростання і стабільність шляхом залучення інвестиційних ресурсів в реальний 
сектор економіки, сприяти трансформації заощаджень населення і підприємств в 
інвестиції, створити умови для інтеграції українського фондового ринку в 
світовій фінансовий ринок. На теперішній час фондовий ринок України 
перебуває в стадії формування та, незважаючи на непросту політичну ситуацію в 
країні, характеризується позитивною динамікою розвитку.  

За роки функціонування фондового ринку України вдалося досягти, зокрема, 
зусиллями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 
активно розвивається нормативно-правова база, не припиняється розвиток 
інфраструктури, запроваджено системи моніторингу та розкриття інформації, 
вдосконалено систему захисту прав інвесторів, підвищується рівень знань 
населення щодо роботи фондового ринку. Також завдяки широкому 
використанню новітніх інформаційних технологій на фондовому ринку 
розроблено систему електронного подання звітності емітентів цінних паперів та 
створено єдину інформаційну базу даних учасників фондового ринку [2]. 

 
Таблиця 1 

Показники розвитку фондового ринку України за 2015 рік [3] 
Показники 2015 рік 

Залучення інвестицій у цінні папери в 2015 року, млрд грн. 11,42 
Вартість активів інвестиційних фондів у 2015 року, млрд грн. 236,02 
Вартість активів НПФ у 2015 року, млрд грн. 1,98 
Капіталізація лістингових компаній фондового ринку станом на 
31.12.2015 року, млрд грн. 

63,49 

Частка біржового ринку в 2015 році, % до загального обсягу торгів 13,35 
Обсяг випуску емісійних цінних паперів в 2015 року, млрд грн. 148,51 

 
Основними показниками, що характеризують рівень розвитку фондового 

ринку, є: обсяг залучених інвестицій, обсяг випуску цінних паперів, обсяг торгів 
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на ринку цінних паперів, різноманітність структури фондових інструментів 
(табл. 1). 

Показник обсягу залучених інвестицій в економіку України через інструменти 
фондового ринку станом на 01.04.2016 року становив 25,90 млрд грн. Порівняно 
з аналогічним періодом 2015 року обсяг залучених інвестицій в економіку 
України через інструменти фондового ринку збільшився на 8,37 млрд грн. 

Протягом січня-жовтня 2016 року Комісією зареєстровано 104 випуски акцій 
на суму 54,26 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг 
зареєстрованих випусків акцій збільшився на 2,28 млрд грн [1]. 

Станом на 31.12.2015 року кількість ліцензій, виданих НКЦПФР професійним 
учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності, становила 
955, у тому числі [3]: 

– 369 ліцензії – на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; 
– 255 ліцензій – на провадження депозитарної діяльності депозитарних 

установ; 
– 320 ліцензії – на провадження діяльності з управління активами 

інституційних інвесторів; 
– 10 ліцензій – на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку 

цінних паперів; 
– 1 ліцензія – на провадження клірингової діяльності. 
Станом на 31.10.2016 кількість зареєстрованих корпоративних та пайових 

інвестиційних фондів становила 2201 інститутів спільного інвестування, з них:  
453 – корпоративних інвестиційних фондів,  
1748 – пайовий інвестиційний фонд. 
На сьогодні система фондового ринку представлена значною кількістю 

професійних учасників фондового ринку. 
За результатами торгів, на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з 

цінними паперами протягом січня-жовтня 2016 року становив 189,20 млрд грн. 
Протягом січня-жовтня 2016 року порівняно з даними аналогічного періоду 

2015 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі 
зменшився на 21,26% (або на 51,08 млрд грн) (січень-жовтень 2015 року –  
240,28 млрд грн) [1]. 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах 
торгівлі протягом періоду зафіксовано з: 
 державними облігаціями України – 166,93 млрд грн (88,23% від загального 

обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-жовтні поточного 
року); 
 облігаціями підприємств – 7,01 млрд грн (3,71% від загального обсягу 

біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-жовтні поточного року). 
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на 

вторинному ринку становив 98,2% від загального обсягу біржових контрактів [1]. 
Незважаючи на певне зменшення частки операцій з цінними паперами, що 

здійснюються на біржовому ринку, є підстави вважати, що фондовий ринок 
залишається досить закритим: приблизно 89,6% усіх операцій на ньому 
здійснюються в позабіржовому сегменті фондового ринку; дефіцит цінних 
паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними перешкоджає 
установленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів. 

У зв’язку з вище зазначеним, потенціал цінних паперів, як інструменту 
ліквідної застави, залишається недостатньо використаним. Це зумовлює 
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недостатню чутливість грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових 
ставок.  

З метою підтримки розвитку ринку корпоративних облігацій та облігацій 
місцевих позик Національний банк України зберігає за ними статус фінансових 
інструментів, які можуть використовуватись як застава під час здійснення 
операцій із рефінансування банків Національним банком України. 

Основнимм проблемами розвитку фондового ринку України є [4]: 
1. Недосконалість конкурентоспроможності фондового ринку випливає із 

того, що недостатньо сприятливою є державна політика щодо оподаткування на 
фондовому ринку.  

2. Проблема податкового стимулювання розвитку фондового ринку потребує 
звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств та податком на 
додану вартість некомерційних організацій фондового ринку; скасування плати 
за реєстрацію інформації про новий випуск цінних паперів. Також доцільно 
відмовитися від оподаткування курсових різниць, що виникають при 
перерахуванні у національну валюту інвестицій на фондовому ринку, які 
надходять в іноземній валюті. 

3. Проблема корпоративного управління ринком полягає в недосконалій 
системі розкриття інформації про вартість цінних паперів та об'єкти 
інвестування через інструменти фондового ринку. 

4. Мала розбудова інфраструктури фондового ринку потребує організації 
обміну інформацією між організаційно оформленими ринками, оскільки такої 
організації на даний час немає. Також виникає необхідність запровадження 
електронного документообігу при укладанні та виконанні угод з цінними 
паперами, прийняття єдиних стандартів та сертифікації систем електронного 
цифрового підпису та шифрування даних. 

Для підвищення ліквідності, формування сприятливого інвестиційного 
клімату, вдосконалення інституційних засад функціонування фондового ринку 
України подальшого його розвитку та підвищення конкурентоспроможності 
доцільно використовувати механізми направлені на розширення інвестиційної 
бази розвитку національної економіки, на розвиток інструментів фондового 
ринку, формування досконалої інституційної інфраструктури фондового ринку 
та посилення функціональної спроможності системи регулювання фондового 
ринку.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
В настоящие время в Украине финансирование образования и науки 

находится на низком уровне. Реальные объемы финансирования вузов со 
стороны государства в последнее время, в связи с падением в несколько раз 
курса гривны, также уменьшились в несколько раз. Это связано с падением 
производства, а также тяжелым положением в стране и повышением расходов на 
оборону. Реальные (в валютном выражении) расходы госбюджета в области 
образования за три года уменьшились в несколько раз. В 2013 расходы на 
образование составили 25,3 млрд. грн. ($ 3,16 млрд.), в 2014 – 28,7 млрд. грн. 
($ 2,2 млрд. грн.), а в 2015 – 30,2 млрд. грн. ($1,3 млрд.). В бюджете на текущий 
год они составляют 5,23% от бюджета Украины и на 1.11.16 израсходовано 
27,4 млрд. грн. или $ 1,07 млрд. Расходы госбюджета на оборону превышают 
расходы на образование и, например, составили в 2015 г 9,01% от бюджета 
Украины. Что же касается высокоразвитых государств, то финансирование 
науки и образования там является приоритетным. Например, бюджет 
Гарвардского университета составляет около 10 млрд. долларов, что примерно в 
10 раз больше объема финансирования всех вузов Украины!!! О том, какова 
реальная ситуация в науке и образовании говорят следующие факты. Считается 
нормальным, что американский профессор имеет объем финансирования около 
$1 млн. в год. Объем финансирования среднего университета в Украине 
составляет около 50 млн. грн. в год. Этот объем финансирования ВУЗа 
примерно равен объему средств, имеющихся в распоряжении одного 
зарубежного профессора. При этом большая часть бюджета развитых стран – это 
благотворительность выпускников. Например, в упомянутом Гарвардском 
университете основная часть бюджета университета – это благотворительность 
выпускников университета. В Украине несколько иная ситуация. К примеру, 
среди основных мотивов оказания благотворительной помощи в Украине первое 
место занимает поддержка имиджа компании (55,2% опрошенных 
руководителей компаний). Решение социальных и образовательных проблем 
занимает предпоследнюю строчку списка (5,6%). Проведя социальный опрос 
среди жителей города Мариуполя, было установлено, что только 5% готовы 
задуматься о благотворительности, как таковой и благотворительности для 
образования, в частности. Остальные 95% считают это ненужным и пустой 
тратой денег. Такая же тенденция наблюдается и для выпускников вузов 
Мариуполя, в отличие от выпускников западных университетов. Можно сделать 
вывод, что благотворительность является одним из способов финансовой 
поддержки науки и образования в этих странах, в отличие от Украины.  

В Мариуполе (как и в целом по Украине) финансовая поддержка 
выпускниками (или любыми другими благотворителями) находится на низком 
уровне при том, что образовательная система стала нищей. Молодежь нуждается 
в нормальных условиях обучения и достойных знаниях. Невозможно считать 
нормальным, если, например, ремонт не делался многие десятки лет, окна 
старые, плохо изолированные, иногда откровенно разбитые. Из-за этого, в 
зимние месяцы становится невозможным вести конспект. Требуются новая 
компьютерная техника, необходимо создание современных мультимедийных 
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аудиторий. Лаборатории всех факультетов и кафедр нуждаются в немедленном 
обновлении, так как все установки, техника, станки, приборы, стенды были 
установлены ещё в 60-80-ые годы прошлого века. 

В сложившейся ситуации необходимо создать нормальную материальную 
базу. Одним из способов решения данной проблемы, на основе опыта 
зарубежных стран, является создание благотворительных фондов по поддержке 
и развитию науки и образования (в частности в городе Мариуполе). Фонды (для 
востока Украины) также необходимо ориентировать на помощь пострадавшим 
от военных действий студентам и школьникам, малоимущим и больным 
студентам и школьникам и т.д. Поэтому фонд должен работать сразу по 
нескольким программам. Например, для востока Украины по следующим 
направлениям: 

1) Реабилитация – поддержка школьников и студентов, пострадавших от 
военных действий. (По достоверным источникам таких пострадавших на 
востоке Украины насчитывается более 400 тыс.).  

2) Поддержка Альма-матер выпускниками по направлениям, аналогичным как 
у, например, Алфёровского фонда: 
 поддержка уникальной отечественной системы школьного и высшего 

образования (прежде всего, в области естественных наук и физики); 
 поддержка научных исследований молодых ученых; 
 оказание благотворительной помощи высшей и средней школе. 
Но взяв пример с некоторых успешных зарубежных и украинских фондов, а 

точнее фондов выпускников, необходимо разработать программу, базу данных, в 
которой бы регистрировались выпускники и были их контактные данные. Такая 
программа позволила бы осуществлять автоматическую рассылку о нуждах 
университета или школ города, а также рассылку отчётов о проведенных 
мероприятиях и выполнении программ фонда – фото-отчёт, плюс список 
приобретений. Таким образом, потенциальные благотворители, увидев данную 
работу и отчётность фонда, смогут понять, что деньги идут на конкретные цели 
и задачи. Конечно же, необходимо обращаться за помощью к зарубежным 
благотворителям. Поэтому фонд подразумевает несколько интернет версий – 
одна для украинцев, другая для иностранцев. Каждая версия имеет свои 
программы, и направления. Для иностранцев сделан упор на то, что восток 
Украины находится в зоне боевых действий и нуждается в помощи для 
пострадавших.  

Необходимо воспитывать молодёжь и проводить акции в свете необходимости 
поддержки образования и науки – только так возможно добиться перемен в 
менталитете и, как следствие, в государстве. Наука и образование является 
необходимым условием для успешного процветания (развития) государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

Гайдук Іван Степанович, 
аспірант 

Академії фінансового управління (м. Переяслав-Хмельницький) 
 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НЕДЕРЖАВНОГО  
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Основним завданням системи недержавного пенсійного забезпечення (далі 

НПЗ) є надання учасникам недержавного пенсійного забезпечення додаткових 
до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат, 
за рахунок сформованих пенсійних накопичень [1]. 

Важливо і те, що згідно із законом недержавний пенсійний фонд (далі НПФ) 
неможливо визнати банкротом – навіть, якщо у нього проблеми з фінансами, 
учасник не втратить свої пенсійні заощадження. Накопичення кожного учасника 
враховуються на персоніфікованому рахунку, фонд не може покривати свої 
збитки за рахунок внесків. Якщо збитки відбуваються з вини адміністратора 
фонду, то згідно із законом вони покриваються з резервного фонду 
адміністратора, а у випадку, якщо цього недостатньо – то за рахунок іншого 
майна адміністратора. Аналогічно механізм діє із компанією, яка управляє 
активами НПФ [2]. 

Фонд, збираючи внески, примножує їх, щоб обійти інфляцію різними 
фінансовими механізмами, і здійснює виплати своїм учасникам в пенсійні роки. 
НПФ обмежений законом в способах збільшення внесених коштів клієнтами. 
Наприклад, НПФ не може вкладати свої активи в банківські депозити і ощадні 
сертифікати більше, ніж 40% від загального числа (при цьому важливо, що лише 
10% від цих 40% можуть знаходитись в одному банку). Таку ж долю – і не 
більше – фонд може інвестувати в іпотечні цінні папери, в облігації і акції (ціні 
папери одного емітента не повинні складати більше 5%). Не більше 10% 
повинно доводитися на банківські метали і не більше 20% – на коштовні папери 
нерезидентів. Більш всього закон дозволив вкладати в коштовні папери Кабінету 
міністрів – до 50% [3]. 

Отже, недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа, призначена для 
накопичення коштів на додаткову недержавну пенсію та здійснення пенсійних 
виплат учасникам фонду [4]. 

Недержавні пенсійні фонди в системі недержавного пенсійного забезпечення 
мають ряд переваг: 
 існує можливість отримати додаткову пенсію, яка може бути набагато 

більшою державної; 
 учасник самостійно обирає фонд, який буде формувати його пенсію; 
 захищеність пенсії (всі накопичення є власністю вкладника або його 

спадкоємців); 
 учасник в будь-який час може отримати інформацію щодо обсягу 

накопичених коштів або перевести їх у іншу фінансову установу (пенсійний 
фонд, страхову компанію чи банк); 
 є жорсткий державний контроль та регулювання діяльності НПФ у вигляді 

регулярних аудиторських перевірок стану пенсійних активів; 
 обмеження щодо напрямів інвестиційної діяльності НПФ. 
Серед недоліків недержавних пенсійних фондів варто відмітити наступні: 
 відсутність державних гарантій щодо збереження та повернення пенсійних 

внесків, виплат процентів інвестиційного доходу; 
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 обмеження можливостей дострокового (до настання пенсійного віку) 
повернення коштів; 
 великий ризик знецінювання коштів, що обумовлено забороною 

встановлення мінімально гарантованих норм прибутку за будь-якими 
пенсійними схемами; 
 обмежена участь в управлінні активами фонду.  
Так, згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», лише 

25% учасників можуть відкликати будь-якого члена контролюючого органу – 
Ради фонду, проте зібрати разом таку кількість учасників НПФ, що працює по 
усій Україні, практично неможливо. 

Становлення системи недержавного пенсійного страхування в Україні 
відбувається під впливом багатьох факторів, які стримують її розвиток. 
Основними з них є [5; 6; 7]: 
 низька інформованість громадян щодо пенсійної реформи; 
 невелика довіра громадян до фінансових інститутів; 
 низький розвиток фондового ринку; 
 відсутність фінансової підтримки з боку держави; 
 дуже низька зацікавленість більшості підприємців створювати корпоративні 

пенсійні фонди через великі відрахування до НПФ; 
 низькі доходи громадян. 
НПФ, засновником якого виступає банк, отримує такі переваги: 
1. Доступ до філіальної мережі та клієнтської бази банку, оскільки банк 

забезпечує продаж послуг НПФ через свою філіальну мережу для юридичних та 
фізичних осіб. 

2. Дрібні НПФ в умовах жорсткого державного нагляду у сфері пенсійного 
забезпечення мають припинити своє існування, тому виникає необхідність в 
укрупненні НПФ. 

В той же час, банки не приділяють достатньо уваги залученню коштів 
юридичних та фізичних осіб у вигляді пенсійних депозитних рахунків, що 
можна пояснити наступними причинами: 

1. Банки мають право відкривати пенсійні депозитні рахунки лише в межах 
гарантованої суми відшкодування. 

2. Недостатньо розробленими є всі необхідні підзаконні нормативні акти 
Національного банку України щодо регулювання діяльності банків у сфері 
недержавного пенсійного забезпечення. 

3. На сьогоднішній день вкладникам дозволено знімати кошти з пенсійних 
депозитних рахунків достроково. 

Отже, кожний із досліджених фінансових інститутів (НПФ, страхові 
організації та банки) мають свої переваги і недоліки стосовно надання ними 
послуг з недержавного пенсійного забезпечення, тому і однозначно виявити 
найбільш привабливий у цьому відношенні для клієнта фінансовий інститут 
неможливо. Іншими словами, всі зазначені фінансові інститути мають на 
сьогодні свою нішу на ринку послуг недержавного пенсійного забезпечення, 
хоча загальна місткість даного ринку залишається незадовільною внаслідок 
низьких доходів населення та незначних темпів зростання ВВП. 
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ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток банківського сектору є необхідною умовою нормального 

функціонування економіки будь-якої країни. Тільки через ефективну банківську 
систему можна здійснити реструктуризацію економіки, якої так потребує 
Україна. Крім того, надійний і розвинений банківський сектор відіграє 
надзвичайно важливу роль в стабілізації економіки країни. 

Банківський сектор України в процесі реформування 2014-2015 рр. зіткнувся з 
низкою проблем, як загальноекономічного характеру, так і проблем породжених 
неправильною політикою регулятора – Національного банку України. Серед 
найбільш відчутних наслідків реформ і проблем можна виділити: 

1. Різке скорочення числа банків в Україні за 2014-2016 рр. – в 68 банків була 
введена тимчасова адміністрація Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, і 
тільки 1 з них відновив свою діяльність (ПАТ «Астра Банк»). Практично всі 
банки направляються на ліквідацію. Так само необхідно відзначити, що станом 
на 01.01.2016 року в Україні функціонувало 117 платоспроможних банку. 
Протягом восьми місяців 2016 року ще 15 банків було оголошено 
неплатоспроможними, з них 4 через непрозору структуру власності, 
2 (найбільші банки серед виведених) – через невиконання програм 
докапіталізації. Акціонери ще двох банків прийняли рішення про початок 
ліквідації установ [2]. 

2. Зростання недовіри до банків. Це проблема спровокована, як важкою 
економічною ситуацією в Україні, так і не обдуманими діями Національного 
банку, коли фактично банківський нагляд не виконував свої функції. 
Банківський сектор України, починаючи з кінця 2013 року, а особливо в 
2014 році, зіткнувся з серйозною проблемою, яка загрожує його ліквідності і 
нормальному функціонуванню всієї фінансової системи – масовим відтоком 
депозитів. Протягом 2014-2015 років банки України втратили 15,6 млрд. грн. 
депозитів в національній валюті або 3,9%. Треба відзначити, що відтік депозитів 
у національній валюті фізичних осіб має більш негативну динаміку і становить 
64,6 млрд. грн. або 25,5%. Однак, такий великий обсяг зниження депозитів в 
національній валюті фізичних осіб частково компенсувався приростом депозитів 
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в національній валюті юридичних осіб на 49 млрд. грн. за рахунок зростання 
коштів на поточних рахунках. Збільшення коштів на поточних рахунках 
юридичних осіб відбулося через зростання оборотів суб'єктів господарювання 
через інфляційні процеси [1]. 

3. Девальвація національної грошової одиниці. За 2014-2016 рр. гривня 
девальвувала по відношенню до долара США більше ніж в 3 рази. Така різка 
девальвація привела до зростання проблемної заборгованості клієнтів перед 
банками (обслуговування валютних іпотечних кредитів стало неможливим для 
більшості позичальників). І ще одним наслідком девальвації є зростання 
валютних активів і зобов'язань та необхідність докапіталізації більшості банків. 
За оцінками банківський сектор України ще необхідно докапіталізувати на 120 
млрд. грн., і це за умови відсутності подальшої девальвації. 

4. Подорожчання кредитних ресурсів в Україні. З 4.03.2015 р Національний 
банк підняв облікову ставку до 30% для стримування інфляції в країні. Станом 
на 18.02.2015 р облікова ставка становила 22%. Такі дії не дають банкам 
виконувати одну з основних своїх функцій – кредитувати економіку, що ще 
більше посилює економічну кризу в Україні. Тобто, розвивати бізнес в умовах 
таких дорогих кредитних ресурсів неможливо. 

5. Скорочення кредитування банками України. На початку 2015 року 
більшість комерційних банків призупинили свої кредитні програми для бізнесу. 
В основному фінансування було доступно по вже існуючим кредитним лініям.  
А ось, банківські установи, у яких кредитування було доступно, пропонували 
досить дорогий ресурс для бізнесу. Високі процентні ставки були зумовлені 
високою інфляцією (за 2015 рік рівень інфляції склав – 43,3%) і монетарною 
політикою Національного банку України [1].  

6. Низький рівень ризик менеджменту більшості банків. Як показали 
результати 2014-2015 рр. багато банків України не приділяли належної уваги 
управлінню кредитним ризиком та ризиком ліквідності, що призвело до 
зростання проблемної заборгованості в кредитному портфелі і неможливості 
виконувати свої зобов'язання в строк. 

7. Високий рівень збитковості в 2014-2015 рр. в результаті збільшення 
відрахувань до резерв під кредитні операції. 

Незважаючи на всі негативні процеси в економіці банківський сектор України 
необхідно виводити з кризового стану. Для стабілізації банківського сектора 
необхідно:  

1) поступово скасовувати валютні обмеження, що призведе до лібералізації 
валютного ринку і припинить відтік валютних депозитів. Також банки 
отримають ті ресурси, які зараз перебувають в обігу на «чорному ринку».  

2) докапіталізувати банки. Наприкінці 2015 року почався процес 
докапіталізації банків з іноземним капіталом (наприклад, ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль», ПАТ «УкрСиббанк» через конвертацію материнського 
фінансування в капітал українських дочок). С початку 2016 року вже заявлено 
про докапіталізацію державних банків – Ощадбанку та Укрексімбанку на  
15 млрд. грн. 

3) знижувати облікову ставку для здешевлення кредитних ресурсів. Також для 
відновлення кредитування НБУ необхідно «відпустити» гривневу ліквідність 
банків, яка акумульована через депозитні сертифікати. 

4) відновити довіру населення до банківського сектору України, через 
стабілізацію ситуації на валютному ринку. А виведення банків з ринку повинно 
стати прозорим. 
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5) Перехід Національного банку на інфляційне таргетування, що дасть 
можливість прогнозувати ціну на кредитні ресурси [1]. 

Банківський сектор України знаходиться в стані глибокої кризи, але вже зараз 
намічаються позитивні сигнали – приплив депозитів у банки, докапіталізація 
державних банків і банків з іноземним капіталом, зважена кредитна політика. 
Одним з факторів ризику, які ще існують для банків – це погіршення якості їх 
кредитних портфелів і, як наслідок, високі збитки в результаті формування 
резервів. Але вихід економіки України зі стану стагнації, запуск кредитування і 
ефективний ризик-менеджмент можуть вивести банківський сектор з кризи.  
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  

ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки діяльність 

домогосподарства є різноплановою та багатоаспектною, а його учасники є 
споживачами виробленої продукції (формують основу споживчого попиту) та 
продавцями й постачальниками на ринку факторів виробництва. Домашні 
господарства є власниками значної частини ресурсів у національній економіці, 
виробниками і постачальниками людського капіталу і, водночас, – головними 
споживачами на ринку товарів та послуг, що можуть впливати на стан і 
динаміку фондових ринків, розміщуючи там частину своїх заощаджень. 

Крім того, фінанси домогосподарств відіграють важливу роль у формуванні 
централізованих фондів грошових коштів, шляхом сплати податків та 
неподаткових платежів у забезпеченні сукупного попиту на різноманітні товари 
і послуги. У господарській практиці чим вищими є доходи населення, тим 
більшим стає його попит на різноманітні блага, що у підсумку визначає напрями 
розвитку економіки та соціальної сфери держави. 

Вагомий внесок у дослідження теорії та практики формування та 
використання фінансових ресурсів домашніх господарств зробили такі 
вітчизняні: Ю. М. Воробйов, В. О. Гнєушева, Т. О. Кізима, В. М. Коваленко, 
Г. М. Коцюрубенко, Н. Г. Нагайчук, О. В. Рудницька, С. Я. Салига, С. І. Юрій, та 
низка ін. 

Їх дослідження підтверджують, що фінанси домогосподарств є головною 
ланкою фінансової системи і відіграють провідну роль поряд із фінансами 
суб’єктів господарювання у забезпеченні її ефективного функціонування. Вони 
мають пріоритетне значення у формуванні фінансових ресурсів країни, оскільки 
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знаходяться в основі фінансової системи, а їхня достатність позитивно впливає 
на розвиток усіх сфер і, навпаки, – недостатній обсяг фінансових ресурсів 
негативно позначиться на функціонуванні фінансів підприємств, державних 
фінансів, фінансового ринку та страхування. 

У результаті проведеного дослідження та у порівнянні з поширеними 
тлумаченнями пропонуємо визначати фінансові ресурси домогосподарств як 
сукупність їхніх сучасних джерел формування особистого рухомого й 
нерухомого майна, грошових коштів та їх еквівалентів, споруд, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей тощо у вартісному вираженні. Вони 
необхідні для виконання ними своїх фінансових зобов’язань, зростання 
добробуту, здійснення відтворення та подальшого соціально-економічного 
розвитку родини (сім’ї). Фінансові ресурси домогосподарств характеризують 
їхні власні, позичені та залучені джерела формування майна й можливості 
створення різного роду фондів для забезпечення життєдіяльності соціуму 
упродовж тривалого періоду часу. 

До власних джерел фінансових ресурсів включають: 
 доходи від участі в господарському процесі у статусі найманого працівника: 

заробітна плата, премії, додаткові виплати, надбавки, подарунки; 
 надходження отримані від здійснення підприємницької діяльності: дохід, 

прибуток, премії та доплати; 
 сільськогосподарські доходи: різниця між валовим доходом від 

сільськогосподарської діяльності (обсяг продажів продукції та грошова оцінка 
спожитої продукції) і витратами на її здійснення; 
 доходи від власності на майно, що виникають при його передачі у 

спадщину, оренду та реалізації. До цієї групи зараховують орендну плату, 
роялті, доходи від продажу та отримані при одержанні спадщини, кошти від 
страхових компаній (відшкодування збитків); 
 надходження від інвестиційної діяльності: доходи, які одержують 

громадяни у вигляді процентів, дивідендів, спекулятивних прибутків; 
 доходи, що отримують у формі соціальних виплат державними чи 

недержавними інститутами: пенсії, стипендії, субсидії, трансферти, допомога; 
 інші доходи, з-поміж яких: допомога від родичів, виграші та призи, 

знайдене майно, аліменти, гонорари, подарунки, перекази [6, с. 90]. 
До позикових джерел формування фінансових ресурсів належать: 
 кредити, одержані у фінансових установах; 
 товарно-матеріальні цінності, одержані на умовах кредиту або відстрочення 

платежу; 
 грошові кошти, одержані від інших громадян на умовах позики тощо. 
Класифікацію фінансових ресурсів домашніх господарств на напрямами 

вкладення подано у табл. 1. На наш погляд, у сучасних ринкових відносинах 
вони є могутньою інвестиційною базою для національної економіки, які можуть 
бути мобілізовані за допомогою фінансово-кредитної системи держави у формі 
заощаджень. Тому важливим є проведення ефективної державної фінансової 
політики у цьому напрямі для активізації інвестиційної діяльності вітчизняних 
домашніх господарств. 

Населення розвинених країн давно усвідомило необхідність та важливість 
здійснення заощаджень з метою убезпечення себе від економічних негараздів у 
майбутньому. Вони не лише сприяють повнішому та безперервному 
задоволенню потреб домогосподарств, але й виступають важливими для 
розвитку інших суб’єктів господарювання. Однак для того, аби заощадження 
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населення були ефективно використані іншими економічними одиницями, вони 
повинні спочатку бути належним чином організовані, а потім – трансформовані 
в інвестиції. 

 
Таблиця 1 

Напрями вкладення фінансових ресурсів домашніх господарств 
Напрями вкладення фінансових ресурсів Елементи активів домогосподарства 

Рухоме і нерухоме майно Житло, автомобілі, споруди та ін. 

2. Нематеріальні активи 
Освіта, охорона здоров’я, дозволи та 
ліцензії та ін. 

3. Товарно-матеріальні цінності 
Побутова техніка, матеріали, сировина, 
одяг, продукти харчування та ін. 

4. Створення цільових фондів (грошові 
засоби та їх еквіваленти, цінні папери й 
інші вкладення на фінансовому ринку) 

Відпочинок, лікування, навчання, 
капітальне будівництво та ремонт, 
придбання житла та автомобілів та іншої 
техніки. 

 
Динаміку надходжень, видатків та нагромаджень населення України подано 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка сукупних доходів, витрат та заощаджень в середньому  
за місяць у розрахунку на одне домогосподарств України, грн [1] 

 
Як показує рис. 1, вітчизняні домогосподарства до 2003 року включно мали 

від’ємні заощадження, тобто жили в борг. Починаючи з 2004 року, вони 
здійснюють нагромадження, які перманентно зростають до 2013 р., потім 
поступово знижуються і у 2015 році становлять 279,7 грн в середньому за місяць 
на одну сім’ю. 

Так, в Україні середній розмір заощаджень на одну особу становить 46 євро,  
у Сербії – 43 євро, у Німеччині зазначений показник становить 199 євро,  
в Австрії – 170, у Польщі – 99, у Словаччині – 88, у Чехії – 83, у Туреччині – 73, 
у Хорватії – 59 [2, с. 113]. 

Головними відмінностями у формуванні та використанні фінансових ресурсів 
вітчизняних домогосподарств від розвинених країн є переважання у структурі 
сукупних витрат домогосподарств України видатків на придбання товарів і 
послуг (близько 80-90%), в той час як у розвинених країнах вони, зазвичай, не 
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перевищують 25-30%. Крім того, у структурі надходжень вітчизняних домогос- 
подарств доходи від власності не відіграють суттєвого значення, хоча за 
кордоном вони є важливим інструментом формування додаткових фінансових 
ресурсів. 

Тому актуальним завданням удосконалення вітчизняної фінансової політики 
має стати розроблення та реалізація дієвих заходів для підвищення ефективності 
формування й використання фінансових ресурсів домогосподарств і зростання 
їхнього інвестиційного потенціалу. Цінним у даному контексті є досвід 
розвинених країн з ринковою економікою, які використовують різноманітні 
банківські, страхові та інші фінансові інструменти, що активізують 
нагромаджувальну діяльність громадян та стимулюють їх підприємницькі 
інтереси, допомагають приймати ефективні інвестиційні рішення. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ  
ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Розбалансованість публічних фінансів в Україні, яка виникла у зв’язку із 

внутрішніми та зовнішніми загрозами зумовила погіршення економічного 
середовища, що гальмує подальший розвиток України. Одним із напрямків 
збалансування публічних фінансів є запровадження політики фіскальної 
консолідації, тобто, здійснення урядом комплексних заходів, які спрямовані на 
збалансування публічних фінансів з метою скорочення бюджетного дефіциту та 
накопиченого боргу. Це дозволить не лише поліпшити бюджетний баланс, а й 
забезпечити поступове економічне зростання. 

Важливим чинником ефективної фіскальної консолідації є інструменти, за 
допомогою яких вона реалізується. Так, інструменти фіскальної консолідації 
можна згрупувати таким чином: 

- податково-бюджетні – передбачають регулювання доходами та видатками 
бюджету, оскільки зменшення рівня дефіциту, без застосування бюджетних 
запозичень, можливе шляхом скорочення видатків бюджету та/або збільшенням 
його дохідної частини; 

- монетарні – передбачають покриття бюджетного дефіциту за рахунок 
девальвації національної грошової одиниці та / або зміну розміру облікової 
ставки, переважно, у бік зниження, з метою стимулювання інвестиційної 
активності приватного сектору економіки; 

- конверсія державного боргу – передбачає зменшення боргу, шляхом його 
реструктуризації. 

Програми фіскальної консолідації реалізуються і в Україні. Так, для 
відновлення економіки України протягом 2014-2015 рр. Урядом України було 
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використано вище названі інструменти фіскальної консолідації, зокрема, дещо 
змінено структуру податкових надходжень до бюджету (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Структура податкових надходжень до зведеного бюджету України  
за 2011–2015 рр. 

Вид надходжень 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 
Податок на доході фізичних осіб 18,0 18,9 20,4 20,5 19,7 
Податок на прибуток підприємств 16,5 15,5 15,5 10,9 7,7 
Збори та плата за спеціальне використання 
природних ресурсів 

4,4 4,9 8,2 9,1 8,3 

Податок на додану вартість 38,9 38,5 36,2 37,8 35,2 
Акцизний податок 10,1 10,6 10,3 12,3 13,9 
Податки на міжнародну торгівлю та 
зовнішні операції 

3,5 3,7 3,8 3,4 7,9 

Місцеві податки і збори 0,7 1,5 2,1 2,2 5,3 
Інші податки та збори 7,9 6,4 3,5 3,8 2,0 

Джерело: складено автором за даними [1] 

 
Як видно із табл. 1, понад 35% податкових надходжень зведеного бюджету у 

2015 р. формується за рахунок податку на додану вартість, що на 3,7% менше, 
ніж у 2011 р., разом з тим, зростає частка акцизного податку із 10,1% у 2011 р. 
до 13,9% у 2015 р. Це, пов’язано, переважно, із зростанням ставок акцизного 
податку та введенням акцизного податку на роздрібну торгівлю суб’єктами 
господарювання. В той час, як частка податку на прибуток підприємств 
знизилася на 8,8%, із 16,5% у 2011 р. до 7,7% у 2015 р., при цьому зменшилася і 
частка податку на доходи фізичних осіб на майже 1% у 2015 р. в порівнянні із 
2014 р. Тобто, зростає податкове навантаження на споживання, з одночасним 
зменшенням тиску на підприємства.  

Відбулися, також, зміни в частині розподілу видатків зведеного бюджету 
України (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структура видатків зведеного бюджету України за функціональною 

класифікацією видатків та кредитування бюджету за 2011 -2015 рр. 

Вид видатків 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 
Загальнодержавні функції 12,0 11,1 12,2 14,7 17,3 
Оборона 3,2 2,9 2,9 5,2 7,7 
Громадський порядок, безпека та судова 
влада 

7,8 7,4 7,8 8,6 8,1 

Економічна діяльність 13,7 12,7 10,0 8,3 8,3 
Охорона навколишнього природного 
середовища 

0,9 1,1 1,1 0,7 0,8 

Житлово-комунальне господарство 2,1 4,1 1,5 3,4 2,3 
Охорона здоров'я 11,7 11,9 12,2 10,9 10,4 
Духовний та фізичний розвиток 2,6 2,8 2,7 2,6 2,4 
Освіта 20,7 20,6 20,9 19,1 16,8 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

25,3 25,4 28,7 26,4 25,9 

Джерело: складено автором за даними [1]  
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Із табл. 2 видно, що найбільшу частку займають видатки на соціальний захист 
та соціальне забезпечення (близько 30%), загальнодержавні функції (понад 17%) 
та видатки на освіту (близько 17%). При цьому, у порівнянні з 2014 р. у 2015 р. 
найбільше зростає у відсотковому виражені відбулося за такими напрямками, як 
загальнодержавні функції, зокрема видатки на обслуговування боргу та видатки 
на оборону. При цьому, частка видатків на економічну діяльність скоротилася на 
5,4%, у порівнянні з базовим періодом, на освіту – на 3,9% та охорону здоров’я – 
на 1,3%. Такий розподіл видатків свідчить про низький рівень фінансування 
реального сектору економіки, що створює умови, які не сприяють економічному 
зростанню. 

Розбалансованість у доходах та видатках бюджету спричиняє зростання 
бюджетного дефіциту, до розмірів, що є небезпечними для функціонування 
економіки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Відношення обсягу дефіциту державного бюджету до ВВП 
Джерело: складено автором за даними: Державної казначейської служби  

та Міністерства фінансів України 

 
Як видно із рис. 1 відношення обсягу дефіциту зведеного бюджету до ВВП з 

2012 по 2014 рр. становить більше 3% ВВП, що свідчить про погіршення 
стійкості публічних фінансів. У 2015 р. Уряду вдалося зменшити обсяги 
дефіциту бюджету до рівня 1,4% ВВП. Однак, фінансування дефіциту 
відбувається, переважно, за рахунок запозичень, що призводить до зростання 
державного боргу (рис. 2).  

Як бачимо із рис. 2 державний борг в Україні зростає. Темп приросту 
державного боргу за 5 років становить 232%, що ставить під сумнів боргову 
безпеку держави. Відношення рівня державного боргу до ВВП зросло із 35,9% у 
2011 р. до 79,4% у 2015 р.. Починаючи із 2014 р., рівень державного та 
гарантованого державою боргу перевищив максимально допустиме 
співвідношення рівня державного боргу до ВВП у розмірі 60%, що свідчить про 
погіршення стану публічних фінансів України. При цьому, витрати держави на 
обслуговування та погашення сукупного державного боргу України у 2015 р. 
становили понад 50% усіх витрат, у порівняння із 20% у 2011-2012 рр. [1]. Це 
свідчить про зростання боргового навантаження на економіку України. 
Збереження таких тенденцій у майбутньому може призвести до боргової кризи в 
Україні та дефолту, якщо уряд не буди здійснювати кроки у напрямку 
зменшення обсягів сукупного державного боргу. 
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Рис. 2. Динаміка сукупного державного боргу та його частка у ВВП 
Джерело: складено автором за даними [1] 

 
З метою зменшення боргового навантаження на економіку Урядом України 

було здійснено у листопаді 2015 року реструктуризацію державного боргу [2], 
що частково зменшило боргове навантаження на економіку України. 

Відтак, враховуючи вище наведене варто відзначити, що використання 
інструментів фіскальної консолідації в Україні відбувається розбалансовано та 
не послідовно. Це зумовлює поглиблення економічної кризи, а не вихід із неї. 
Тому, основним завданням держави у застосуванні інструментів фіскальної 
консолідації є комплексний підхід до їх використання та глибокий аналіз 
наслідків для економіки України. 
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ  
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

 
Податкові навантаження є важливим елементом системи бюджетно-

податкового регулювання економіки, значення якої посилюється в умовах 
трансформації економічної системи. На цій стадії економічних перетворень 
вплив держави на розвиток економіки набуває непрямого характеру і 
реалізується шляхом проведення економічної, в тому числі бюджетної та 
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податкової політики, послідовність та виваженість якої визначають темпи 
економічного зростання.  

Проблемі податкового навантаження та його впливу на соціально-економічні 
процеси, що відбуваються в країні присвятили свої праці такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці як А. Виварєц, О. Амоша, Л. Кизилова, Ю. Іванов,  
А. Іванченко, О. Ковалюк, В. Корнус, І. Майбуров, Д. Мельник, Т. Мунтян,  
В. Опарін, В. Сенчуков, М. Стецишин, О. Єськов, О. Шарікова та ін.  
В економічній науковій літературі немає єдиного тлумачення поняття 
«податкове навантаження». Досить часто воно ототожнюється з терміном 
«податковий тягар», який відповідно до Нового економічного і юридичного 
словника означає: «ступінь, рівень економічних обмежень, що накладаються на 
платників податків, які обумовлені відрахуванням коштів на сплату податків, 
відволіканням їх від інших можливих напрямів використання» [3, с. 158]. 
Податкове навантаження (тиск) реалізується на таких чотирьох рівнях: перший – 
податковий тиск безпосередньо податкових важелів; другий – податковий тиск 
всієї сукупності податків, зборів і платежів; третій – використання механізму 
пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій. При цьому податковий 
тиск переміщується з одних платників податків на інших. четвертий – 
використання податкової техніки, при якій посилюється податковий тиск на 
платника податку. Наприклад, авансові платежі, які передбачають сплату 
податку платником до моменту отримання результатів його господарської 
діяльності [3, с. 109–110].  

Основне призначення податкових навантажень – забезпечення місцевого 
бюджету фінансовими ресурсами з метою фінансування видатків. Податкові 
надходження формуються за рахунок мобілізації до бюджету податків, зборів та 
обов’язкових платежів, сукупність яких утворює систему оподаткування. Обсяги 
податкових надходжень бюджету визначаються станом розвитку економіки 
країни, кількістю економічних агентів та їх активністю, які відповідно до 
положень національного податкового законодавства зобов’язані здійснювати 
відрахування на користь держави, а також потребами держави щодо 
перерозподілу ВВП та фінансового забезпечення реалізації державних програм. 
Природа податкових вилучень обумовлює характер утворення податкових 
надходжень бюджету, формування яких здійснюється державою шляхом 
вилучення частини доходів чи інших активів платників податків на основі 
реалізації конституційного права на суверенітет в оподаткуванні. Податкові 
надходження посідають провідне місце серед різних методів мобілізації 
бюджетних ресурсів та інструментів державного регулювання економіки, вони є 
найбільш адекватним і об’єктивним відображенням стану національної 
економіки (економічного зростання або спаду) [3]. 

 
Таблиця 1 

Структура доходів місцевого бюджету України за 2012- 2014 роки,% 
Доходи, 
тис. грн. 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2012 рік,% 2013 рік,% 2014 рік,% 

Доходи 314506,3 398553,6 445454,3 100,0 100,0 100,0 
Податкові 
надходження 

234447,7 334691,9 326708,5 74,5 84,0 73,3 

Неподаткові 
надходження 

73837,0 60003,7 71128,8 23,5 15,1 16,0 

Інші 
надходження 

6221,6 3858,0 47617,0 2,0 1,0 10,7 
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Визначимо роль податкових навантажень у доходах місцевого бюджету, 
шляхом проведення аналізу (табл. 1). 

З даних, наведених в таблиці 1, ми бачимо, що податкові навантаження 
складають ¾ доходів місцевого бюджету протягом останніх років. Так, у 
2014 році податкові навантаження склали 74,5% доходів бюджету становить 
234447,7 тис. грн., у 2013 році цей показник значно зріс і становив 84%, тобто 
334691,9 тис. грн.., а у 20124 році – 73,3%, тобто 326708,5 тис. грн. Ці показники 
свідчать про те, що роль податкових платежів дуже велика, оскільки 
ефективність виконання державою своїх функцій та добробут суспільства в 
цілому залежить від кількості сплачених податків. 

До факторів, що впливають на обсяг податкових навантажень до бюджету, 
відносять макроекономічні чинники, які змінюються з кожним роком: розмір 
ВВП, структура платіжного балансу, законодавча база. Крім цього, на обсяг 
податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні чинники: 
вибір підприємствами виду свого оподаткування, наявність у підприємств 
податкових пільг, рівень прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх 
валового доходу, витрати на оплату праці в структурі собівартості продукції 
підприємства, середньооблікова чисельність працюючих, ефективність 
податкового менеджменту підприємств тощо [2]. 

Враховуючи важливість значення податкових навантажень в бюджеті, 
вважаю, що дотримання єдиного підходу у виконанні податкових зобов'язань та 
мобілізації доходів бюджету в поєднанні з єдиним підходом у визначенні 
відповідальності за формування державних фінансових ресурсів і належне, 
ефективне, економне їх використання, має сприяти формуванню дієвого та 
прогресивного механізму економічному зростанню України [3]. 
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Аналіз існуючих підходів до розуміння економічної сутності ефективності 

банківської діяльності показує, що на сьогодні фактично не вироблено 
уніфікованого підходу до визначення цього поняття. Проблема із правильним 
тлумаченням економічної сутності поняття «ефективність банківської 
діяльності» полягає перш за все у неоднозначному розумінні змісту самого 
терміну «ефективність», оскільки це є однією з найскладніших категорій 
сучасної економічної теорії. Ефективність (від латиського efftectus) в перекладі 
означає результат, наслідок чого-небудь, яких-небудь дій, причин, а ефективний 
(efftectivus) означає такий, що дає ефект, але не будь-який, а намічений 
заздалегідь. Через те, у більшості випадків ефективність трактується як 
результат цілеспрямованої дії. 

У якості синонімів терміну «ефективність» часто використовують 
продуктивність, рентабельність, прибутковість, результативність тощо. 
В англомовній науковій літературі терміну «ефективність» відповідають як 
мінімум п’ять понять: «effectiveness», «efficiency», «effectuality», «performance» 
та «productivity», які мають дещо різні економічні трактування.  

Найчастіше при оцінюванні ефективності банківських установ в англомовній 
науковій літературі використовують терміни «effectiveness» та «efficiency», які 
фактично представляють собою дві різні концепції. Так, «efficiency» оцінює 
здатність випускати продукцію (надавати послуги) із мінімальними затратами 
ресурсів. Іншими словами, «efficiency» фокусується на оптимізації використання 
ресурсної бази з метою забезпечення виробничого процесу із мінімальними 
витратами. У менеджменті «efficiency» розглядається як дослідження 
оптимального використання внутрішніх чинників та середовища компанії. 
Проте, ця міра ефективності лише частково оцінює результативність діяльності 
банку. Це швидше міра операційної переваги або продуктивності. Efficiency  
здатність (як правило вимірна) не витрачати зайвих матеріалів, енергії, зусиль, 
грошей і часу та досягати бажаного результату. У більш загальному сенсі, це 
здатність «робити речі правильно», успішно і без перевитрат, тоді як 
еffectiveness відповідає вираз «робити правильні речі». Категорія «efficiency» 
ґрунтується безпосередньо на кількісному результаті, який визначає як 
економно витрачаються ресурси, зусилля (input) для вирішення поставлених 
завдань та досягнення цілей (output). Efficiency обчислюється за допомогою 
різноманітних коефіцієнтів, а також відображає короткострокову перспективу. У 
зв’язку із цим, у подальшому термін «efficiency» доцільно перекладати як 
продуктивність.  
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Термін «effectiveness» використовують при оцінюванні можливості 
досягнення цілей компанії, не враховуючи при цьому спосіб реалізації планів 
компанії та оптимальне використання ресурсів. Отже, «effectiveness» має 
швидше стратегічне значення для компанії, та є одним із показників, які 
характеризують рівень впливу зовнішніх чинників на ведення бізнесу. 

Таким чином, «effectiveness»  можливість досягнення бажаного результату. 
Часто мірою «effectiveness» виступає ймовірність досягнення цілі. Дещо або 
дехто буде ефективним в сенсі «effectiveness», якщо вони мають велику 
ймовірність досягнення успіху в певному виді діяльності. «Effectiveness» 
піддається прогнозуванню на основі попередніх даних про результати 
діяльності. П. Дракер визначає «effectiveness» як здатність компанії 
встановлювати правильні задачі для досягнення конкретної мети [3]. Дане 
поняття охоплює не тільки кількісний бік діяльності та зосереджується не тільки 
на безпосередньому кінцевому результаті, але й охоплює сам процес, 
акцентуючи увагу перш за все на цілях діяльності.  

Таким чином, в контексті оцінювання ефективності банківської діяльності для 
терміну «effectiveness» найбільш коректним перекладом буде результативність 
або дієвість, здатність досягати поставлених цілей (кількісні значення витрат тут 
не є вирішальними).  

Поняттю ефективність в англійській мові відповідає також термін 
«productivity», який теж можна зустріти у науковій літературі при аналізі 
ефективності банківської діяльності. У вітчизняній науковій літературі під 
терміном продуктивність зазвичай розуміють випуск продукції або деякі інші 
результати діяльності, які було досягнуто за певний проміжок часу. Проте в 
англомовних наукових працях productivity при дослідженні ефективності 
банківської діяльності часто використовують як аналог термінів performace або 
efficiency. Термін «productivity» може мати три основних значення: 

1) «productivity» є мірою «efficiency», або, іншими словами відношення 
вхідних ресурсів до випуску; 

2) «productivity» є композицією effectiveness та efficiency, або, ншими словами 
output/input +output/goal; 

3) «productivity» є значно ширшим поняттям, яке характеризує покращення 
усіх напрямків діяльності компанії. 

Наступним поширеним в англомовній літературі терміном, який визначає 
рівень ефективності банку є «performance», який означає загальний стан 
організації, включаючи фінансові і нефінансові параметри, досягнутий рівень 
розвитку і перспективи. У західній науковій літературі «performance» 
визначається як функція (композиція)( effectiveness та efficiency, які у свою 
чергу розглядаються як взаємно виключними категоріями.  

Таким чином, на сьогодні фактично не розроблено єдиного підходу до 
визначення економічної ефективності діяльності комерційних підприємств 
загалом, та банків зокрема. Однією із основних проблем коректного 
економічного трактування економічної сутності терміну «ефективність 
банківської діяльності» полягає перш за все у наявності значної кількості 
синонімів, таких як продуктивність, рентабельність, прибутковість, 
результативність тощо, які активно використовують у своїх дослідженнях 
науковці, підміняючи подекуди одне поняття іншим.  

Практика показує, що найбільш гнучким та перспективним методом оцінювання 
ефективності (performance) діяльності банку як відношення корисного ефекту 
(результату) до витрат на його одержання, є представлення загальної ефективності 
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у вигляді композиції результативності (effectiveness) та продуктивності (efficiency), 
які у свою чергу розглядаються взаємно виключними категоріями. Підхід до 
оцінювання ефективності діяльності банків на основі використання DEA моделі 
дозволяє не лише порівнювати банки, але й визначати потенційні можливості для 
підвищення рівня ефективності їх діяльності.  
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НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 
Проблеми розподілу повноважень між Центром і регіонами були каменем 

спотикання для української влади протягом усього часу від здобуття 
незалежності. Делегування на місцевий рівень певної частини функцій та 
зобов'язань держави неодмінно пов'язане з відповідним фінансовим 
забезпеченням, тобто змінами у міжбюджетних відносинах. Якщо поділ 
повноважень міг бути досягнутий в ході політичних домовленостей, зміна 
спрямування бюджетних потоків зазвичай гальмувалася жорстким дефіцитом 
бюджетних ресурсів. З іншого боку, позиція місцевої влади часто орієнтувалася 
на боротьбу за отримання додаткових бюджетних ресурсів, проте без набуття 
додаткових функцій і завдань. Рух цим замкненим колом і визначав модель 
бюджетної децентралізації, яку здійснювала Україна протягом 23 років. 

Основною ознакою надмірної централізації міжбюджетних відносин є 
дотаційність абсолютної більшості місцевих бюджетів. Частка трансфертів і 
переданих з державного бюджету доходів постійно зростала, хоча неодноразово 
було задекларовано саме зворотний процес. З державного бюджету в період 
2003-2015 рр. фінансувалося понад 74% усіх видатків. Частка трансфертів у 
доходах місцевих бюджетів у 2000 р. становила 23,7%, у 2005 р. – 43,5%, а у 
2010 р. – 49,5%. Частка власних доходів місцевих бюджетів у структурі 
зведеного бюджету скоротилась за ці роки з 29,1% до 25,6% (з піковим 
значенням 32,3%). Символічним «зламом» бюджетної децентралізації, став 
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2010 р., коли частки власних доходів місцевих бюджетів і трансфертів з 
державного бюджету зрівнялись. Наразі дотаційність місцевих бюджетів сягає 
майже 60%, а бюджетів територіальних громад перевищує – 70%, понад 
500 громад дотуються держбюджетом на 90%. 

Між тим, джерело проблеми лежить не в рівні дотаційності, а в 
нерівномірності економічного розвитку. Дотаційні громади – це ті, де існує 
суттєва різниця між їх економічним розвитком, а значить і податковою базою, та 
обсягом публічних послуг, якими користуються члени цієї громади. 

Починаючи з 2015 р., джерела наповнення місцевих бюджетів розширено за 
рахунок передання з державного бюджету на місця цілої низки податків, а також 
запровадження нових зборів. Бюджетна децентралізація надала нові можливості 
для наповнення бюджету громад за рахунок: 80% екологічного податку, 100% 
єдиного податку, 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності, 
100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт), 100% акцизного податку з 
торгівлі. 26 листопада 2015 р. унормовано питання про перерозподіл надходжень 
державного та місцевих бюджетів у зв'язку з передачею органам місцевого 
самоврядування та місцевим держадміністраціям повноважень з надання 
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців. Тепер місцеві бюджети отримують 100% плати за надання 
адміністративних послуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток 
підприємств (щоправда, лише обласні бюджети), 100% плати за землю тощо. 

Не всі місцеві бюджети отримали вагомі податкові джерела та, відповідно, 
необхідний обсяг надходжень. Бюджети міст обласного значення та об'єднаних 
громад суттєво зміцнені, нові джерела отримали обласні бюджети, а бюджети 
громад низового рівня так і залишаються дотаційними. Крім того, у них були 
забрані наявні раніше вагомі податкові надходження.  

Продовжує зростати частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів при 
зменшенні частки власних доходів. Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів 
у 2015 р. порівняно з попереднім роком склав 12,7%, причому їх зростання 
відбувалось набагато вищими темпами, ніж зростання доходів місцевих 
бюджетів.  

Простежується невідповідність між обрахованими трансфертами та 
реальними потребами громад у них. Це спричиняє недостатність фінансування 
окремих видаткових повноважень, стрімке накопичення заборгованості з виплат. 
Негативно на розвитку громади позначається неврегульованість забезпечення 
видатків на потреби місцевої спільноти. Видатки місцевих бюджетів понад 70% 
спрямовуються на виконання державних функцій: освіта, охорона здоров'я, 
культура, мистецтво, фізична культура та спорт. Відповідно, на виконання 
функцій місцевого розвитку – забезпечення функціонування житлово-
комунального господарства, утримання дорожньої системи, управління 
комунальним майном, регулювання земельних відносин – залишається 
незначний обсяг коштів. Крім того, місцеві бюджети не отримують кошти, 
необхідні для утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що переходять у 
комунальну власність. 

Яскраво проявився викривлений характер формування і витрачання бюджетів 
розвитку у складі місцевих бюджетів. Бюджет розвитку мав би бути додатковим 
джерелом видатків на капітальні цілі. Проте ані обсяги бюджету розвитку, ні 
його частка у доходах місцевих бюджетів не є значними. У 2014 р. доходи 
бюджету розвитку (з урахуванням коштів, переданих із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку, та місцевих запозичень) склали 11,1 млрд. грн., 
що на 15,9% менше, ніжу 2013 р. Таке значне зменшення обсягу бюджету 
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розвитку відбулося через виключення єдиного податку з переліку джерел 
надходжень цієї частини бюджету. 

Отже, децентралізація бюджетної системи є незавершеною. Цю проблему 
частково пом'якшено з активізацією процесу об'єднання громад. На жаль, 
бюджетна децентралізація на нинішньому етапі здійснюється з порушенням 
загальної логіки реформування територіальної організації влади та місцевого 
самоврядування. Адже фактичному об'єднанню громад та передачі їм нових 
фінансових та інших повноважень мали б передувати закріплення інституційних 
засад нового розподілу повноважень (у т.ч. шляхом внесення відповідних змін 
до Конституції країни) та проведення на їх основі адміністративно-
територіальної реформи. За такої непослідовності неминучою є конфліктність, 
якою супроводжується об'єднання громад: економічно потужніші громади 
отримали необхідні важелі фінансового впливу, а слабші перетворюються на 
«непотрібний баласт». Крім того, формування бюджетної бази для створення 
потужних і спроможних громад без фактичного оновлення місцевої влади 
нерідко оцінюється останньою виключно з точки зору нових корупційних 
перспектив. Низька кваліфікація управлінського апарату органів місцевого 
самоврядування, домінування особистих інтересів над суспільними, 
невідповідність формування місцевих бюджетів завданням соціально-
економічного розвитку територій ще тривалий час будуть основними 
характеристиками місцевого самоврядування в Україні, що не може не 
позначитись на загальній ефективності бюджетної децентралізації. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ  
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Місцеві бюджети в країнах з ринковою економікою виступають, як фінансові 

плани самостійної діяльності органів місцевого самоврядування і як важелі, 
через які центральні органи влади впливають на соціально-економічний 
розвиток територій. Структура доходів місцевих бюджетів відображає баланс 
самодостатності органів місцевої влади і фінансової залежності від держави. 
Стійкість місцевого бюджету територіальної громади як стан доходів і видатків 
бюджету, які гарантують органам місцевої влади можливість повного та 
своєчасного виконання своїх зобов’язань незалежно від інших бюджетних 
рівнів, сприяє збалансованому розвитку економіки та соціальної сфери.  

Утім, стан доходів і видатків бюджету, що забезпечують органам місцевої 
влади можливість повного, своєчасного і незалежного від інших бюджетних 
рівнів виконання своїх зобов’язань можна визначити як збалансований. Такий 
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фінансовий стан свідчить про здатність органів місцевої влади забезпечувати 
потреби населення у суспільних благах в конкретний момент часу. 

Одним з завдань органів місцевого самоврядування є контроль за 
формуванням дохідної частини бюджету, оскільки від рівня його наповнення 
залежить стан інфраструктури, якісні показники забезпеченості населення 
необхідними послугами та рівень його життя. Для збереження стабільності 
структури бюджету необхідно гарантувати потреби регіонального господарства і 
населення, зокрема, ініціювати програму соціально-економічного розвитку 
території. Таким чином, бюджет в цілому залишиться підконтрольним органам 
місцевої влади, що потребуватиме, передусім, реальної оцінки його стану.  

Сьогодні в об’єктивній оцінці бюджетного потенціалу місцевого 
самоврядування зацікавлені такі суб’єкти ринкових відносин, як: інвестори, 
органи місцевої та державної влади, територіальна громада. Головними 
завданнями стратегічних орієнтирів забезпечення фінансової стійкості місцевого 
бюджету можна визначити такі :  
  впровадження єдиної методики оцінки фінансової стійкості бюджетів 

територіальних громад;  
 найбільш ефективне та результативне використання бюджетного 

потенціалу територіальної громади;  
 формування достатньої дохідної частини місцевого бюджету та її 

відповідність видатковим зобов’язанням; 
 стимулювання інвестиційної активності в регіоні шляхом врахування 

природно-ресурсного, виробничо-економічного та людського потенціалів.  
З впровадженням такої схеми реалізації бюджетної політики на місцях одним 

із найважливіших чинників ефективного управління бюджетними ресурсами на 
місцевому рівні буде здійснення загальної оцінки фінансової стійкості місцевого 
бюджету, що за своїм змістом відображатиме результати та потенціал 
фінансової діяльності виконавчих органів влади. На нашу думку, сьогодні така 
оцінка є неодмінно необхідним елементом бюджетного процесу як на місцевому 
рівні, так і на всіх його стадіях. 

 
Таблиця 1 

Обсяги місцевих бюджетів України в 2010-2015 роках 

Роки 
Доходи місцевих бюджетів, млн. грн 

без урахування трансфертів трансферти 
2010 80,5 77,8 
2011 86,5 94,9 
2012 100,8 124,5 
2013 105,2 115,8 
2014 101,1 130,6 
2015 120,5 173,9 

Джерело: складено автором на основі [3] 

 
У практичній діяльності виділяють шість основних методів фінансового 

аналізу, які можна використовувати при оцінці фінансового стану місцевих 
бюджетів: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; трендовий аналіз; метод 
фінансових коефіцієнтів; порівняльний аналіз; факторний аналіз. Однак, за 
звичай, оцінку фінансової стійкості проводять за будь яким з цих методів на 
основі даних щодо власних надходжень та міжбюджетних трансфертів до 
територіальних бюджетів (табл. 1). Необхідність такого аналізу зумовлена, 
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насамперед, складанням бюджетного кошторису та законодавчим закріпленням 
переліку бюджетних доходів. 

Як бачимо, зростання показника фінансової залежності у 2011 році на 8,2 % 
свідчить про зниження фінансової самостійності місцевих бюджетів порівняно з 
2010 роком, а у 2014 році спостерігалося його зменшення на 8,8 % в порівнянні з 
2013 роком. Загалом, донедавна фінансовий стан місцевих бюджетів 
характеризувався незначною частиною власних доходів, якими органи місцевого 
самоврядування мали можливість розпоряджатися самостійно, згідно з 
напрямами соціально-економічного розвитку територій, і, відповідно, 
фінансовою залежністю від обсягу загальнодержавних податків, які 
передавались центральною владою на місцевий рівень.  

Однак, в останні роки в бюджеті міст спостерігається тенденція до збільшення 
доходів місцевих бюджетів з одночасним зниженням частки міжбюджетних 
надходжень у загальному обсязі дохідної частини місцевих бюджетів. За цей 
час, відбулось і її кількісне зростання в зв’язку зі збільшенням делегованих 
повноважень на місцеві рівні. Показник якості доходів у 2015 році мав 
найбільше значення – 120,5 млн. грн., що свідчить про зростання рівня 
фінансової автономії місцевих органів влади.  

Нині при здійсненні оцінки фінансового стану місцевих бюджетів 
використовується велика кількість методів, які дають змогу оцінити стан 
бюджету, виявити тенденції розвитку його доходів та видатків і встановити 
причини відхилення фактичних показників від планових. Разом з тим, соціально-
економічна ситуація в Україні вимагає впровадження в практику складання та 
виконання бюджетів методів, які дають можливість спрогнозувати показники 
бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням факторів, які 
впливають на його формування. З огляду на сучасні тенденції відносно 
проблеми оцінки фінансового стану місцевих бюджетів, актуальним 
залишається питання прогнозування їхнього фінансового стану. 

Проте, задля підвищення рівня якості бюджетного потенціалу в умовах 
впровадження середньострокового планування та прогнозування доцільно 
скористатися оцінкою фінансової стійкості бюджету міста, як індикатора 
інвестиційної привабливості для потенційного інвестора, забезпечення 
ефективного процесу управління місцевими ресурсами для органів місцевого 
самоврядування й фінансового підтримання територіальних громад в комплексі. 

Утім, при аналізі фінансової стійкості місцевого бюджету важливо 
використовувати коефіцієнти, що характеризують бюджетну забезпеченість, під 
якою необхідно розуміти потенційну можливість акумуляції фінансових 
ресурсів в бюджеті. Методика визначення рівня фінансової стабільності 
місцевого бюджету формується з урахуванням максимальної інформативності 
показників. Низька фінансова забезпеченість не сприяє вирішенню регіональних 
проблем та активній участі адміністративно-територіальних одиниць в реалізації 
загальнодержавних цілей. Відтак, постає необхідність удосконалення 
бюджетного механізму стимулювання соціально-економічного розвитку. 
Важливо зазначити, що високий рівень стійкості місцевого бюджету 
забезпечується лише при достатньо великому обсязі власних доходів і 
ефективному їх використанні.  

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна зробити 
висновок, що обмеженість бюджетних коштів зумовлює необхідність 
комплексного системного дослідження методів оцінки фінансового стану 
місцевих бюджетів та його прогнозування на середньострокову перспективу з 
метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів. На наш 
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погляд, одним із ефективних методів при прогнозуванні показників фінансового 
стану місцевих бюджетів в Україні доцільно використовувати середньострокове 
планування на місцях.  
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Давно і традиційно відомі наукові постулати монетарної політики, у 

відповідності з якими головні її суб’єкти, а ними є переважно центральні банки 
держав, здатні опосередковано сприяти стійкому економічному зростанню за 
допомогою підтримання низької та стабільної інфляції. 

НБУ, виступаючи головним суб’єктом грошово-кредитної політики в Україні, 
реалізовує її як комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, 
спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через 
використання визначених Законом України «Про НБУ» засобів та методів. 
Відповідно до Конституції України, а також з урахуванням змін і доповнень до 
Закону України «Про НБУ», основною функцією Національного банку є 
забезпечення стабільності грошової одиниці України, при виконанні якої він 
повинен виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової 
стабільності в державі [3]. 

НБУ вперше оголосив про намір перейти до режиму інфляційного 
таргетування (ІТ) ще у 2001 р. Після цього такі заяви неодноразово звучали в 
офіційних програмних документах нашого центрального банку, зокрема, в 
основних засадах грошово-кредитної політики, однак справа до конкретної його 
реалізації на практиці не доходила. Принагідно слід зазначити, що в 2015 р. 
окремий номер наукового журналу «Вісник НБУ» [1] було присвячено 
обґрунтуванню доцільності та необхідності переходу саме до такого 
монетарного режиму. 
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Таргетування інфляції – це монетарний режим, який передбачає 
відповідальність центрального банку за дотримання проголошеного значення 
офіційного показника інфляції (таргету) протягом визначеного періоду часу. 
Відповідальність центрального банку обумовлена можливістю використання 
ним усього переліку інструментів монетарної політики у разі загрози 
недотримання визначеного значення таргету [5]. Крім того, вказаний режим 
характеризується публічним проголошенням офіційної кількісної цілі щодо 
рівня інфляції (або його інтервалу) на середньострокову перспективу та діями 
центрального банку, спрямованими на приведення існуючої інфляції до її 
цільового показника за допомогою процентної ставки та інших інструментів 
монетарної політики.  

Режим ІТ передбачає застосування таких елементів: визначення центральним 
банком стабільності цін головним завданням монетарної політики та 
встановлення чітких кількісних показників рівня інфляції; використання ним 
усіх інструментів монетарної політики для досягнення поставленої цілі; високий 
рівень операційної незалежності центрального банку; відповідальність 
центрального банку за досягнення встановленого цільового показника інфляції; 
проведення монетарної політики на основі оцінки інфляційного тиску та 
інфляційних очікувань [5]. 

Наприкінці літа 2015 р. приймається Постанова Правління НБУ «Про Основні 
засади монетарної політики на 2016-2020 рр.», в якій зафіксована однозначна 
позиція НБУ щодо важливості ІТ як найбільш сприятливого, або навіть 
безальтернативного, монетарного режиму для створення середовища низької та 
стабільної інфляції [4]. 

У березні 2016 р. НБУ презентує дорожню карту з переходу до ІТ; в ній 
зазначено, що причинами переходу до такого режиму є: неможливість 
використання обмінного курсу як номінального якоря – або через перегрів 
економіки, або через вичерпання міжнародних резервів; відсутність стійкого 
зв’язку між грошима та інфляцією – недієвість цілей за монетарними 
агрегатами; необхідність швидкої дезінфляції; посилення незалежності 
центрального банку та уникнення фіскального домінування [2]. 

Світовий досвід демонструє, що в період 2000-2014 рр. до режиму ІТ серед 
високорозвинутих країн приєднались Норвегія, Ісландія, Японія, а також більше 
15 країн світу з ринками, що розвиваються (Албанія, Сербія, Словаччина, 
Туреччина, Таїланд, Філіппіни, Південна Африка та інші). Останні поступово 
переходили до використання режиму ІТ, або його більш гнучкого варіанту, який 
передбачає досягнення цільового показника інфляції в середньостроковій 
перспективі (2–3 роки). Наслідки переходу до режиму ІТ у більшості названих 
країн засвідчили про успіхи в забезпеченні цінової стабільності та зростанні 
незалежності центральних банків. 

Ще до початку 2015 р. в Україні було реалізовано заходи І-го етапу переходу 
до режиму ІТ «Створення технічних передумов», а саме: початок реформування 
НБУ, побудова макро-економічних моделей; квартальний прогнозний цикл. 
Другий етап «Створення інституційних передумов» тривав упродовж  
І-ї половини 2015 р.; його заходи полягали в зміні процесів прийняття рішень 
щодо монетарної політики, початку роботи Комітету з монетарної політики та 
публікації Інфляційного звіту, розробці проекту Стратегії монетарної політики 
на 2016–2020 рр. Третій етап «!Впровадження режиму ІТ» у 2015–2016 рр. 
характеризується такими заходами: проведення монетарної політики, 
спрямованої на цінову стабільність, прийняття рішень згідно з оголошеним 
графіком, розвиток системних комунікацій з монетарної політики, нові 
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операційні засади управління ринковими процентними ставками, узгодження 
параметрів ІТ з МВФ, Урядом, Радою НБУ [2]. 

Якщо говорити про інфляційні таргети, як головні мішені (цілі) монетарної 
політики, то перший етап ІТ в Україні характеризувався стрімкою дезінфляцією, 
тобто, зниженням темпів зростання цін у період рецесії, погіршання 
кон'юнктури ринку. Упродовж другого етапу поставлена мета досягнення 
однознакових темпів інфляції: наприкінці 2016 р. – 12%±3%, 2017-го р. – 
8%±2%, 2018-го р. – 6%±2%. У середньостроковій тривалій перспективі (після 
2019 р.) планується підтримка інфляції на рівні 5% [2]. 

З 2017 р. в умовах прогнозованого НБУ стійкого економічного зростання 
планується повномасштабне використання режиму ІТ, в межах якого процентна 
ставка буде основним монетарним інструментом, а вільне курсоутворення на 
валютному ринку передбачатиме проведення валютних інтервенцій, однак лише 
для згладжування надмірних коливань валютного курсу без протидії стійким 
тенденціям до його зміцнення чи знецінення. Також проведення валютних 
інтервенцій, за умов надлишку валюти на міжбанківському ринку, даватиме 
змогу поповнювати офіційні золотовалютні резерви держави. Враховуючи 
нестабільні економічну ситуацію і ринкові очікування, відновлення 
міжнародних резервів розглядається як одне з важливих завдань НБУ на 
найближчі кілька років. Достатній їх рівень призначений служити стабілізуючим 
захисним механізмом для фінансової системи та економіки й нівелювати вплив 
зовнішніх шоків [4]. 

Підводячи підсумок під викладом окремих головних намірів та етапів 
реалізації режиму ІТ в Україні, варто зазначити, що не всі експерти, аналітики, 
дослідники (за винятком самого НБУ) оцінюють позитивно доцільність 
переходу до цього режиму, а також його ефективність в контексті впливу на 
цінову стабільність та економічне зростання. Зокрема, це пов’язано з 
необхідністю забезпечення відсутності фіскального домінування, яке далеко не 
завжди було характерно для діяльності НБУ в останні роки за умов прихованого 
бюджетного дефіциту, що покривався за рахунок емісії. На нашу думку, це одна 
із найскладніших перешкод (і не єдина), яка заважатиме успішній реалізації 
монетарного режиму. І значною мірою саме від НБУ залежить, наскільки він 
зможе бути незалежним не лише в інструментальному плані (про що йдеться в 
його Дорожній карті), але й в інституціональному та політичному.  
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Зовнішньоекономічна діяльність є важливим інструментом розвитку 

національної економіки, а з огляду на сучасні тенденції розширення 
міжнародного співробітництва відіграє вирішальну роль у формуванні нових та 
підтримці існуючих зовнішньоекономічних відносин. Слід зазначити, що однією 
із ключових цілей вітчизняного бізнесу є можливість виходу на міжнародний 
ринок.  

Законодавством України передбачено чотирнадцять видів зовнішньо- 
економічної діяльності, що можуть провадити суб’єкти господарювання. Слід 
зазначити, що найпоширенішими є експорт та імпорт товарів і послуг, на частку 
яких в загальній структурі зовнішньоекономічної діяльності, за підрахунками, 
припадає близько 80 %. 

Венцель В.Т. [1] зазначає, що «відсутність обґрунтованого підходу до 
визначення напрямів здійснення зовнішньоекономічної діяльності негативно 
впливає на організацію управління такою діяльністю на підприємстві та його 
інформаційне забезпечення». Як напрямок вирішення даного питання, 
дослідник [1] пропонує «визначення форм зовнішньоекономічної діяльності, які 
поділяються на види. З цією метою, виходячи із завдань, які ставлять перед 
бухгалтерським обліком суб’єкти управління підприємством, до основних форм 
зовнішньоекономічної діяльності залежно від рівня заінтересованості в 
результатах співробітництва з іноземними партнерами та рівня залучення 
ресурсів відносяться: зовнішня торгівля (експорт та імпорт), форми 
зовнішньоекономічної діяльності з середнім рівнем залучення ресурсів 
(міжнародні фінансові операції, кредитні та орендні операції, операції з 
придбання, продажу та обміну валюти тощо) і форми зовнішньоекономічної 
діяльності з вкладенням ресурсів (дочірнє підприємство, власна господарська 
діяльність). Забезпечення збереження майна власника та обчислення фінансових 
результатів діяльності є основними критеріями у наведеному поділі форм 
зовнішньоекономічної діяльності». 

З огляду на зазначені в чинному законодавстві види зовнішньоекономічної 
діяльності та запропоновані В.Т. Венцелем [1] форми класифікації 
зовнішньоекономічної діяльності, доцільно охарактеризувати дану сферу 
діяльності з точки зору наведених вище критеріїв з метою подальшої 
ідентифікації об’єктів системи бухгалтерського обліку по кожному із напрямів.  

Класифікацію форм та видів зовнішньоекономічної діяльності наведено в 
табл. 1. 
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Таблиця 1 
Класифікація форм та видів зовнішньоекономічної діяльності  

Критерій 
поділу 

Форми Види 
В

и
со

к
и
й
 р

ів
ен

ь
  

за
лу

ч
ен

н
я
 р

ес
ур

сі
в 

Зовнішня 
торгівля 

Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили 
Надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України 
послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому 
числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, 
консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, 
брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, 
облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що 
прямо і виключно не заборонені законами України; надання 
вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської 
діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України 
Наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, 
навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами 
господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на 
комерційній основі 
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Фінансові 
операції 

Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 
випадках, передбачених законами України 

Кредитні та 
орендні 
операції 

Кредитні та розрахункові операції між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 
господарської діяльності; створення суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та 
страхових установ за межами України; створення іноземними 
суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на 
території України у випадках, передбачених законами України 
Орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 
господарської діяльності 

Операції з 
валютою 

Операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних 
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному 
ринку 
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Власна 
господарська 

діяльність 

Спільна підприємницька діяльність між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 
господарської діяльності, що включає створення спільних 
підприємств різних видів і форм, проведення спільних 
господарських операцій та спільне володіння майном як на 
території України, так і за її межами 
Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з 
наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та 
інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних 
суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за межами України 
Організація та здійснення діяльності в галузі проведення 
виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів 
та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній 
основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 
організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної 
торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених 
законами України випадках 
Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована 
на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами 
господарської діяльності 
Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо 
і у виключній формі законами України 

Джерело: розроблено з використанням даних [1; 2] 
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Формування даної класифікації є необхідною не лише для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а і для тих, 
що мають на меті вихід на міжнародні ринки, адже правильна та ефективна 
оцінка стану наявності ресурсів сприятиме прийняттю ефективних 
управлінських рішень та формуванні цілісної стратегії і тактики розвитку 
підприємств шляхом вибору правильних форм та видів діяльності. Слід 
зазначити, що поділ форм та видів зовнішньоекономічної діяльності сприятиме 
процесам планування на підприємстві, а також побудові ефективної системи 
управлінського та бухгалтерського обліків, економічного аналізу та 
внутрішнього контролю. 

Також, слід відзначити, що на основі чинного законодавства та аналізу 
наукової літератури вдалося сформувати класифікацію форм та видів 
зовнішньоекономічної діяльності, яка сприятиме процесам планування на 
підприємстві, а також побудові ефективної системи управлінського та 
бухгалтерського обліку, економічного аналізу та внутрішнього контролю, а 
також формуванню цілісної стратегії і тактики розвитку підприємств шляхом 
вибору правильних форм та видів діяльності. Перспективами подальших 
досліджень є виявлення, узагальнення та групування складових 
зовнішньоекономічної діяльності як об’єктів бухгалтерського обліку в 
зовнішньоекономічній сфері та розподілити відповідно до видів діяльності 
суб’єктів господарювання. 
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Динамічність сучасного бізнес-середовища та посилення впливу зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізаційних факторів на результати діяльності підприємств 
торгівлі, їх конкурентоспроможність та перспективи сталого економічного 
розвитку визначають доцільність реформування існуючих і пошуку нових 
ефективних інструментів управління реалізацією товарів. Це обумовлює 
необхідність створення відповідної системи інформаційної підтримки 
управління, яка дозволяє будь-якій управлінській ланці отримувати об’єктивну і 
своєчасну інформацію за будь-яким напрямом продажу товарів, що, в свою 
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чергу, потребує удосконалення теоретичних, організаційно-методичних та 
прикладних аспектів обліку товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі. 

Вагомий внесок у теорію та методологію обліку товарних операцій та його 
організації в підприємствах роздрібної торгівлі внесли вітчизняні вчені:  
З.Л. Бандура, В.І.Бачинський, О.М. Брадул, Т.А. Бутинець, Ю.А. Верига,  
Н.Н. Грабова, В.Г. Горєлкін, В.В. Євдокимов, Л.М. Котенко, А.М. Кузьмінський, 
Н.А. Рудецька, О.В. Сапоговська та ін., а також представники зарубіжної 
наукової школи: Х. Андерсон, С.І. Волков, Д. Колдуелл, Н.С. Макарова,  
Б. Нідлз, А.Ш. Моргуліс, В.Ф. Палій, В.В. Патров, В.І. Подольський,  
Ю.А. Ратміров, Я.В. Соколов, Й.А. Шумпетер та ін.  

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних 
вчених, слід відзначити, що за сучасних умов ведення бізнесу подальшого 
наукового дослідження потребують принципово важливі питання, що пов’язані з 
забезпеченням ефективного функціонування підсистеми обліку в інформаційній 
системі управління реалізацією товарів в підприємствах роздрібної торгівлі. 

Бухгалтерський облік товарів і їх реалізації є основною ділянкою 
бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення 
і контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності 
підприємства – обсягу товарообороту та доходу торгівлі як джерела покриття 
витрат обігу та створення прибутку підприємства [1]. З огляду на це вважаємо, 
що для формування цілісної облікової системи, яка б повністю задовольняла 
інформаційні потреби й вимоги користувачів щодо ефективного управління 
продажами товарів, необхідним є оптимальне поєднання комплексу умов та 
елементів облікового процесу на кожному його рівні (вищий – управління 
обліковою системою і товарорухом загалом, контроль і аналіз комерційної 
діяльності, розроблення альтернативних рішень щодо збуту товарів; середній – 
вирішення завдань на рівні комплексу задач бухгалтерського обліку реалізації 
товарів; нижчий – оброблення фактичних даних щодо товароруху в системі 
оперативного обліку), а також удосконалення діючої практики обліку реалізації 
товарів в частині документального відображення відповідних господарських 
операцій та їх відбиття на рахунках бухгалтерського обліку. 

Вдосконалення облікової документації і документообороту, на наш погляд, 
має здійснюватися в напрямках: 

− підвищення оперативності оформлення та обробки інформації щодо 
процесу реалізації товарів; 

− збільшення рівня об'єктивності аналітичної інформації, яка знаходиться в 
первинних документах; 

− зростання контролю з обліку вибуття товарів та виробничих запасів; 
− забезпечення економії витрат ресурсів та праці на документування й 

обробку документів.  
Для забезпечення скорочення часу на виписку і облікову обробку товарно-

транспортних накладних та виписаних на їх основі приймальних квитанцій 
організацій-покупців пропонуємо ліквідувати недоліки типових форм (зокрема в 
частині відображення даних щодо тари в товарно-транспортних накладних, де 
вони наводяться двічі, а саме – строки «відпустив» та «прийняв» розміщуються 
на зворотній стороні вказаного документа, в результаті чого бухгалтер має 
переписувати їх на лицьову сторону), і виразити в формі одного документу дані 
товарно-транспортних накладних і квитанцій. Має бути так, щоб дані 
приймальної квитанції продовжували зміст і доповнювали реквізити товарно-
транспортної накладної, що не лише прискорить обробку первинних документів, 
але і дозволить забезпечити відповідність даних товарно-транспортних 
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накладних і квитанцій організацій-покупців, тим більше, коли на декілька 
накладних виписується одна квитанція. 

В процесі реалізації товарів замість виписування накладних та рахунків-
фактур доцільніше було б оформляти накладну-рахунок на відпуск товарно-
матеріальних цінностей, яку слід виписувати в трьох примірниках, один з яких 
має залишається на підприємстві, а два інших мають видаватися покупцеві, з 
яких один примірник використовується для оприбуткування цінностей, що 
надходять на склад, а інший – разом з платіжним дорученням передається в 
обслуговуюче відділення банку з метою оплати. Накладна-рахунок має 
об’єднати основні реквізити тих документів, які вона заміняє, а саме: 
найменування, місце знаходження і банківські реквізити відвантажувача і 
одержувача товарів, підставу для відпуску, ціну, суму до оплати [2]. 

Пріоритетним напрямом удосконалення діючої практики обліку в контексті 
формування системи інформаційної підтримки управління реалізацією товарів є 
також деталізація показників продажу для забезпечення накопичення інформації 
щодо отриманих доходів, здійснених витрат і фінансових результатів. 

Аналітичну деталізацію інформації щодо продажу товарів для визначення 
фінансових результатів, доходів і витрат на торговельних підприємствах 
пропонується здійснювати за такими критеріями:  

1) спрямованість інформаційних потоків (зовнішні, внутрішні);  
2) об’єкти аналітики, товарні групи, товарні позиції, трендові компанії.  
З огляду на те, що підприємство згідно діючого законодавства має право 

самостійно приймати рішення щодо ведення аналітичного обліку та відкриття 
рахунків третього і нижчих порядків, вважаємо за доцільне ввести рахунки 
третього порядку до рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів»: 7021 «Дохід від 
реалізації товарів», 7022 «Дохід від реалізації товарів за дисконтними 
картками», 7023 «Дохід від реалізації товарів зі знижками», 7024 «Дохід від 
реалізації товарів в період розпродажу», 7025 «Дохід від реалізації товарів за 
іншими заходами впливу на обсяги продажу товарів», та до рахунку 704 
«Вирахування з доходу»: 7041 «Вирахування з доходу за товари повернені 
покупцями»; 7042 «Сума знижок, наданих покупцям», 7043 «Інші вирахування з 
доходу». Це не лише забезпечить деталізацію облікової інформації щодо 
результатів продажу товарів, але й дасть змогу організувати дієву систему 
управлінського обліку та внутрішньої звітності на підприємстві, суттєво 
підвищити якісний рівень внутрішнього контролю й аналізу товароруху.  

Внесені пропозиції сприятимуть підвищенню ефективності відображення 
реалізації товарів в обліковій системі підприємства роздрібної торгівлі і 
забезпечать формування релевантної інформації для прийняття ефективних і 
своєчасних управлінських рішень за кожним напрямом продажу.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Лісогосподарський комплекс є важливим складовим елементом економіки 

України, що своїм функціонуванням вносить вплив на розвиток багатьох галузей 
промисловості та є основою для здійснення господарської діяльності, яка 
передбачає виготовлення продукції та задоволення суспільних потреб.  

Підприємствам лісового господарства є специфічними організаційними 
структурами, які належать до галузі матеріального виробництва. Основна 
діяльність яких, полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, 
відтворення та раціонального використання лісів [1]. Результатом діяльності 
лісового господарства є готова продукція, відмінною ознакою якої виступає 
джерело її утворення – лісові ресурси. Тому під поняттям «продукції лісового 
господарства» пропонуємо вважати вилучені з лісу придатні для використання 
лісові ресурси, які призначені для продажу, переробки або 
внутрішньогосподарського споживання. У практиці лісового господарства етапом 
отримання готової продукції є етап рубки, який є завершальним у процесі 
лісовирощування. Підставою для проведення рубок є спеціальний дозвіл на 
заготівлю деревини – лісорубний квиток. Відповідно до якого встановлюються 
строки здійснення лісових користувань, вивезення заготовленої деревини та інші 
умови здійснення спеціального використання лісових ресурсів. Зокрема, в 
лісорубному квитку зазначається кількість деревини, яку очікується заготовити із 
розподілом її за категоріями технічної придатності [2]. Заготівля деревини 
представляє собою комплексно-механізований процес, який включає лісорубні 
роботи, транспортування продукції i складські лісозаготівельні роботи. 

Залежно від особливостей організації праці приймання деревини 
здійснюються на різних етапах заготівлі. При цьому облік лісопродукції повинен 
забезпечувати своєчасне i правильне відображення руху продукції на всіх 
етапах – від лісосіки до реалізації споживачам. Право на заготівлю деревини 
покладено виключно на постійних лісокористувачів. Так само вони мають право 
власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації [1]. 

Реалізація всієї необробленої деревини здійснюється постійними 
лісокористувачами незалежно від їхньої відомчої приналежності через загальні, 
спеціалізовані та додаткові аукціони з продажу необробленої деревини на 
біржах та по довгострокових договорах. За довгостроковими договорами 
реалізується не більше 50 % загального обсягу заготовленої постійними 
лісокористувачами необробленої деревини. 

Загальні аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у 
квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених 
відповідно до Закону України «Про товарну біржу» (1956-12) та Господарського 
кодексу України (436-15). 

Спеціалізовані аукціони з продажу технологічної сировини, балансів та 
сировина для виготовлення лущеного шпону проводяться 1 раз у квартал на базі 
товарної біржі у м. Києві. Додаткові аукціони з продажу необробленої деревини 
проводяться у разі потреби на базі товарної біржі у м. Києві. 

Запровадження аукціонів розглядалося як один із чинників підвищення 
прозорості функціонування ринку необробленої деревини, встановлення 
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справедливих ринкових цін, першочергового забезпечення потреб у деревині 
вітчизняних підприємств тощо. Зазначимо, що як і у попередніх випадках, 
положення про реалізацію необробленої деревини на аукціонах поширюється 
виключно на державні підприємства лісового господарства [3]. Участь у торгах 
можуть брати суб’єкти господарської діяльності – резиденти, котрі займаються 
переробкою деревини, інші суб’єкти господарської діяльності – резиденти та 
нерезиденти. 

Для участі в аукціоні лісогосподарське підприємство укладає договір з 
товарною біржею про проведення аукціону з продажу необробленої деревини та 
надає для оприлюднення на її сайті інформацію з пропозицією реалізації 
деревини на аукціоні в розрізі лотів (рис. 1).  

 

Рис. 1. Зразок реєстру лотів на аукціоні з необробленої деревини 
 
На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж біржа формує 

аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої 
деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, інформація має вичерпну 
характеристику лісоматеріалів за описом, який узгоджується з відповідними 
стандартами. Оприлюднення інформації про наявні деревні ресурси є важливим 
елементом формування системи контролю руху деревини більше з точки зору 
відкритості і прозорості самого процесу, а отже і посилення довіри до лісової 
галузі в цілому. В свою чергу, покупець для участі в торгах укладає з біржею 
договір та подає заявку про участь в аукціоні. На підставі аукціонного свідоцтва 
покупець і продавець протягом трьох днів зобов’язані підписати договір купівлі-
продажу, в якому регламентуються положення при виникненні майнових 
відносин, відповідальність сторін за невиконання умов договору, предмет 
договору, кількість, асортимент, якість, ціна товару та інші.  
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Виконуючи умови договору купівлі-продажу продавець має поставити 
необроблену деревину покупцеві відповідно до визначеного базису поставки та 
якісної характеристики, а покупець – прийняти її та оплатити.  

Враховуючи специфіку лісової галузі у сучасних економічних умовах 
вимагається створення ефективної ресурсозаготівельної системи з врахуванням 
технологічних особливостей галузі та запровадження реалізації заготовленої 
деревини на конкурсних засадах через аукціони і торги для формування 
прозорого ринку деревини. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ  
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Стратегічне значення для суб’єкта господарювання у будь-якій галузі має 

організація обліку і аналізу розрахунків з дебіторами. Результати цього процесу 
вливають на фінансову стійкість, конкурентоспроможність та прибутковість 
господарської діяльності. Аналізуючи фінансовий стан підприємства доцільно 
вивчати динаміку, склад, структуру, а також причини, строки існування і 
давності створення дебіторської заборгованості. При проведенні такого аналізу 
потрібно враховувати специфіку підприємств, організацій та фірм, сезонність їх 
роботи, зв’язки з покупцями і постачальниками.  

Велика питома вага дебіторської заборгованості в загальній структурі 
оборотних активів знижує фінансову стійкість, ліквідність підприємства та 
підвищує ризик фінансових збитків. На думку науковця Ф.Ф. Бутинця, наявність 
великих обсягів дебіторської заборгованості спричиняє низьку 
платоспроможність підприємства [1, с. 351]. Недоотримання коштів по 
дебіторській заборгованості є однією із проблем управління дебіторською 
заборгованістю підприємства. Адже через таке управління можна впливати на 
обсяг прибутку підприємства і на ризики, що пов’язані з ним. 

У своїх працях вітчизняні науковці висвітлюють різні питання аналізу 
дебіторської заборгованості, зокрема І.О. Власова, Т.П. Головченко, 
З.В. Гуцайлюк, О.Г. Лищенко, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет та інші.  

У процесі прийняття управлінських рішень виявлена ціла низка проблем щодо 
аналізу дебіторської заборгованості. Це свідчить про те, що методика аналізу 
потребує подальшого розвитку та вдосконалення. В умовах інфляції для 
покупців дебіторська заборгованість є джерелом кредитування їх діяльності на 
дуже вигідній основі, тому, що виступає як безвідсотковий кредит. Внаслідок 
цього необхідно застосовувати ефективні управлінські дії спрямовані на 
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регулювання її величини. Методика проведення аналізу деяких фахівців-
науковців подано у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Трактування методики аналізу дебіторської заборгованості  
різними науковцями 

Автор 
Методика проведення аналізу 

дебіторської заборгованості 
Виявлені недоліки 

Є.П. Гнатенко [2] 

Аналіз динаміки, структури за 
термінами і видами виникнення 
для виявлення прострочених та 
безнадійних боргів, порівняльний 
аналіз з кредиторською 
заборгованістю. 

Проблема вивчення причин 
виникнення кожного виду 
дебіторської 
заборгованості, виходячи із 
конкретної ситуації на 
підприємстві. 

Т.С. Єдинак [3] 

Аналіз структури та динаміки 
дебіторської заборгованості, 
класифікація видів 
заборгованості для її ефективного 
управління, визначення суми 
резерву сумнівних боргів. 

Проблема диверсифікації 
покупців продукції, 
суворого планування 
заборгованості, постійного 
її моніторингу та 
застосування сучасних 
форм її рефінансування 

М.М. Нашкерська 

Аналіз дебіторської 
заборгованості за термінами 
давності. Аналіз фактичних 
термінів, впродовж яких 
здійснюється повернення 
заборгованості шляхом 
визначення середнього терміну 
отримання платежів, середнього 
рівня інвестування фінансових 
ресурсів у дебіторську 
заборгованість. 

Не знайдено шляхи 
збалансування кредитної 
політики підприємства та 
інкасації дебіторської 
заборгованості. 

П.Я. Попович [4] 

Аналіз стану дебіторської 
заборгованості: динаміка, 
величина, склад і рух. 
Розглядається сумнівна і 
безнадійна заборгованість. Аналіз 
кредиторської заборгованості. 

Проблема розробки 
узгодження кредитної 
політики підприємства 
стосовно управління 
дебіторською та 
кредиторською 
заборгованістю. 

Г.В. Савицька [5] 

Аналіз причин зміни дебіторської 
заборгованості. Оцінка її якості 
та ліквідності. Швидкість 
інкасації дебіторської 
заборгованості. Збитки від 
невчасного її погашення. 

Відсутній аналіз 
кредиторської 
заборгованості, та розробка 
узгодження кредитної 
політики суб’єкта 
господарювання відносно 
управління заборгованістю.  

 
Наукове товариство висловлює різні думки щодо методики здійснення аналізу 

дебіторської заборгованості. Недоліки які нами зазначені свідчать про 
відсутність єдиного підходу щодо цього питання, тому воно і потребує 
подальшого розвитку та вдосконалення. 

Величина дебіторської заборгованості та динаміка визначають характер 
управлінських рішень у виробничо-господарській діяльності. Дебіторська 
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заборгованість відноситься до високоліквідних активів. Недостатнє оцінювання 
фактичного стану розрахунків з дебіторами може негативно вплинути на 
реальну оцінку платоспроможності та кредитоспроможності підприємства. 

В сучасних умовах господарювання практичний досвід управління 
підприємствами показує, що доцільно здійснювати як кількісний так і якісний 
аналіз показників щодо оцінки поточного стану дебіторської заборгованості. Це 
забезпечує ефективність відповідних процесів господарювання. Тому, на нашу 
думку, доцільно проводити комплексний аналіз дебіторської заборгованості на 
підприємстві. Він охоплює п’ять етапів економічного аналізу, функціонально 
пов’язаних між собою (рис. 1).  

На першому етапі визначається об’єкт, мета та завдання аналізу. У нашому 
випадку об’єкт дослідження – це дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги. Мета аналізу – оцінка рівня та складу дебіторської заборгованості 
підприємства та виявити суму і динаміку невиправданої заборгованості, 
причини її виникнення або зростання. Основними завданнями аналізу будуть: 
визначення причин появи дебіторської заборгованості; оцінка динаміки 
дебіторської заборгованості в цілому та по її видах; аналіз якісного стану 
дебіторської заборгованості; аналіз простроченої та безнадійної дебіторської 
заборгованості; вивчення покупців щодо їх важливості та надійності; прийняття 
управлінських рішень щодо поліпшення стану дебіторської заборгованості.  

 

Рис. 1. Етапи комплексного аналізу  
дебіторської заборгованості на підприємствах 

Етап 1 
Визначення об’єкта аналізу, мети та основних завдань аналізу 

дебіторської заборгованості на підприємстві 

Етап 2 
Збирання та опрацювання джерел інформації для аналізу дебіторської 

заборгованості 

Етап 3 
Аналіз дебіторської заборгованості на підприємстві:  

а) аналіз динаміки, складу і структури; 
б) аналіз якісного стану дебіторської заборгованості; 
в) аналіз простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості. 

 

Етап 4 
Оцінка результатів аналізу дебіторської заборгованості та 

формулювання аналітичних висновків 

Етап 5 
Прийняття управлінських рішень, які будуть сприяти підвищенню 
ефективності господарської діяльності підприємства і зниженню 

ризику неповернення боргів 
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На другому етапі аналізу дебіторської заборгованості підприємства збирають і 
опрацьовують джерела інформації. Необхідна інформація для аналізу така: 
форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан); форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід); форма № 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності»; аналітична інформація відділу продажів. 

Третій етап комплексного аналізу дебіторської заборгованості найбільш 
об’ємний і трудомісткий. Оскільки тут проводиться горизонтальний і 
вертикальний аналіз, порівняння, побудова аналітичних таблиць, аналіз 
динаміки, складу і структури дебіторської заборгованості. Використовуючи 
систему коефіцієнтів (коефіцієнт оборотності, тривалість періоду погашення 
дебіторської заборгованості, питома вага дебіторської заборгованості в 
загальному обсязі оборотних активів, питома вага сумнівної заборгованості в 
складі дебіторської заборгованості, коефіцієнт співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості, тощо) доцільно провести якісний аналіз дебіторської 
заборгованості. Рекомендується проаналізувати прострочену та безнадійну 
дебіторську заборгованість підприємства. Визначити групи товарів, які 
становлять найбільшу питому вагу в структурі дебіторської заборгованості. 
Виявити види продукції за якими виникає найбільша дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги. Завдяки цьому є можливість визначити найбільш 
вигідних клієнтів підприємства. Це можуть бути основні постачальники, 
посередники, споживачі. 

На четвертому етапі аналізу дебіторської заборгованості результати 
досліджень необхідно узагальнити та систематизувати. Сформувати відповідні 
аналітичні висновки про стан дебіторської заборгованості на підприємстві.  
А також накреслити заходи щодо прискорення погашення дебіторської 
заборгованості. 

На завершальному етапі слід прийняти управлінські рішення, які будуть 
сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства і 
зниження ризику неповернення боргів. 

Отже, своєчасний та правильний аналіз дебіторської заборгованості вирішить 
багато проблемних питань. Організація і методика аналізу дебіторської 
заборгованості підприємства дозволить приймати ефективні управлінські 
рішення щодо повернення боргів, а також спрогнозувати надходження коштів. 
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах господарювання, зважаючи на кризове становище 

вітчизняної економіки, обумовлене нестабільністю як в економічній, так і 
політичній сферах, необхідним є ефективне управління господарюючими 
суб’єктами. В свою чергу, ефективність здійснення господарської діяльності 
нерозривно пов’язана з прийняттям раціональних та економічно обґрунтованих 
управлінських рішень, які базуються на повних та якісних результатах 
аналітичної роботи. Система економічного аналізу є інструментом, що 
забезпечує ефективну управлінську функцію, вивчає причинно-наслідкові 
зв’язки тих чи інших явищ та виявляє резерви підвищення продуктивності 
роботи суб’єкта господарювання. 

Проблеми ефективного управління та економічного аналізу фінансових 
результатів піднімали у своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: 
М. Чумаченко, М. Болюх, В. Бурчевський, М. Горбаток, Л. Лахтiонова, І. Бланк, 
Р. Хиггінс, А. Шеремет, Р. Сайфулин, Е. Ненашев, В. Ковальов, В. Бочаров, 
Г. Савицька, В. Мец, Є. Мних, Г.І. Кіндрацька, В. Артеменко, Н. Анисимова, 
С. Мошенський, О. Олійник, Є. Грабовський, П. Попович, Г. Андрєєва, 
В. Андрєєва, М. Болюх, В. Бурчевський, М. Горбатюк та ін. У працях вчених 
розглянуті різні підходи до аналітичної оцінки результатів діяльності суб’єктів 
господарювання, не зважаючи на вагомість цих досліджень, конкретизації 
потребують окремі питання здійснення економічного аналізу фінансових 
результатів в частині організаційних та методичних положень з урахуванням 
особливостей діяльності підприємств та сучасних чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

Зважаючи на те, що економічний аналіз фінансових результатів охоплює весь 
спектр господарської діяльності суб’єктів господарювання, джерела інформації 
для проведення такої аналітичної роботи включають в себе інформацію різних 
відділів та структурних підрозділів підприємства. В свою чергу, керівники 
структурних підрозділів чи відділів суб’єкта господарювання, приймаючи 
управлінські рішення повинні враховувати результати аналітичної роботи, яка, в 
свою чергу, може входити як до їх обов’язків, та і до обов’язків їх підлеглих, що 
обумовлює необхідність чіткої організації розподілу аналітичної роботи між 
виконавцями з метою уникнення дублювання такої роботи та ефективного 
використання робочого часу працівників окремих підрозділів. Беззаперечним є 
той факт, що створення окремого структурного підрозділу, що забезпечував би 
суто здійснення економічного аналізу є доцільним лише на великих 
підприємствах зі значними масштабами діяльності, адже економічні витрати на 
створення та забезпечення такого відділу повинні бути раціональними, 
економічно обґрунтованими та порівнюватися з вигодами, які отримує 
підприємство внаслідок діяльності служби економічного аналізу. Для здійснення 
несистемної аналітичної роботи можна використовувати технології аутсорсингу 
та косорсингу, вдаючись до послуг спеціалістів зовнішніх підприємств. 

Економічний аналіз з точки зору процесу повинен будуватися на чітко 
визначених етапах його здійснення з метою отримання ефективних результатів в 
частині затрат часу, матеріальних та трудових ресурсів та виявлення шляхів 
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оптимізації окремих господарських операцій на досліджуваному суб’єкті 
господарювання.  

Дослідження літературних джерел дає підстави стверджувати про відсутність 
єдиного підходу серед авторів щодо визначення напрямів та етапів здійснення 
економічного аналізу фінансових результатів, що обумовлює необхідність 
раціональної побудови організаційно-методичної моделі здійснення аналітичної 
роботи в розрізі результатів господарської діяльності. Не зважаючи на це, 
дослідники, зазначені вище стверджують, що фінансові результати 
характеризують абсолютну та відносну ефективність діяльності 
господарюючого суб’єкта в розрізі її видів: операційна або звичайна, фінансова 
та інвестиційна. Також з метою деталізації результатів аналітичної роботи 
виділяють виробничу, збутову та інші суттєві для кожного окремого 
підприємства діяльності.  

Дані економічного аналізу фінансових результатів використовуються не лише 
внутрішніми користувачами, а і є ключовими для прийняття контрагентами, 
інвесторами, кредиторами та іншими суб’єктами управлінських рішень, зважаючи 
на те, що саме цей показник є узагальнюючою характеристикою діяльності 
підприємства. Необхідність економічного аналізу фінансових результатів 
обумовлена власною потребою підприємства в частині його економічного 
розвитку, адже саме позитивний фінансовий результат є джерелом для розширення 
виробничих потужностей та масштабів діяльності, виходу на нові ринки збуту, 
розширення матеріально-технічної бази та оптимізації активів суб’єктів 
господарювання, а також джерелом реалізації стратегії розвитку підприємства. 
Слід відзначити, що в отриманні позитивного фінансового результату зацікавлені 
не лише окреслені вище зовнішні суб’єкти, а і держава – в частині наповнення 
бюджету податками, та суспільство – від величини бюджетних надходжень 
залежить соціально-економічне благополуччя країни в цілому. 

Здійснення економічного аналізу фінансових результатів та, як наслідок, 
виявлення потенційних можливостей забезпечують використання резервів 
підвищення ефективності господарської діяльності з метою максимізації 
прибутку, що має безпосередній вплив на формування показника фінансової 
стійкості. В свою чергу, фінансова стійкість підприємства є визначальним 
фактором у залученні зовнішніх ресурсів для фінансування його діяльності, 
адже збільшення величини прибутку дозволяє суб’єктам господарювання 
підвищити рівень фінансування, з огляду на те, що за рахунок прибутку 
покриваються різного роду кредитування та фінансування. 

Для виявлення оптимального набору показників економічного аналізу 
фінансових результатів необхідним є урахування їх значення для окремих груп 
користувачів результатів такої аналітичної роботи. Як зазначалося вище, дані 
економічного аналізу фінансових результатів можуть використовуватися як 
внутрішніми, так і зовнішніми стосовно досліджуваного підприємства 
суб’єктами. Різні групи користувачів результатів економічного аналізу в даній 
сфері будуть цікавити різні показники. 

Вважаємо, що користувачів даних економічного аналізу фінансових 
результатів доцільно поділяти в залежності від їх доступу до суб’єкта 
господарювання в цілому, та доступу до достовірної інформації про реальний 
фінансовий стан підприємства, зокрема, тобто на внутрішніх та зовнішніх. Це 
обумовлено тим, що зовнішні суб’єкти мають доступ до обмеженої інформації, 
зокрема, в тій частині, що характеризує діяльність підприємства та 
розкривається в офіційній фінансовій звітності. В свою чергу, внутрішні 
користувачі мають доступ до закритої інформації, яка може представляти собою 
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комерційну таємницю. Актуальність такого поділу також підтверджується тим, 
що більшість вітчизняних субєктів нівелюють законодавчо встановленими 
нормами, маскуючи деякі нюанси своєї діяльності з метою оптимізації 
податкового навантаження. Таким чином, офіційна фінансова звітність не 
завжди розкриває реальний стан господарюючого суб’єкта. Однією із важливих 
помилок управлінського персоналу на деяких підприємствах є використання 
даних фінансової звітності для цілей управління, однак в такому випадку 
управлінські рішення приймаються без урахування натуральних показників 
діяльності, базуючись лише на вартісних, також використовуються лише 
облікові дані, в той час коли важливого значення набувають дані необлікового 
характеру, які не відображаються в обліково-фінансовій звітності, (наприклад, 
терміни погашення кредиторської заборгованості, або своєчасність надходження 
виручки від покупців, плинність кадрів тощо), але мають суттєвий вплив на 
подальші управлінські дії.  

Комплексну система економічного аналізу результатів діяльності 
підприємства в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів 
наведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Комплексна система економічного аналізу результатів діяльності 
підприємства в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів 

 
З огляду на визначені напрями аналізу діяльності підприємства в розрізі 

інформаційних потреб зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, необхідним є 
розробка інформаційно-методичного забезпечення кожного із зазначених 
напрямів аналізу та визначення конкретних показників, що характеризуватимуть 
діяльність підприємства та процедур їх виявлення з використанням величини 
фінансових результатів та взаємопов’язаних з ними показників доходів та витрат 
підприємства. Слід зазначити, що обґрунтування методики здійснення 
економічного аналізу в окреслених напрямках повинні розроблятися з 
урахуванням особливостей методології системи бухгалтерського обліку доходів, 
витрат і фінансових результатів та формування показників фінансової звітності, 
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адже це є головним джерелом інформаційного забезпечення економічного 
аналізу. Необхідність урахування особливостей бухгалтерського обліку 
обумовлено можливостями вибору суб’єктами господарювання методів обліку 
окремих операцій, що безпосередньо або опосередковано впливають на 
величину фінансових результатів. 

Запропонована система економічного аналізу результатів діяльності 
підприємства в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів може 
використовуватися на всіх без винятку суб’єктах господарювання для оцінки їх 
діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності. Впровадження такої 
системи на підприємствах обумовить забезпечення прозорості процесу 
формування фінансових результатів та активізуватиме дію мотиваційних 
важелів, сприяючи своєчасному прийняттю обґрунтованих управлінських 
рішень з огляду на особливості економічних відносин та інформаційні потреби 
стейкхолдерів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  
З ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ  

 
За допомогою екологічного податку держава намагається регулювати рівень 

забруднення навколишнього природного середовища шляхом побудови 
взаємозв’язку між обсягом викидів (скидів) та сумою сплати, тобто чим менше 
підприємство забруднює тим менше сплачує податок у бюджет, а якщо розмір 
забруднюючих речовин перевищує встановлений ліміт викидів, тоді сума 
податку збільшується у п’ятикратному розмірі. Це спонукає підприємства 
впроваджувати сучасні більш безпечні технології та піклуватись за навколишнім 
середовищем. 

Основними видами діяльності ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» є: приймання, 
транспортування, оброблення, вторинна переробка та знищення будь-яких 
відходів, а також здійснення будь-яких інших дій, пов’язаних з цим; надання 
послуг з утилізації сміття домашніх господарств, утилізації промислових 
відходів, прибирання вулиць мста та ін. Тому ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» є 
платником екологічного податку.  

Згідно Податкового кодексу України, екологічним податком є 
загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів 
викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, 
розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 
зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних 
відходів [1]. 

Об’єктом оподаткування екологічним податком ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» є 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення; розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 
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відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях 
(об'єктах) суб'єктів господарювання). 

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), 
обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з 
фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:  

,                                (1) 

де Мi – фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);  
Нпi – ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини 

у гривнях з копійками [1].  
Нарахування екологічного податку за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення на ТОВ 
«Умвельт-Запоріжжя» наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Нарахування екологічного податку за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

Назва речовин, що 
викидається 

Фактичний обсяг 
викиду, тон 

Ставка податку Сума податку, грн 

Оксид заліза 0,000512 480,47 0,25 
Оксид мангану 0,000024 15581,58 0,37 
Діоксид азоту 0,015269 1968,65 30,06 
Вуглецу оксид 0,102962 74,17 7,64 
Речовини суспен-
довані не дефір. 

0,271234 480,47 130,32 

Азоту оксид 0,000019 1968,65 0,04 
Вуглецю діоксин 10,5437864 0,33 3,48 
Метан 0,000189 74,17 0,01 
Ртуть 0,000001 83449,45 0,08 
Свинець 0,000001 83449,45 0,08 
Вуглеродні 0,000001 111,26 0 
Разом   172,33 

 
Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), 

обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних 
обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за 
формулою:  

,                           (2) 

де Млi – обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);  
Нпi – ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях 

з копійками;  
Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення 

відходів;  
Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі 

розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення 
забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів [1].  

Нарахування екологічного податку, який справляється за розміщення відходів 
наведено у таблиці 2.  
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Таблиця 2 
Нарахування екологічного податку,  

який справляється за розміщення відходів 

Назва відходів 
Обсяг 

відходів, 
тон 

Ставка 
податку 

Коригуючий 
коефіцієнт 

Коригуючий 
коефіцієнт 

Сума 
податку, грн 

Побутові 
відходи 

44897,64 4,02 3,0 3,0 1624396,65 

Разом     1624396,65 
 

Таблиця 3 
Порядок заповнення основних рядків  

податкової декларації екологічного податку 
№ з/п Показник Сума, грн. 

4 Податкове зобов'язання з екологічного податку за: 1624568,98 

4.1 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

172,33 

4.2 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти - 

4.3 
розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
на об'єктах 

1624396,65 

4.4 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) 
та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій 
строк 

- 

 
Таблиця 4  

Облік нарахування та сплати екологічного податку 

Зміст операцій 
Бухгалтерський облік Податковий облік Рядок в 

Декла-
рації 

Дебет Кредит Сума, грн Доход Витрати 

Нараховано 
екологічний податок 
за викиди 
забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря 
стаціонарними 
джерелами 
забруднення 

92 641 172,33  172,33 4.1 

Нараховано 
екологічний податок 
за розміщення 
відходів у спеціально 
відведених для цього 
місцях чи на об'єктах 

92 641 1624396,65  1624396,65 4.3 

Перераховано суму 
екологічного податку 
до бюджету 

641 311 1624568,98    

 
Порядок заповнення основних рядків податкової декларації екологічного 

податку наведено у таблиці 3 [2]. 
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В бухгалтерському обліку екологічний податок обліковується на рахунку 64 
«Розрахунки за податками й платежами», за кредитом рахунку 64 «Розрахунки 
за податками й платежами» відображаються нарахування екологічного податку, 
за дебетом – їх сплата [3]. У податковому обліку нарахування екологічного 
податку відносяться до витрат. 

Облік нарахування та сплати екологічного податку наведено у таблиці 4. 
Звітний період подачі податкової декларації з екологічного податку – 

календарний квартал. 
Термін подачі податкової декларації з – протягом 40 днів після закінчення 

звітного кварталу. 
Термін сплати екологічного податку: протягом 10 календарних днів, що 

настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової 
декларації. 

Отже, для правильного визначення бази оподаткування та проведення 
розрахунку екологічного податку, своєчасного складання та подачі податкової 
звітності, а також повноти відображення його нарахування та сплати в 
бухгалтерському та податковому обліку, треба постійно відслідковувати зміни у 
законодавчих актах. Тому, що за заниження бази оподаткування екологічним 
податком, а також за порушення його термінів подачі податкової звітності та 
сплати у бюджет, передбачені фінансові санкції. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ В ЧАСТИНІ ВІДОБРАЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Бухгалтерська звітність є основним джерелом інформації для прийняття 

управлінських рішень щодо господарської діяльності підприємства як в 
звичайних умовах господарювання так і при надзвичайних ситуаціях. Сьогодні 
бухгалтерська звітність є одним із найдинамічніших елементів методу 
бухгалтерського обліку. Це пов’язано з першу чергу з тим, що її змістовне 
наповнення повинно відповідати запитам різноманітних користувачів, які хочуть 
отримати інформацію економічну реальність, яка змінюється швидкими 
темпами. Так, так за допомогою інформаційних технологій, протягом хвилини 
може здійснюватися величезна кількість операцій.  

Сучасні підходи до формування бухгалтерської звітності не відображають 
наслідки надзвичайних ситуацій, а отже можуть викривити інформацію про 
економічну реальність. Саме тому є потреба в її реформуванні як за формою так 
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і змістом, що дозволить потенційному користувачу сформувати управлінське 
рішення, враховуючи різноманітність факторів, тобто фінансова звітність 
виступатиме певним інформаційним продуктом.  

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
(НП(С)БО) та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 
передбачено наступні форми фінансової звітності, які має оприлюднювати 
кожне підприємство в Україні:  

- форма 1 -Баланс (Звіт про фінансовий стан);  
- форма 2 -Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);  
- форма 3 -Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);  
- форма 4 -Звіт про власний капітал;  
- форма 5 -Примітки до річної фінансової звітності. 
За умови, що витрати пов’язанні з надзвичайними ситуаціями не пов’язані з 

іншими видами витрат підприємства, зокрема операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності, а відображаються в складі інших витрат підприємства 
наслідки надзвичайних ситуацій мають бути відображення в першому розділі 
звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).  

Таким чином, пропонуємо два напрями удосконалення звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід):  

– по-перше, розширення першого розділу «фінансові результати» в частинні 
інших витрат. Зокрема, діюче законодавство дозволяє розширювати склад статей 
фінансової звітності. Тобто, в частині інших витрат – стаття 2270 «Інші 
витрати», виділити витрати пов’язанні з надзвичайними ситуаціями. Такі 
витрати в обліку відображаються за допомогою субрахунку 978 «Витрати від 
надзвичайних ситуацій». Зазначимо, що в даній формі звітності зазначена стаття 
може деталізуватися в залежності від видів наслідків надзвичайних ситуацій; 

– по-друге, розширення структури звіту про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) шляхом впровадження додаткового розділу «Вплив ризиків 
зовнішнього та внутрішнього середовища». В даному розділі, пропонуємо 
відображати витрати, які обумовленні ризиками внутрішнього та зовнішнього 
середовища, зокрема, однією із складових є наслідки надзвичайних ситуацій. 
Дані наслідки відображатимуться в даному розділі за умови, що вони пов’язанні 
з витратами операційної, фінансової або інвестиційної діяльності, а також 
господарськими процесами (придбання, виробництво, реалізація) та не 
відображаються на рахунку 978 «Витрати від надзвичайних ситуацій». 

Впровадження зазначених пропозицій вимагає внесення змін до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в частинні Додатку 3 до 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», адже в даному положенні 
зазначено: «Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня 
інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в 
попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви 
і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у 
додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття 
відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою; оцінка статті може бути 
достовірно визначена» [1]. Витяг з зазначеного додатку, який запропоновано 
удосконалити представлено в табл. 1. 
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Таблиця 1 
Пропозиції щодо розширення додатку 3 до НП(С)БО 1  

«Загальні вимоги до фінансової звітності» 
Статті Код рядка 

Вартість втрачених необоротних активів 22711 
Зменшення вартості необоротних активів в результаті надзвичайних 
ситуацій 

22712 

Вартість втрачених оборотних активів 22713 
Зобов’язання перед третіми особами в результаті надзвичайних 
ситуацій 

22714 

Зобов’язання перед державою в результаті надзвичайних ситуацій 22715 
Витрати пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 22716 
Інші витрати пов’язанні із наслідками надзвичайних ситуацій 22716 

 
Щодо формування окремого розділу «Вплив ризиків зовнішнього та 

внутрішнього середовища» необхідно внести зміни до зазначеного вище 
положення (стандарту), шляхом розширення додатку 1, в якому представлено 
форми фінансової звітності в частинні звіту про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід). Окресленні статті в додатку можуть бути звуженні до видів 
діяльності тобто без представлення інформації в розрізі: виробничих, 
загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут. Для можливості 
розширення статей даного розділу, варто внести зміни до додатку 3, за таким же 
механізмом як представлено в табл. 1. 

Для формування інформаційного простору управління господарською 
діяльністю підприємства та прийняття рішень щодо інвестування в неї, 
пропонуємо в примітках до річної фінансової звітності розкривати вплив 
надзвичайних ситуацій на показники балансу (форми 1) підприємства за 
наступними напрямами для зовнішнього користувача бухгалтерського обліку: 

– по-перше, вплив наслідків надзвичайних ситуацій на зміну балансової 
вартості об’єктів основних засобів в розрізі об’єктів передбачених в плані 
рахунків бухгалтерського обліку. Списанні в результаті пошкодження або 
втрати об’єкти основних засобів, відображаються як наслідки надзвичайних 
ситуацій на рахунку 978 «Витрати від надзвичайних ситуацій», і в процесі в 
запропонованій формі приміток до річної фінансової звітності. Дана форма 
дозволяє аналітику розробити факторні моделі при економічному аналізі 
ефективності використання основних засобів; 

– по-друге, вплив наслідків надзвичайних ситуацій на оборотні активи 
підприємства, зокрема в частинні їх втрати та пошкодження. В запропонованій 
формі приміток до річної фінансової звітності запропоновано враховано вартість 
утворених зворотних відходів. Такий підхід є важливим, з точки зору оцінки 
наслідків, адже вартість зворотних відходів зменшує вартість втрати в 
результати надзвичайних ситуацій. Дану форму варто використовувати при 
аналізі ефективності використання матеріальних ресурсів, зокрема таких 
показників: матеріаломісткість, матеріаловіддача та інші; 

– по-третє, впливу надзвичайних ситуацій на собівартість готової продукції. 
Показник собівартості враховується при розрахунку сукупності показників 
економічного аналізу. Розроблена форма приміток до річної фінансової звітності 
дозволяє аналітику врахувати такі фактори як зворотні та незворотні відходи, 
брак, витрати пов’язанні з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Це 
дозволить комплексно оцінити показники техніко-економічного аналізу. 



182 

Обґрунтовані напрями розвитку інформаційного простору управління 
господарською діяльністю підприємства в умовах надзвичайних ситуацій, на 
основі аналізу інформаційних запитів внутрішніх користувачів, та враховуючи 
розробленні організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку 
наслідків надзвичайних ситуацій, вважаємо що внутрішня звітність за даним 
напрямом повинна розривати наступні інформаційні позиції:  

– по-перше, внутрішня звітність повинна бути гармонізована із іншими 
видами звітності, зокрема фінансовою. Фактично внутрішня звітність має 
розривати статті фінансової звітності в більш широкому форматі в напрямі 
пояснення окремих складових. Так, наприклад для забезпечення інформаційного 
запиту, що стосується впливу надзвичайних ситуацій на балансову вартість 
оборотних та необоротних активів, форми внутрішньої звітності повинні бути 
побудовані так, що розкрити та розшифрувати статті, які містяться в 
запропонованих формах приміток до фінансової звітності; 

– по-друге, на внутрішня звітність повинна бути динамічною, тобто всі 
показники різних форм звітності повинні бути взаємопов’язаними, а також має 
бути можливість їх групування в окремій формі внутрішньої звітності. Зокрема, 
в єдині формі варто передбачати наслідки надзвичайних ситуацій, які 
стосуються оборотних та необоротних активів та господарських процесів, що 
відображаються на різних рахунках витрат (виробничі, загальновиробничі, 
адміністративні витрати та витрати на збут, інші витрати (зокрема витрати, що 
відображаються на рахунку 978 «Витрати від надзвичайних ситуацій»)); 

– по-третє, для повного інформаційного забезпечення внутрішньої звітності, 
щодо наслідків надзвичайних ситуацій є потреба в формуванні аналітичного 
обліку в розрізі об’єктів. В умовах застосування інформаційно-комп’ютерних 
технологій, аналітичний облік для складання внутрішньої звітності може бути 
розширений в будь-якому напрямі, що не збільшить витрат часу 
бухгалтерського персоналу; 

– по-четверте, внутрішня звітність на відміну від фінансової повинна 
розкривати інформацію не в цілому про наслідки надзвичайних ситуацій за 
звітний період, а характеризувати вплив кожної окремої надзвичайної ситуацій. 
Така інформація може подаватися як в формі звітності так і її описовій частинні. 
Це обумовлено тим, що користувач повинен знати про види та наслідки 
надзвичайних ситуацій, що в перспективі розробити комплекс заходів з їх 
попередження;  

– по-п’яте, внутрішня звітність має верифікуватися в системі внутрішнього 
аудиту, а її показники використовуватися при аналітичній оцінці наслідків 
надзвичайних ситуацій та їх впливу на господарську діяльність підприємства. 
Так, при здійснення економічного аналізу, внутрішня звітність має бути 
основним інформаційним забезпеченням факторного аналізу, тобто ї показники 
повинні бути зрозумілі для аналітика та відповідати сучасним аналітичним 
процедурам.  

Таким чином, нами обґрунтовано напрями удосконалення та запропоновані 
конкретні практичні рекомендації, що формування інформаційного простору 
управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій через 
систему фінансової та внутрішньої звітності. 

 
Література: 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 р. / Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 
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ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИНИКНЕННЯ  

ТА РОЗВИТКУ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України «Про 

аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. (в ред. від 14.09.2006 p.). Законодавець 
ототожнює поняття «аудит» і «аудиторська перевірка», визначаючи аудит як 
перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності 
суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про 
їх достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 
(внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами 
користувачів (ст. З Закону України «Про аудиторську діяльність») [1]. 

Аудит об'єктів інвестування та інвестиційний консалтинг проводяться з метою 
уточнення інформації про юридичних осіб при прийнятті рішення про 
здійснення інвестицій – фінансування розвитку виробничої бази, придбання 
підприємства. Аналогічна процедура може бути виконана як обґрунтування 
доцільності видачі позикових коштів. 

Інвестиційна діяльність підприємств багато в чому залежить від організації 
систем контролю. Дієвою формою фінансово-господарського контролю 
інвестиційної діяльності є аудит. Основне завдання аудиторського контролю – 
отримання об’єктивної інформації про фінансовий стан суб’єкта, який 
перевіряють, відповідності його господарської діяльності чинному 
законодавству. В такому контролі зацікавлені як держава, так і підприємці, він 
дає змогу поєднувати їх інтереси без додаткового навантаження на бюджет. При 
цьому аудит у жодному разі не підмінює державний фінансовий контроль. 

Закон Україні «Про аудиторську діяльність» вказано таке визначення, що 
аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки 
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам 
законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших 
правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами 
користувачів [1]. 

Ми пропонуємо розглянути, які визначення аудиту існують в різних країнах. 
Так Іспанія передбачає Законом про аудит 1988 року і випущені на його основі 
інструкції 1990 року ввели в дію в Іспанії положення Директиви ЄС № 8 12 і 
визначили, які компанії повинні піддаватися аудиторським перевіркам, а також 
сформулювали вимоги до кваліфікації аудиторів і уточнили порядок проведення 
аудиторських перевірок. Основне призначення аудиту – надати висновок 
фахівця про те, чи забезпечує бухгалтерська звітність, що надається, «дійсне і 
неупереджене уявлення» про загальний і фінансовий стан компанії і чи 
відображає вона дійсний її прибуток та зміну фондів за звітний період 
відповідно до встановлених норм [4]. 

В Нідерландах Закон про бухгалтерський облік і звітність 1970 року вимагає 
представлення «правдивої і достовірної думки», що відповідає 4-й Директиві 
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ЄС. Для дотримання цього в записці- поясненні до бухгалтерської звітності 
повинна бути вказана вся додаткова інформація. Рекомендується також 
дотримуватися міжнародних принципів бухгалтерського обліку: безперервності 
діяльності, послідовного застосування облікової політики, тимчасової 
визначеності фактів господарської діяльності, обачності, пріоритету змісту над 
формою [5]. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають, що інвестиційна 
діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших 
інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. У Законі України «Про 
інвестиційну діяльність» є таке визначенні інвестицій : інвестиціями є всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 
прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 

На основі проведеного дослідження понять аудиту, інвестицій та 
інвестиційної діяльності можна сформулювати визначення аудиту інвестиційної 
діяльності – це процес збирання повної, правдивої та своєчасної інформації про 
інвестиційну діяльність підприємства з метою відповідності інвестиційній 
політиці та стратегії підприємства і надання правдивої інформації. 

Метою аудиту інвестицій є виявлення можливих резервів ефективного 
використання інвестиційних ресурсів, розробка заходів щодо покращення 
прибутковості інвестиційного проекту. 

Завдання аудиту інвестицій включає перевірку статутних документів 
підприємства щодо прийнятої ним інвестиційної політики; перевірку вартості 
об'єктів та законності витрат, пов'язаних із капітальними інвестиціями; 
перевірку правильності первісної оцінки фінансових інвестицій та на дату 
балансу; перевірку правильності постановки обліку інвестицій на підприємстві; 
перевірку обґрунтованості відображення інвестицій на синтетичних рахунках 
бухгалтерського обліку; перевірку відповідності даних відображення інвестицій 
на синтетичних і аналітичних рахунках. 

Джерела перевірки : первинні документи, бланки і реєстри цінних паперів, 
патенти, ліцензійні договори, свідоцтва, акти техніко-економічної експертизи, 
технічні паспорти та інша технічна документація, Головна книга, регістри 
аналітичного і синтетичного обліку, фінансова звітність. 

У процесі аудиту інвестицій також увагу приділяють оцінці аудиторського 
ризику. 

Аудиторський ризик – ризик того, що аудитор висловить невідповідну 
аудиторську думку в разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена. 
Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику не 
виявлення. 

На підставі вивчення спеціальної зарубіжної літератури (Р. Додж, Дж. 
Робертсон), можна подати найбільш загальну методику (модель) розрахунку 
аудиторського ризику, яка може бути виражена такою формулою: 

АР = РО · РК · РВ, 
де АР – аудиторський ризик; 
РО – ризик системи обліку; 
РК – ризик системи внутрішнього контролю; 
РВ – ризик не виявлення помилок аудитором. 
Найважливішим методологічним принципом аудиту є планування. 

Планування включає розроблення загальної стратегії виконання завдання, плану 
аудиту для зменшення аудиторського ризику до прийнято низького рівня, а 
також детального підходу щодо очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту. 
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Планування в аудиті розглядається як планування аудиторської діяльності та 
планування конкретної аудиторської перевірки. Аудиторська фірма розробляє і 
складає стратегічні плани аудиторської діяльності, які розраховані на декілька 
років (стратегічне планування), бізнес-плани на поточний рік (поточне 
планування) і план та програму конкретної аудиторської перевірки (оперативне 
планування). 

Метою планування аудиту інвестиційної діяльності є досягнення цілей 
функціонування підприємства (отримання прибутку; розширення ринків збуту; 
розширення видів діяльності). Результатом планування аудиторської діяльності 
є плани обсягів та видів послуг на поточний рік; бюджет витрат; плани 
використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. 

 
Література: 

1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. (в ред. від 26.11.2015 р. 
2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. 

(зі змінами від 28.12.2007 р.). 
3. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 

2006. – 448 с. 
4. Галузина С.М. Международный учет и аудит / С.М. Галузина, Т.Ф. Пупшис. – СПб, 

2006. – 272 с. 
5. Стефанюк І.Б. Нідерландська система фінансового контролю та її зв'язок з бюджетним 

процесом / І.Б. Стефанюк, О.О. Байбакова // 49 Фінансовий контроль. – 2006. – № 2 (31). –  
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СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 

 
Важливою соціально-економічною категорією та основним джерелом 

грошових доходів працюючих громадян, є заробітна плата. Вона характеризує 
рівень їх добробуту та мотивує працівників підвищувати ефективність 
виробництва, що, в свою чергу, впливає на соціально-економічний розвиток 
країни. 

Згідно з Законом України «Про оплату праці», заробітна плата – це 
винагорода, обчислена у грошовому виражені, яку за трудовим договором 
роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1, ст. 1]. 

На сьогоднішній день, у зв’язку з загостренням економічної та фінансової 
кризи, питання заробітної плати є досить актуальним. 

Дослідимо динаміку середньої заробітної плати в Україні (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати в Україні за 2010-2015 рр. 
Джерело: побудовано авторами за [2] 

 
Згідно графіку за останніх п’ять років спостерігається зростання заробітної 

плати, що є позитивним критерієм та результатом поступового економічного 
розвитку країни. 

2239 
2633 

3025 
3265 

3480 

4195 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

г
р

н
. 

Роки 



187 

Актуальною проблемою на сьогодні є нерівномірність розподілу заробітної 
плати по регіонах України. 

Рівень оплати праці в 2015 році за регіонами відображено на рисунку 2. 

 

Рис. 2. Рівень оплати праці за регіонами країни у 2015 році 
Джерело: побудовано авторами за [2] 

 
Графік засвідчує, що найбільший розмір середньої заробітної плати у мають 

промислові регіони: м. Київ, Донецька та Дніпропетровська області. Найнижчий 
рівень оплати праці прослідковується у Тернопільській та Чернівецькій 
областях. 

Розмір реальної заробітної плати залежить від розміру номінальної плати та 
рівня цін на продукти та послуги споживання. Не зважаючи на ріст заробітної 
плати за останні роки, її темпи зростання все ж таки значно нижчі від індексу 
споживчих цін, а, отже, й темпів зростання реальної заробітної плати (рис. 3). 

Актуальним є й питання заборгованості заробітної плати. Обсяг 
заборгованості заробітної плати у 2015 році відображено на рисунку 4. 

Найвищий показник заборгованості заробітної плати у 2015 році характерний 
для Київської, Донецької та Харківської областей України, а найнижчий 
показник заборгованості прослідковується у Чернівецькій, Рівненській та 
Волинській областях території України. 
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Рис. 3. Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати  
за 2010-2015 рр. 

Джерело: побудовано авторами за [2] 

 

 

Рис. 4. Рівень заборгованості оплати праці за регіонами у 2015 році 
Джерело: побудовано авторами за [2] 
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протиріч у сфері оплати праці, вирішення яких передбачає необхідність 
створення такої системи оплати праці, яка б формувала могутні стимули 
розвитку праці та виробництва. «Левова» частка проблем оплати праці належить 
питанням заборгованості та її скороченню як по всій території України, так і у 
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окремих адміністративно-територіальних одиницях (областях). Вирішенням 
даних проблем може бути прийняття та застосування низки реформ з оплати 
праці та збільшення частки ВВП, а відповідно, підвищення економічного 
розвитку країни. 

 
Література: 
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Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕЖ  

ЗОН ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИ ФІКСОВАНИХ ПОЛОЖЕННЯХ 
СТАНЦІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Задача оптимального розміщення станцій обслуговування являється 

представником класу так званих виробничих задач оптимального розбиття 
множин [1; 2]. При розв’язанні задач розміщення станцій обслуговування 
виникає проблема розбиття множини споживачів на підмножини, яке забезпечує 
найбільшу близькість виділених об’єктів один до одного. При цьому для кожної 
підмножини необхідно визначити оптимальне розташування обслуговуючої 
станції у випадку, якщо таких ще немає. Часто такі задачі розв’язуються в кілька 
кроків, так як розташування може виконуватися або на множині фіксованих 
припустимих місць або в довільних точках областей сегментації споживачів.  
В результаті викає необхідність суміщення методик сегментації з методами 
розміщення. Крім того необхідно виділити задачу оцінки ефективності 
розташування станцій обслуговування та розбиття на сегменти обслуговування. 
Така оцінка необхідна для населених пунктів або регіонів, що активно 
розвиваються, інфраструктура яких деякий час тому забезпечувала досить 
прийнятне функціонування, наразі стало малоефективною, що призводить до 
необхідності оцінки її поточного стану і вироблення рекомендацій щодо її 
модернізації. Будемо припускати, що станції обслуговування і їх споживачі 
можуть розташовуватися в будь-якій точці регіону, кількість споживачів у 
кожній точці може бути різною.  

Нехай задана деяка обмежена область . В точках цієї області 
розташовані споживачі, кількість яких задається невід’ємною функцією 

. Також відома функція  швидкості пересування споживача, яка 
залежить від рельєфу місцевості, якості дорожнього покриття, вартості палива, 
сезонності, виду транспорту, що використовується, та ін. Крім того, мається 

конечна кількість ( ) станцій обслуговування, розташування яких наперед 

не відомо , . Тоді для будь-якої точки  мінімальний 

час руху з  до станції , , можна обчислити за формулою 
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де , ,  – множина всіх можливих маршрутів, що з’єднують 

точки  і . 

Необхідно для відомого розташування станцій обслуговування , , 

знайти оптимальне розбиття споживачів на  підмножини , визначивши 

для кожного споживача , якою станцією , , він 
обслуговується, так щоб сумарний час, який необхідно витратити на шлях до 
своєї станції обслуговування, був мінімально можливим, тобто: 

,                       (2) 
(у випадку, коли споживачі розподілені по регіону неперервно), або 

,                  (3) 
(у випадку, коли кількість споживачів ( ) обмежена). 
Слід зазначити, що розв’язання задачі (3) можна отримати, розв’язуючи 

задачу (2), у якій покладемо  для кожної точки , координати 

якої не збігаються з координатами жодного з споживачів з регіону . 
Ефективність розбиття на сегменти обслуговування можна оцінювати за 
допомогою коефіцієнту нерівномірності навантаження по споживачам: 

, .       (4) 

Тут величина  означає чисельність споживачів в зоні 

обслуговування станцією , . 
До задач (3) або (4), наприклад, зводяться задачі визначення меж 

обслуговування поштовими відділеннями, магазинами, що реалізують товари 
першої необхідності та ін. Крім того, якщо задачі доповнити вимогою ще й 

визначення оптимального розташування станцій обслуговування , , то 
можна отримати розв’язання задач планування місць розмітки пішохідних 
переходів, розміщення пунктів утилізації побутових відходів, та ін. Хоча 
розв’язання таких задач вимагає проведення додаткових досліджень і збору та 
статистичної обробки додаткової інформації. Комплексний аналіз 
інфраструктури населеного пункту або регіону дозволить з’ясувати вузькі 
проблемні місця в функціонуванні різних організацій, усунення яких призведе 
до підвищення якості життя населення. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Розробка стратегій, планів, програм щодо нейтралізації викликів (або загроз) 

економічної безпеки (ЕкБ) регіонів України на всіх рівнях управління повинно 
спиратися на повне й адекватне відображення динаміки розвитку економічної 
системи у кожній визначеній одиниці адміністративно-територіального устрою 
(регіону) на фоні відповідних індикаторів ЕкБ. Проблеми, що вирішуються в 
кожному регіоні, повинні відповідати загальнодержавним завданням, але з 
урахуванням територіальних особливостей. Для формування найбільш 
ефективної регіональної стратегії забезпечення ЕкБ необхідно провести їх 
типологічний аналіз.  

Характерною особливістю аналізу стану регіонів за рівнем загроз ЕкБ є 
досить велика кількість показників (індикаторів), які утворюють багатовимірні 
вектори. Часто індикатори виміряні в різних шкалах і це є проблемою при виборі 
алгоритму типізації (класифікації). В такому випадку доцільно використовувати 
методи багатовимірного, зокрема кластерного аналізу. Підхід до розроблення 
управлінських рішень за допомогою кластерного аналізу має можливість якісно 
поліпшити систему стратегічного керування економікою держави за допомогою 
адекватного реагування на вплив ключових загроз, що впливають на ЕкБ 
регіонів. 

Кластерний аналіз не виключає застосування інших методів групувань у 
процесі типології районів, але є найбільш потужним інструментом для 
проведення багатомірних досліджень. Рішення цієї задачі безпосередньо 
пов'язане з необхідністю використання різноманітних методів і алгоритмів 
класифікації (тобто методів об’єднання кластерів). Принципово всі вони 
розрізняються алгоритмами обчислень. При цьому результати кластеризації, що 
одержуються при використанні різних методів кластеризації, можуть істотно 
відрізнятися один від одного. Перевага кластерного аналізу в тому, що він 
дозволяє робити розбивку об’єктів не за одним параметром, а відразу за цілим 
набором ознак. Крім того, кластерний аналіз на відміну від більшості 
математико-статистичних методів не накладає ніяких обмежень на вигляд 
об’єктів і дозволяє розглядати безліч вихідних даних практично довільної 
природи. Це має велике значення, наприклад, для прогнозування кон'юнктури, 
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коли показники мають різний вигляд, що ускладнює застосування традиційних 
економетричних підходів [1]. 

У сучасній практиці використовується багато методів, що здійснюють 
кластеризацію об’єктів дослідження. Кластерний аналіз широко застосовується в 
задачах групування регіонів та підприємств за показниками (індикаторами) тих 
чи інших складових економічної безпеки. При цьому метод кластеризації  
k-середніх (K-means Clustering) є найбільш розповсюдженим і найкраще 
дослідженим серед усіх методів кластеризації в задачах групування економічних 
об’єктів. Поширеність методу k-середніх зумовлено його головними перевагами: 
простотою, гнучкістю, швидкою збіжністю. Проте, як зазначається в роботі [2], 
привабливість методу k-середніх суттєво обмежується його недоліками, 
зокрема: результати кластеризації за цим методом значною мірою залежать від 
вибору початкової конфігурації центроїдів (ініціалізації); робота алгоритму 
суттєво уповільнюється під час кластеризації великих обсягів даних; алгоритм 
може сходитися до локального мінімуму цільової функції. 

Вищезазначені положення обумовлюють необхідність удосконалення 
алгоритму кластерного аналізу в задачах забезпечення ЕкБ, що, в свою чергу, 
передбачати виконання основних п’яти етапів: 

1) визначення множини характеристик, по яких будуть оцінюватися об'єкти у 
вибірці; 

2) обґрунтування застосування методів кластерного аналізу для створення 
груп схожих об'єктів; 

3) визначення оптимальної кількості кластерів;  
4) обчислення значень тієї чи іншої міри схожості між об'єктами; 
5) перевірка достовірності результатів кластеризації. 
Прикладом реалізації першого етапу (тобто формування множини 

характеристик, по яких будуть оцінюватися об'єкти у вибірці) є система 
індикаторів найбільш впливових загроз ЕкБ регіонів. 

Стосовно другого етапу, слід зазначити, що кластерний аналіз є набором 
різноманітних методів і алгоритмів класифікації (тобто методів об’єднання 
кластерів). Принципово всі вони розрізняються способами визначення 
близькості між об’єктами й кластерами, а також алгоритмами обчислень. Наявні 
методи побудови кластерних моделей за способами обробки даних утворюють 
два основні типи (ієрархічний і неієрархічний) та сім груп методів: ієрархічні 
агломеративні, ієрархічні дивізивні, ітеративні методи групування, факторні, 
методи згущень, методи пошуку модальних значень щільності та методи, що 
використовують теорію графів.  

Для реалізації третього етапу алгоритму кластерного аналізу необхідно 
визначити кількість кластерів, на яку розбиватиметься досліджувана сукупність 
об’єктів. Найкращою (тобто оптимальною) розбивкою вважається та, що 
приводить до найбільшої ентропії (невизначеності). Причому відхилення 
ентропії від максимального значення повинне бути мінімальним [1]. 

Ентропія класифікації r об’єктів розбивається на D класів і визначається за 
виразом: 

 
де Н – ентропія класифікації, біт; rd – кількість регіонів, що потрапили в d-ий 

клас, од. 
Для реалізації четвертого етапу використовують наступні варіанти для 

вимірювання відстаней між об’єктами в кластерах: Евклідова відстань (Euclidean 
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distances), квадрат евклідова відстані (Squared Euclidean distances), 
Манхеттенська відстань або відстань міських кварталів (City-block (Manhattan) 
distances), відстань Чебишева (Chebychev ditances metric), ступенева відстань. 

Стосовно п’ятого етапу, слід зазначити, що близькі результати кластеризації, 
отримані різними методами побудови ієрархічної структури, можуть бути 
основою твердження про об’єктивність отриманих результатів. У той же час, 
результати кластеризації можуть не мати достатнього статистичного 
обґрунтування. Також, під час розв’язання задач кластеризації допустима 
нестатистична інтерпретація отриманих результатів, а також доволі велика 
розмаїтість варіантів поняття кластера. Така нестатистична інтерпретація дає 
можливість аналітику одержати задовільні результати кластеризації, що буває 
складно при використанні інших методів. 

 
Література: 

1. Караєва Н.В. Методологічні аспекти кластеризації регіонів України за рівнем викликів 
енергетичної безпеки / Н.В. Караєва //Науковий вісник Одеського національного 
економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – No 1 (233). – 
С. 40-55. 

2.  Ткаченко О.М. Метод кластерізації на основі послідовного запуску k-середніх з 
удосконаленим вибором кандидата на нову позицію вставки / О.М. Ткаченко, О.Ф. Грійо 
Тукало; О.В. Дзісь; С.М. Лаховець. // Наукові праці ВНТУ, 2012, № 2. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ot.vntu.edu.ua/content/articles/tkachenko/Наукові%20праці%20ВНТУ_ 
2012.pdf. 

 
 
 

Захарченко Виктор Игоревич, 
магистр 

Приазовского государственного технического университета 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ШИХТЫ  
В УСЛОВИЯХ АГЛОФАБРИКИ ЧАО ММК ИМ. ИЛЬИЧА 

 
 В своем проекте я разработаю автоматизированную систему эффективного 

измерения уровня шихты в промбункере в среде ЧАО ММК им. Ильича. Из-за 
того, что в данный момент уровень шихты на участке «Аглофабрика» 
измеряется с большой погрешностью (более 80%) было решено разобраться в 
проблеме неточного измерения и усовершенствовать алгоритм. При изучении 
текущего способа измерения было определено, что погрешность связана с 
физическим взаимодействием датчика уровня шихты с материалом (материал 
налипает на датчик и его точность измерения сводится к нулю). Исходя из этого 
было решено использовать датчик измерения уровня без физического 
взаимодействия, а именно использовав метод акустического импульса 
(ультразвуковой датчик).  

Ультразвуковой датчик. Принцип действия. 
Ультразвуковые датчики широко используются в качестве датчиков 

приближения, для дистанционного обнаружения различных объектов и 
измерения расстояния. Датчики действуют путем посылки ультразвуковых волн 
в направлении объекта обнаружения и отразившись от поверхности объекта, 
возвращаются обратно. Далее, электронная схема производит расчет времени 
между моментом посылки сигнала и моментом приема отраженного сигнала. 
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Расстояние является производной величиной от времени и скорости звука в 
окружающей среде. 

Существует несколько вариантов ультразвуковых датчиков: ультразвуковой 
датчик со сквозным пучком (приемник и передатчик являются отдельными 
устройствами и расположены друг напротив друга.) и ультразвукового датчика 
прямого обнаружения. Для нашей задачи нужен именно датчик прямого 
обнаружения.  

Принцип работы датчика прямого обнаружения:  
В данной конструкции, приемник и передатчик 

находятся в одном корпусе. Данное устройство 
основано на принципе обнаружения препятствий и 
активизации отраженного сигнала. Датчик определяет 
расстояние до объекта, измеряя время, которое 
протекает между отправкой ультразвукового импульса 
и достижением отраженного от объекта эха. Датчики 
работают в прямом режиме обнаружения и имеют 

различные аналоговые выходы, в зависимости от модели. Работа 
ультразвукового датчика расстояния с одним преобразователем заключается в 
том, что он выполняет функции, как приемника, так и передатчика. Сначала 
запускается короткий ультразвуковой импульс, одновременно включается 
внутренний таймер. При возвращении сигнала в датчик, таймер 
останавливается. Время излучения и отражения сигнала служит основой для 
вычисления расстояния до объекта. Полный контроль над рабочим процессом 
обеспечивает микропроцессор. Важными особенностями применения 
ультразвуковых датчиков являются: возможность измерения расстояния до 
объекта в сложных условиях; определения местонахождения различных 
объектов, в том числе помощи при парковке автомобиля; решение задач 
автоматизации технологических процессов, определение положения и 

удаленность объекта в различных 
промышленных областях.  

Демонстрация работы датчика будет 
проводится в среде Arduino. Для примера 
работы будем использовать ультразвуковой 
датчик расстояния Devantech HC-SR04. 

Был выбран именно этот датчик так как он 
является полным аналогом промышленного 
датчика для разработки в среде Siemens 
Simatic s7. HC-SR04 – это только датчик, 

который напрямую информацию о расстоянии не выдает. У датчика помимо 
выводов питания имеется ещё вывод триггера и вывод эха. При настройке 
вывода триггера высоким датчик генерирует 8-периодную 40 kHz 
ультразвуковую волну. В этот момент вывод эха становится высоким и остается 
высоким до того времени, пока отображенная звуковая волна достигнет датчика. 
Таким образом сигнал эха показывает время, в течение которого звук 
распространяется до объекта и обратно. Измерив это время, умножив его на 
скорость распространения и разделив на два, можно получить расстояние до 
объекта. Находящийся рядом график представляет связь между временем и 
сигналами, излучателя звуковой волны и эха. 



196 

Сигналы HC-SR04 
Для работы Arduino с датчиком, уже есть готовая библиотека – Ultrasonic. 
Конструктор Ultrasonic принимает два параметра – номера пинов к которым 

подключены выводы Trig и Echo, соответственно: 

Ultrasonic ultrasonic(12, 13); 

– вернёт расстояние до объекта (типа long) в сантиметрах. 
исходный код метода Ranging: 

long Ultrasonic::Ranging(int sys) 
{ 
  Timing(); 
  distacne_cm = duration /29 / 2 ; 
  distance_inc = duration / 74 / 2; 
  if (sys) 
    return distacne_cm; 
  else 
    return distance_inc; 
} 

– вызывается внутренний метод Timing(), который считывает длительность 
импульса сигнала на выходе Echo сенсора, и переводится в требуемую систему 
счисления. 

исходный код метода Timing: 

long Ultrasonic::Timing() 
{ 
  digitalWrite(Trig_pin, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(Trig_pin, HIGH); 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(Trig_pin, LOW); 
  duration = pulseIn(Echo_pin, HIGH); 
  return duration; 
} 

– на пин Trig сенсора подаётся импульс длительностью 10 мкс, а затем 
используется Arduino-метод pulseIn(), который cчитывает высокий импульс c 
цифрового порта Arduino/CraftDuino и возвращает продолжительность импульса 
в микросекундах.  

unsigned long pulseIn(uint8_t pin, uint8_t state, unsigned long timeout); 
pulseIn(порт, значение, тайминг);  

– cчитывает импульс (высокий или низкий) c цифрового порта и возвращает 
продолжительность импульса в микросекундах. 

Пример использования, с выдачей расстояния до объекта в последовательный 
порт (в сантиметрах) – Ultrasonic2serial: 

// Ultrasonic HR-SC04 sensor test 
#include "Ultrasonic.h" 

http://robocraft.ru/blog/arduino/14.html
http://robocraft.ru/blog/arduino/33.html
http://robocraft.ru/tag/COM-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
http://robocraft.ru/tag/COM-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
http://home.roboticlab.eu/_detail/examples/sensor/ultrasonic_distance/sensor_ultrasonic_signals.png?id=ru:examples:sensor:ultrasonic_distance
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// sensor connected to: 
// Trig - 12, Echo - 13 
Ultrasonic ultrasonic(12, 13); 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600);                           // start the serial port 
} 
void loop() 
{ 
  float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM);       // get distance 
  Serial.println(dist_cm);                      // print the distance 
  delay(100);                                   // arbitary wait time. 
} 

Пример выдачи: 

17.00 
19.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
18.00 
21.00 
Результат можно преобразовать в графический вид, тем самым мы получим 

график уровня шихты в промбункере.  
Вывод: при использовании ультразвукового датчика погрешность измерения 

составит 4%. Такой точности будет достаточно чтобы безошибочно в реальном 
времени можно было определить действительный уровень шихты в 
промбункере, вследствие чего повысится КПД производства и увеличится объем 
конечной продукции. 

. 
Литература: 

1. Микроконтроллеры с Arduino: Учебник / Под ред. Татьяна Волкова, 2011. 
2. Проекты с использованием контроллера Arduino: Учебник / Под ред. Петин В.А., 2014.  
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BASIS OF ASSESSMENT OF THE ENTERPRISE’S ECONOMIC  

SECURITY USING THE FUZZY LOGIC THEORY 
 
Under conditions of global financial crisis there is increasing of enterprises’ 

dependence on inflation, counterparties reliability, complex organizational and legal 
conditions of functioning. The simultaneous presence of different types of risks 
(uncertainties) in a complex hierarchical enterprise management system makes it 
necessary to use Fuzzy set theory to make decisions. In the general methodology of 
scientific knowledge Fuzzy logic theory is a mathematical method used to characterize 
and propagate uncertainty and imprecision in data and functional relationships. 

According to research [1] Fuzzy set theory is a useful tool for dealing with 
knowledge about the State’s economic security, taking into account uncertainty the 
interpretation of qualitative evaluation’s results (that is, the analysis of statistical 
measures). This method involves creation of expert systems for pattern recognition. 
The decision about referring the security indicators to a particular class the experts 
make on the basis of their understanding of the required security level and the 
consequences of deviation from this level. In fact, while making a responsible decision 
the expert usually operates not only with formal concepts, expressed by a number or 
numerical formula, but also with some logical conclusions that can be expressed as: 
«If there are certain conditions..., then the situation can be assigned to the following 
class». To process this kind of expressions a special system, which is based on the 
methods of the fuzzy sets theory and fuzzy expressions, is developed. This is achieved 
by introducing a membership function (MF) of fuzzy parameters, which takes values 
from 0 to 1. Its approximation to 1 means more confidence in expressions and more 
significant level of its implementation. It is appropriate to use exponential functions, 
as follows: 

f(x) = exp[b(x-c)
2
], 

where b and c – parameters of the function that determine its form. 
The proposed mathematical description corresponds to the information nature and 

reflects its fuzziness. On the basis of experts’ or expert groups’ statements a database, 
that describes the situation classes, is formed for all Enterprise’s economic security 
indicators. Thus, any current or predicted situation can be assigned to a particular class 
by comparing it with already known data, which was entered into the database. In 

general fuzzy set characteristic is the MF. Fuzzy set  is called the set of ordered 

pairs or corteges of form , where  – element of the universe , 

 – (MF) which assigns to each element  a real number in the 

interval , that characterizes the element  grade of membership to fuzzy set . 

The larger the MF value , the more universal set element  corresponds to the 

fuzzy set  properties [2, 3]. There are many types of curves to determine the MF. 
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The most common MF is triangular, trapezoid and Gaussian function. Triangular MF 
is determined by three numbers (a, b, c), and its value at the point  is calculated by 
the formula: 

 

at  we have a symmetrical triangular MF, which is identically 
specified by two parameters from the triple (a, b, c). 

To determine the trapezoidal MF four numbers are needed (a, b, c, d), and its value 
at the point  is calculated by the formula: 

 
at  this MF takes symmetrical form. 
Generalized MF of the Gaussian’s type is described by the formula: 

 
and is determined by three parameters . The value  corresponds to the 

standard Gaussian function. This function is preferable due to its three following 
properties: 1) its similarity to the accumulation; 2) limitation of values that are 
necessary to comply with the MF properties; 3) infinite definition domain, which 
greatly simplifies the algorithmic solutions while programming operations on fuzzy 
subsets.  

 It is assumed that such FS is quite accurately described by MF. The greater the 
alternative x grades of membership to FS, i.e. the higher the value, the higher the 
achievement’s goal grade while choosing alternative as a solution. Fuzzy boundary 
conditions are also described by the fuzzy subsets. We will define now, what is meant 
by the solution of the problem of achieving the fuzzy goal. Solving this problem 
means achieving the goal and satisfying the limitations, moreover, within this setting-
up we should talk not only about achieving the goals, but also about the grade of its 
achievement, taking into account the grade of the limitations accomplishment. The 
problem mentioned above can be solved by using the Bellman-Zadeh approach. The 
subject matter of this approach, represented in detail in the works [2] is as follows: let 
some alternative provides goals’ achievement with a grade and satisfy the limitations 
with a grade. Then it is assumed that the membership grade for this alternative of 
resolving the problem is the minimum of these values. Thus, the fuzzy solution of the 
problem of achieving the fuzzy goal is called the intersection of the fuzzy sets of goals 
and limitations, i.e. MF for the solutions is: 
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where  – the grade of the considered situation membership to class i;  – range 

of parameter j;  – MF of the considered situation evaluation by the parameter j; 

 – MF of the k expression in the knowledge base by the parameter j to class i. 
In other words, to determine the grade of the situation membership to any class, it is 

necessary:  
– to determine the exact upper borders of intersection of the MF for the situation 

evaluation and expressions on the parameters with the sections of expressions of the 
class;  

– to determine the minimum values of exact upper borders by the sections of 
expressions of the class (grade of the situation membership to the expressions set);  

– to determine the maximum grade of the situation membership by the sections of 
expressions of the class. 

It is offered assessment according to the Enterprise’s economic security level by 
using the three classes, which are described as follows: 

1) normal (n) status – «if all the indicators are better than the threshold values of 
entering the pre-crisis status, the status is normal»; 

2) pre-crisis (pc) status – «if at least one of the parameters is worse than the 
threshold parameter of pre-crisis status, and all other parameters are better than the 
crisis threshold, the status is considered to be pre-crisis»;  

3) crisis (c) status – «if at least one parameter is worse than the crisis status 
threshold, the status is crisis.» 

According to research [1] all these expressions can be described mathematically by 
the following statements: 

- normal status 

 
- pre-crisis status 

 
- crisis status 

, 
where N is the number of parameters. 
Logical operations AND and OR (intersection and combination of fuzzy subsets) 

are defined as follows: 

                                 (1) 

                                (2) 
Formula (1) describes the logical operation «AND», and formula (2) – «OR». 

During decision-making it is necessary to take into account the value of the situation 
membership grade in all classes, using the concepts of clear membership, membership 
to some extent and the ε-level membership. Based on the example of the triple class 

knowledge base, with situation membership grades by the classes , , 

, the following expressions can be formulated: the situation clearly belongs to 

class 1, but to some extent  it belongs to class 2, the situation does not 
belong to class 3. 
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МОДЕЛІ ЗАДАЧ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ  

В ІНТЕРВАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ  
 
Актуальність неперервних задач оптимального розміщення підприємств в 

інтервальній постановці пояснюється перш за все тим, що в дійсності досить 
складно виявити строго детерміновані залежності та виділити закони, якими 
описується вплив різноманітних факторів, встановити закони розподілу 
випадкових факторів, що впливають визначення місця розташування 
підприємств, а досить часто є можливість визначити тільки інтервал в якому 
змінюються параметри, а можливо й функції що описують реальність. Для таких 
задач необхідно побудувати економіко-математичні моделі, обґрунтувати 
методи розв’язку, розробити відповідні алгоритми та програмне забезпечення.  

Задачі розміщення підприємств відносяться до класу задач оптимального 
розбиття множин, розв’язанню яких присвячена велика кількість публікацій 
науковців школи проф. О.М. Кісельової, та задачі в інтервальній постановці ще 
потребують ретельної уваги [1, 2 ].  

Нехай Ω – обмежена, замкнена, вимірна за Лебегом, опукла множина в n-
вимірному евклідовому просторі Еn. Потрібно розбити її на N вимірних за 

Лебегом підмножин Ω ,..., Ω  з заданими положеннями їх центрів ,…,  так, 
щоб  

= Ω, mes(Ωi ∩ Ωj) = 0, i≠j, i,j =1,2,...,N, 
де mes(·) – означає міру Лебега. 
І при цьому функціонал  

F({Ω1,...,ΩN }) = .                      (1) 

де функції  – інтервальні, дійсні, обмежені та визначені на ΩхΩ, 

вимірні по х при будь-якому фіксованому τi = ( ) з Ω для всіх i=1,2,...,N; 

1 n 1 N

N

i
i=1

Ω

1

( ( , ) ) ( ) min

i

N

i i
i

c x a x dx 
 

  

( , )ic x 
(1) (n)
i iτ ,...,τ
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 – інтервальна, обмежена, вимірна, невід’ємна на на Ω функція;  – задані в 
інтервалі невід’ємні числа. 

Оскільки значення цільового функціоналу є інтервалом, то виникає питання: 
яке саме значення прийняти за мінімальне? Тому що може виникнути ситуація, 
коли значення лівої границі інтервалу може бути дуже малим, при цьому права 
границя набагато більша за ліву, а треба отримати інтервал якомога меншої 
довжини. 

Будемо розглядати дві задачі: 

Задача 1. Знайти розбиття  множини , на якому цільовий 
функціонал досягає свого найменшого значення  

,                       (2) 
 де 

 (3) 
це середина функціонального інтервалу. 

Задача 2. Знайти розбиття  множини , на якому цільовий 
функціонал досягає свого найменшого значення  

,                         (4) 
де 

    (5) 
Це довжина функціонального інтервалу.  

Нехай  − оптимальний розв’язок задачі 1;  − оптимальний розв’язок 
задачі 2. 

Розбиття  забезпечує мінімальне значення середини функціонального 
інтервалу, але його границя може мати достатньо великий розкид, тобто 

довжина функціонального інтервалу може бути великою. Розбиття  може 
забезпечити мінімальну довжину функціонального інтервалу, але фактичні 

значення функціоналів можуть бути значно більшими ніж на розбитті . Тому 
ми об’єднаємо перший і другий випадки і сформулюємо ці задачі в наступній 
постановці. 

Задача . Нехай Ω – компактна (обмежена, замкнена), вимірна за Лебегом 
множина в n-вимірному евклідовому просторі Еn. Потрібно знайти таке розбиття  

( ) множини Ω, щоб  

,    (5) 

де  визначає міру впливу довжини інтервалу. 
Для розв’язання сформульованих задач можна застосувати методику, 

розроблену в [1, 2] для класичних задач оптимального розбиття множин з 
урахуванням специфічних характеристик побудованих моделей.  
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Наприклад, на рис. 1.а показані межі зон оптимальне розбиття на три 

підмножини, у випадку, коли інтервальними є функції  та , i = 1,2,3. 
При цьому міра урахування довжини функціонального інтервалу дорівнює 0,5, 
одержано значення цільового функціоналу 1.44708 (ліва межа інтервалу – 
0.188796, права межа – 2.17062). Для порівняння на рис. 1.б наведено 
зображення оптимального розбиття, коли всі параметри задачі визначенні не 
мають інтервальних характеристик.  

 

 

 

а  б 

Рис. 1. Межі оптимально розбиття множини 

Оптимальна границя між підмножинами   та   або являється однією з 

гілок гіперболи с фокусами в центрах   и  , або прямою, що є серединним 
перпендикуляром до відрізка, що сполучає ці центри, коли їх параметри 
повністю співпадають.  

Відзначимо, що в інтервальних задачах зі зростанням коефіцієнту урахування 
довжини функціонального відрізку значення цільового функціоналу зростає.  
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Процес антикризового управління підприємством має забезпечити поступовий 

вихід підприємства з кризового стану і можливість ефективного функціонування 
в ринковому середовищі, виникає необхідність використання сучасних 
інформаційних технологій для забезпечення оперативності й обґрунтованості 
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управлінських рішень та найбільш повної реалізації та досвіду менеджерів, які 
приймають складні управлінські рішення. 

Головною метою антикризового управління є забезпечення стійкого 
фінансового стану в результаті своєчасного реагування на зміни, викликані 
зовнішнім середовищем (економічних, політичних, соціальних, міжнародних 
метаморфоз) через введення в дію антикризових інструментів, що дають змогу 
усунути тимчасові фінансові ускладнення та подолати кризові явища.  

Процес антикризового управління підприємством починається з оцінки 
діяльності підприємства, враховуючи їх сильні та слабкі сторони [1]. Модель 
оцінки діяльності вітчизняного підприємства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель оцінки діяльності підприємства 

 
За кожним з напрямів діяльності підприємства – виробництво, логістика, 

маркетинг, фінанси, персонал, організаційна структура, інноваційна діяльність, 
конкурентоспроможність підприємства – обчислюються певні показники 
функціонування підприємства, які відображають реальний стан підприємства в 
кожному із зазначених напрямів діяльності. Для кожної з восьми груп цих 
показників обчислюються коефіцієнти вагомості, що забезпечує 
репрезентативність оцінки діяльності підприємства [2]. На основі отриманих 
коефіцієнтів вагомості будується інтегральний показник оцінки діяльності 
підприємства: 

                         (1) 
де Кі – коефіцієнти вагомості для кожної групи показників і=1,8, νij – 

показники діяльності підприємства по групі і, j= 1,ni, ni – кількість показників 
групи і. 

Розроблений інтегральний показник D є універсальним, відображає реальний 
стан підприємства, його динаміку порівняно з попередніми періодами, 
спирається на фінансові та не фінансові показники діяльності підприємства.  

На основі результатів дослідження розробляються можливі шляхи подолання 
кризової ситуації, будується стратегія антикризового управління підприємством. 
Враховуючи особливості обраних показників для оцінки антикризового 
потенціалу підприємства, всі часткові показники повинні бути приведені до 
єдиної одиниці виміру. Для цього застосуємо процедуру нормування, яка 
дозволяє будь-якому довільному значенню Хі показника і в вихідній шкалі 
поставити у відповідність нормоване значення Уі таке, при якому Уі [0; 1]. Для 
перетворення показників в індексну форму запропоновано: 

– для показників, збільшення яких свідчить про краще становище 
підприємства, Уі розраховувати таким чином: 
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                                  (2) 

тобто, що більшим є фактичне значення Хіj в межах діапазону їх коливань, то  
ближчим до 1 буде величина Уіj; 
– для показників, зменшення яких свідчить про краще становище 

підприємства, індекс Уіj розраховувався таким чином: 

    
          

             
                                 (3) 

Величина Уіj буде наближуватися до 1 при наближенні фактичного значення 
Хіj до min Хіj. 

Враховуючи різну значимість часткових показників при аналізі антикризового 
потенціалу підприємства, доцільне обчислення їх коефіцієнтів вагомості на 
основі оцінок експертів, що трансформуються у коефіцієнти вагомості кожного 
показника. Таким чином, отримуються вагові значення кожного показника у 
частках від одиниці в межах групи, до якої він належить.  

 З метою інтеграції зазначених показників до єдиного загального показника, 
який характеризував би ступінь віддаленості від кризи та здатності протистояти 
можливим кризовим явищам, запропоновано розраховувати інтегральний 
показник антикризового потенціалу підприємства як суму інтегральних 
показників фінансового стану (ІФ), якості управління (ІУ), виробничої (ІВ) та 
маркетингової діяльності (ІМ): 

                            ,                 (4)  

де КІ, КІІ, КІІІ, КIV – відповідно значимість фінансового, управлінського, 
виробничого та маркетингового параметрів діяльності підприємства, що 
визначається за допомогою експертних оцінок. Діапазон значення інтегрального 
індексу становитиме від 0 до 1. Що більше наближуватиметься значення ІАПП до 
одиниці, то більшим є антикризовий потенціал підприємства.  

Інтегрована автоматизована система антикризового управління 
підприємством будується на основі багатокомпонентної організації діяльності 
підприємства, до складу якої входять автоматизовані інформаційні системи 
фінансового управління та обліку, виробничого і логістичного управління, 
маркетингового й інвестиційного управління, управління персоналом, 
загального керування [3]. Кожна з цих систем є, з одного боку, самостійною і 
включає в себе необхідні етапи антикризового управління, а з другого боку, 
добре інтегрується в єдину автоматизовану інформаційну систему 
антикризового управління підприємством. Модульність побудови сучасних 
інформаційних систем дає змогу гнучко варіювати конфігурації цих систем, а 
також поетапно вводити їх в експлуатацію [4]. 

Ефективність використання інформаційних технологій в системі 
антикризового управління загалом визначається за допомогою критерію: 

Σairiti → min,                                  (5) 
де r – загальна кількість ресурсів, що витрачаються на антикризове управління 

(матеріальні, інтелектуальні, трудові); ri – і-й тип ресурсу; 
t – час стабілізації функціонування підприємства; ti – час, необхідний для 

здійснення антикризового управління за і-м типом ресурсу; 
ai – важливість ресурсу ri для антикризового управління підприємством. 
У загальному випадку, ця задача декомпонується на дві підзадачі: 
1. Планування (вибір оптимальної траєкторії досягнення цілі); 
2. Оперативного управління (реалізація обраної на першому етапі траєкторії в 

умовах випадкових збурень). 
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При цьому у процесі планування мінімізується, в основному r, а при 
оперативному управлінні – t. 

Основою процесу взаємодії виробника і споживача можуть бути віртуальні 
технології, за допомогою яких необхідний товар можна виготовляти і 
адаптувати до вимог споживача за короткий термін і в різноманітних формах. Це 
можливо за умов кооперації й інтеграції підприємств у віртуальні підприємства, 
процеси керування якими моделюються за допомогою програмних і сітьових 
засобів, а також інтелектуальних інформаційних технологій для об’єкта, що 
являє собою систему об’єднаних на певний час підприємств і підрозділів, які 
розташовані в різних географічних місцях.  

Основною метою віртуального підприємства є отримання прибутку шляхом 
максимального задоволення потреб споживачів у товарах та послугах швидше і 
краще, ніж це роблять потенційні конкуренти. На відміну від звичайного 
підприємства, віртуальне орієнтоване не на задоволення потреб якогось 
сегмента ринку, а на виконання певних ринкових замовлень, в тому числі й 
індивідуальних замовлень споживачів. Збільшує швидкість і якість виконання 
замовлення шляхом об’єднання ресурсів різних партнерів у єдину систему. Для 
ефективного функціонування віртуального підприємства підприємства-партнери 
мають базуватися на узгодженому господарському процесі. Основними 
функціями управління віртуальним підприємством як мережею партнерів є такі: 
визначення вимог до проекту; мережевий пошук можливих партнерів; оцінка і 
визначення виконавців, які найкраще відповідають вимогам проекту; залучення і 
розподіл виконавців; відстежування і перерозподіл партнерів та ресурсів по 
задачах.  

Таким чином, використання віртуальних технологій та антикризових методів 
управління дає можливість оптимізувати діяльність окремих підприємств і з 
максимальним ефектом використовувати їх найсильніші сторони для 
підвищення загального економічного потенціалу. 
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