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СЕКЦІЯ 9 ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
SECTION 9 INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES 

 

УДК 330.341.1(477) 
Олефіренко О. М. 

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та 
управління інноваційною діяльністю, 

Сумський державний університет, 
Шевлюга О. Г. 

к. е. н., асистент кафедри маркетингу та 
управління інноваційною діяльністю, 

Сумський державний університет 
 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розроблення та удосконалення інноваційної продукції дозволяє промисловим 
підприємствам підвищувати їх конкурентоспроможність та сприяє успішному ефективному 
бізнесу. Комерціалізація інновацій на ринку посилює роль наукових розробок. Аналіз 
теоретичних підходів до трактування сутності поняття «комерціалізація» дозволив виділити 
наступні підходи: процесний; інвестиційний; проектний (маркетинговий); предметний та 
ринковий. Більшість науковців розглядають комерціалізацію з точки зору процесного 
підходу. Але, важливим моментом, який необхідно брати до уваги є те, що вона спрямована 
на досягнення економічного результату (отримання прибутку). З іншого боку, 
комерціалізація розглядається як спеціалізована та самостійна сфера маркетингової 
діяльності суб’єктів ринку інновацій.  

Аналізуючи групи факторів, які чинять вплив на процес комерціалізації інновацій, 
необхідно виділити дві групи: фактори, що його стримують, і ті, що сприяють цьому 
процесу.  

До факторів, які сприяють цьому процесу, належать: 
– високий рівень розробки; 
– наявність ресурсів (кадрових, фінансових, виробничих тощо); 
– правова захищеність інтелектуальної власності; 
– забезпечення державної підтримки патентної і винахідницької діяльності; 
– ефективний маркетинг; 
– розвиток різних форм організації інноваційного бізнесу; 
– розвиток інформаційної інфраструктури; 
– можливість входження у відповідний ринок і перспективи його розширення; 
– відсутність недобросовісної конкуренції; 
– привабливість нових технологій для споживача; 
– наявність продуманої стратегії та інфраструктури комерціалізації [1; 2]. 
До факторів, які стримують процес комерціалізації, належать: 
– недосконалість законодавчої бази у сфері захисту прав інтелектуальної власності; 
– ризик недоотримання доходу та фінансових втрат; 
– можливість втрати конкурентоспроможності внаслідок появи аналогічної продукції; 
– відсутність інфраструктури для комерціалізації інноваційних технологій; 
– труднощі пошуку партнерів; 
– перетворення результатів науково-технічної діяльності у конкретний товар.  

Список літератури 
1. Бутко М. П. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів / М. П. Бутко, О. В. Попело // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 
2015. – № 1 (1). – С. 7 – 20.  

2. Калиниченко М. П. Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості / 
М. П. Калиниченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 43 – 50. 
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СЕКЦІЯ 10 ТУРИЗМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 
SECTION 10 TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESS 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У сучасній економіці туризм відіграє все більшу роль, адже туристична галузь сьогодні 
є одним з найбільш потужних, високоприбуткових та динамічних напрямків економіки, 
який сприяє соціально-економічному розвитку України  та демократизації суспільства, 
підвищенню культурного рівня людей.  

У центрі уваги туристичної галузі, спрямованої на задоволення потреб людини у 
відпочинку, оздоровленні, пізнанні, стабільно високими залишаються вимоги до 
особистості фахівця туристичної сфери, рівня його професійної підготовленості, 
мобільності, компетентності.  

Професійна туристична освіта відносно недавно ввійшла в коло психологічних 
досліджень. Проте, вже сьогодні формування особистості фахівця туристичної сфери 
привертає увагу багатьох дослідників.  

Перш за все, розглядаються теоретичні, методичні, психолого-педагогічні аспекти 
підготовки фахівців сфери туризму (Т. Борейко, П. Олійник, Л. Поважна, В. Федорченко). 
Предметом досліджень стає моделювання змісту професійної освіти фахівців для сфери 
туризму (М. Скрипник). Вивчається стан та проблеми підвищення якості професійної освіти 
спеціалістів для індустрії туризму (Т. Власова), а також системи підготовки кадрів сфери 
туризму в інших країнах (Л. Кнодель).  

Сфера туризму висуває високі вимоги до особистості фахівця, його моральних та 
етичних якостей, інтелектуальної культури та культури міжособистісних стосунків, виміром 
яких є сформована та розвинена культура професійного спілкування.  

У той же час аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема формування культури 
професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІY рівня акредитації ще не стала предметом спеціального наукового дослідження.  

Туризм є сферою людської діяльності, а туристичні заходи виконують у ній 
інтелектуально-пізнавальну функцію. Культура професійного спілкування фахівця з 
туризму є особистісною інтегративною якістю, що забезпечує високий рівень мовленнєвої 
поведінки та дозволяє взаємодіяти з туристами з метою повідомлення інформації в усній 
формі, встановлювати та підтримувати контакт, регулювати свою поведінку, координувати 
дії, запобігати конфліктам, обмінюватися почуттями та емоціями [1, с. 48].  

Культура професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму – це важливий 
елемент їх загальної культури, котрий відображає в першу чергу взаємозв’язок понять 
«культура» та «професійне спілкування». 

Рівень сформованості культури професійного спілкування фахівця сфери туризму 
визначається за такими критеріями та показниками:  

– когнітивний (психолого-педагогічні знання про сутність спілкування, культуру 
спілкування, особливості її прояву у сфері екскурсійної діяльності; предметні знання з 
екскурсознавства, методики проведення екскурсійної роботи; знання з краєзнавства);  

– операційно-діяльнісний (комунікативні вміння та навички; культура й техніка 
мовлення; уміння невербального спілкування);  

– особистісний (комунікативність, емоційна стабільність, толерантність, 
ерудованість) [2, с. 26].  

Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців туристичної сфери 
виступає як поетапний процес, у якому враховується вихідний рівень сформованості 
культури спілкування студентів, динаміка та внутрішня логіка розвитку компонентів 
культури професійного спілкування, рівень сформованості комунікативних умінь та 

http://tourlib.net/statti_tourism/knodel.htm
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навичок, розвиток особистісних якостей майбутнього фахівця туристичного профілю. І ці 
показники в сукупності репрезентують рівень розвитку культури професійного спілкування 
майбутніх фахівців туристичної сфери.  

До позитивних чинників, що найбільш суттєво впливають на формування компонентів 
культури професійного спілкування майбутніх фахівців відносять: системність, 
умотивованість, діалогічність, подієвість, рефлексивність, емотивність процесу навчання та 
виховання майбутніх фахівців туристичної сфери;  поєднання традиційних та інноваційних 
форм, методів та технологій навчання; інтеграцію навчальної й виховної роботи вищого 
навчального закладу;  професійне спрямування навчального процесу та виховної роботи;  
роль викладача в навчально-виховному процесі; реалізацію особистісно орієнтованого, 
комунікативно-діяльнісного та середовищного підходів [4, с. 76]. 

Оволодіння студентами вищого навчального закладу знаннями про: психологічні 
аспекти комунікативної діяльності фахівця сфери туризму, психологічні основи 
спілкування; форми, методи та засоби вербального й невербального спілкування; вимоги 
щодо культури мовлення та правил мовленнєвої поведінки, фундаментальні основи 
професійної діяльності фахівця туристичної сфери стає теоретичним підґрунтям 
формування культури професійного спілкування [3, с. 24].  

У процесі підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери у ПВНЗ «Хмельницький 
економічний університет» викладачі кафедри гуманітарної підготовки та туризму проводять 
зі студентами тренінги спілкування з метою формування культури професійного 
спілкування. Тренінгова група, як правило, включає 8 – 12 осіб. Така кількість учасників 
дозволяє ефективно організувати навчання та  оптимально використати час. 

Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у тренінговій групі, – це 
правила, яких має дотримуватися кожний учасник. Основні з них: толерантність; 
ввічливість; позитивність; добровільна активність; конфіденційність; правило «стоп»; 
правило «піднята рука»; зворотний зв’язок тощо. Правила приймаються на початку 
тренінгу всіма учасниками групи і потрібні для того, щоб кожний міг: працювати в комфортних 
умовах; отримувати інформацію самому й не заважати іншим; щиро, без побоювань 
висловлювати свої думки; дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені вислови, що 
наближатиме тренінг до реального життя; бути впевненим, що надану ним інформацію 
використають тільки в інтересах учасників. 

У тренінгу  широко використовуються методи, спрямовані на стимуляцію взаємодії 
учасників. Усі вони об’єднуються під назвою «інтерактивні техніки» і забезпечують взаємодію 
та власну активність учасників під час динамічного навчального процесу. 

Крім тренінгів, засвоєння необхідних знань студентами Хмельницького економічного 
університету відбувається в процесі вивчення таких дисциплін, як: «Психологія і 
педагогіка», «Психологія ділового спілкування», «Етика бізнесу та організаційна культура», 
«Комунікативні процеси у навчанні», «Культура і психологія ділових стосунків»,  до змісту 
яких включено спеціально розроблені професійні комунікативно-діяльнісні ситуації з 
метою підсилення їхньої спрямованості щодо майбутньої професійної діяльності фахівців 
туристичної галузі.  

Роль туристичної сфери постійно зростає, адже туризм є важливим фактором 
забезпечення економічного зростання України. Індустрія подорожей та туризму стрімко 
розвиваються, а отже  потребують сучасних висококваліфікованих працівників. І тому 
сьогодні актуальним є формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців 
сфери туризму у вищому навчальному закладі. 
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COMMUNICATION SUCCESS FACTORS IN TOURISM AND CATERING 
 

Communication skills are an important element of the tourism industry. Understanding of 

performance expectations are keys to the achievement of tourist satisfaction. Good oral and written 

communication skills are the top skills important to tourism practitioners at different position 

levels.  

The basis of the professional and practical activities of the specialists of the tourism industry is 

the «human-to-human» relationship system [3, p. 125, 145]. There are some communicative 

requirements for employees: the desire for communication, the ability to easily get in touch with 

strangers, endurance, the ability to restrain emotions, understand tourist’s intentions and mood, the 

ability to agitate the differences between them and organize interaction, the ability to speak 

clearly, ability to persuade people, punctuality, knowledge of psychology of people, etc.  

The tourism industry has many specific features. One of them is that the services of this 

industry do not exist until they are provided, that is, there is a continuity of processes of 

production and consumption of services, during which consumers and employees undergo many 

stages of interaction. Often, during the communication between consumers and specialists, there 

are non-standard situations that require immediate creative decision and action, interaction without 

preparation. The peculiarities of communication in the tourism industry are the direct contact of its 

employees and consumers. 

Communication in the service sector has mainly dialogical character [2, p. 78]. Also, the 

process of communication in the service sector has a spontaneous nature – it is almost impossible 

to predict the content of the client’s message (information request, complaint, request or advice) 

and the form of its expression. It is necessary to take into account the peculiarities of consumers, 

which differ in age category, psychological orientation, social status, level of culture, etc. 

Considering such characteristic features of the tourism market as internationalism and its 

constant dynamic improvement, the emergence of new trends in the world and, as a consequence, 

the need for familiarization and adoption of international experience. The work in the tourism 

industry is connected with intercultural communications. They take place in the form of business 

talks with foreign tour operators, service providers, presentations of their tourism product on the 

international level, advertising, the adoption of modern world experience and much more. 

In conclusion, the tourism industry requires from specialists to have additional skills – to 

understand the views and opinions of representatives of other cultures, to correct their behavior, to 

overcome conflicts in the communication process, to accept the existence of different values, 

norms of conduct [1 p. 130]. Knowledge of language etiquette, norms of use of verbal and non-

verbal means of communication, peculiarities of their application in other national cultures 

facilitates the establishment of a trusting attitude and friendly relations with business partners, 

employees and consumers in the tourism industry. 
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АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ 

 

Туризм в Україні – продукт тривалого історичного розвитку. Досвід розвинених країн 
свідчить, що туризм може бути не лише важливим чинником економічного зростання 
регіонів, а й ефективним інструментом збереження їхньої культурної спадщини. 

Використання історико-культурних пам’яток в туристичній галузі сприяє забезпеченню 
охорони та подоланню факторів, що негативно впливають на їхній стан: відсутність 
належного державного фінансування в передбачених бюджетом обсягах, низька фінансова 
спроможність користувачів пам’яток, відсутність відповідних правових умов для залучення 
приватних інвестицій до справи охорони культурної спадщини, недостатня суспільна 
усвідомленість пріоритетності справи збереження пам’яток [2]. 

На жаль, до сьогодні в Україні не вдалось створити конкурентоспроможного на 
міжнародному ринку національного туристичного продукту, який би, в свою чергу, створив 
сприятливі умови для розвитку регіонів та збереження культурної спадщини. До того ж, 
рівень державного менеджменту в галузі охорони та збереження культурних об’єктів досить 
низький. Потужний культурний потенціал України не використовується повною мірою, що 
обумовлено наявністю низки значних проблем у даній галузі. До них можна віднести 
інерцію адміністративного управління, брак актуальних інформаційних та інтелектуальних 
технологій, недостатність фінансування галузі [1]. 

Історико-культурна спадщина ефективно охороняється лише в тому випадку, коли 
набуває цінності в очах суспільства. Пам’ятка повинна розкривати свою неповторність, 
викликати естетичні переживання. Залучення до сфери туризму значно покращує ці 
можливості пам’ятки. Об’єкт, який активно використовується в туризмі, популяризується та 
може отримати до 70 % коштів на своє утримання в належному стані. 

Україна володіє багатим природно-кліматичними, культурно-історичними та 
національно-етногафічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох 
видів туризму. Більшість регіонів України має туристичні ресурси, які належать до всіх 
трьох груп, що дає можливість виходу на туристичний ринок з привабливими 
туристичними пропозиціями. 

Одним із таких регіонів України є Поділля. Вінниччина – край багатої та різноманітної 
природи, історії, що сягає сивої давнини, унікальних археологічних, архітектурних та 
культурних пам’яток різних епох, самобутніх фольклорних надбань, витоки яких беруть 
початок у доісторичні часи. На її території і чимало прекрасних заповідних куточків 
природи, історичних місць, музеїв, пам’ятників і бюстів, які увінчують імена видатних 
людей, що тут народилися або проживали. 

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної 
сфери у Вінницькій області. Становлення внутрішнього і в’їзного туризму має перспективи 
стати важливим чинником соціального-економічного розвитку області. Основним 
завданням є формування сучасної конкурентоспроможної туристичної індустрії області, 
спроможної задовольнити потреби іноземних та вітчизняних громадян в туристично-
рекреаційних послугах. 

Вінниччина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та зовнішнього 
туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство 
природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. 

В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 – 
археології, 1893 – історії, 526 – містобудування та архітектури, 101 – монументального 
мистецтва, 47 – садово-паркового мистецтва, 1 – ландшафтна. Основними туристичними 
об’єктами Вінниччини є: фонтан ROSHEN, Національний музей-садиба М. І. Пирогова (у 
2016 році відвідали майже 158 тис. екскурсантів, з них 1448 – іноземні туристи з 65 країни 
світу); Вінницький обласний краєзнавчий музей (у 2016 році відвідало близько 76 тис. 
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туристів); Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка Гітлера 
«Вервольф» – у 2016 році відвідало 25,8 тис. туристів, з них близько 1000 іноземних), Палац 
Потоцьких у м. Тульчин; Державний історико-культурний заповідник «Буша» (у 2016 році 
відвідало 21 тис. вітчизняних та іноземних туристів); Лядівський Свято-Усікновенський 
скельний чоловічий монастир та Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир. 

Також однією із туристичних «родзинок» регіону є Відокремлений підрозділ 
«Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» у місті Вінниці. Даний заклад є 
наймолодшим зоопарком в Україні. У зоопарку знаходяться 45 видів ссавців і 35 видів 
птахів (всього майже 400 тварин). 

Незважаючи на певні здобутки Вінницької області в процесі розвитку туристичної 
сфери, існують проблеми, які необхідно вирішувати, а саме: недостатній розвиток 
туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкція та будівництво закладів розміщення 
туристів різних стандартів (готелів, мотелів, кемпінгів); відсутність індустрії відпочинку та 
розваг (за винятком м. Вінниці); необлаштовані місця короткочасного відпочинку туристів; 
незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до туристичних об’єктів; незадовільний стан 
більшості пам’яток культурної спадщини, нерозроблені дієві програми їх збереження та 
пристосування для потреб туристів; неефективна діяльність відповідних структур щодо 
забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу; відсутність 
системного рекламного та інформаційного забезпечення [4]. 

Туристичні можливості області щороку представляються на загальноукраїнських та 
міжнародних туристичних виставках, висвітлюються у засобах масової інформації. При 
обласній науковій бібліотеці ім. Тімірязєва створено web-сайт з інформацією про розвиток 
культури і туризму області, об’єкти культурної спадщини, історію міст і районів. 

Туризм у Вінницькій області – відносно новий, але дуже перспективний напрямок 
внутрішнього туризму. Вінницька область надзвичайно привабливе місце для подорожей. 
За бажанням місцеві туристичні організації організують захоплюючу екскурсію по всіх 
пам’ятних місцях Вінницької області [3]. 

Одним із шляхів підвищення ефективності функціонування екскурсійної діяльності є 
використання нових сучасних форм стимулювання господарської діяльності суб’єктів 
підприємництва, в тому числі через реалізацію нетрадиційних ринкових механізмів у формі 
спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У СВІТІ 
 

В епоху, коли людина і його знання є головним фактором розвитку суспільства, велика 
увага приділяється навчанню і розвитку особистості, туризм стає засобом пізнання світу, 
самореалізації, розширення кругозору та отримання нових знань. Констатовано поява на 
ринку туристичних послуг нового типу споживача туристичного продукту, який орієнтується 
на враження, пізнання, самовираження і в меншій мірі – на матеріальні цінності.  

Новому туристу притаманні високий рівень обізнаності та освіти, культурна 
обізнаність, індивідуалізм, вимогливість до комфорту і якості послуг, екологізація 
свідомості, спонтанність в прийнятті рішень, фізична і розумова активність на відпочинку. 
Відповідно до цього з’являються нові види туристичного продукту; відбувається 

http://www.culture.vinnitsa.com/p2.php
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індивідуалізація туристичного продукту; здійснюється перехід від ринку «виробника» до 
ринку «споживача», який диктує свої умови і вимоги [2, c. 87].  

На сьогоднішній день основними напрямками впливу на розвиток туристичних послуг є 
геополітичні, економічні, демографічні, науково-технічні, екологічні, соціально-культурні, 
організаційні та за ефектом впливу: стимулюючі і стримуючі фактори. Специфіку умов, в 
яких формується туристична пропозиція, визначають, з одного боку, глобалізаційні 
тенденції і загострення конкуренції, а з іншого – трансформація туристичного попиту. На 
сьогоднішній день туризм є однією з найважливіших, а в деяких випадках основною 
статтею доходу багатьох країн світу, а також ключовим фактором у розвитку, процвітання і 
благополуччя. Ще з середини минулого століття міжнародний туризм та туристичні 
послуги стають об’єктом міжнародного регулювання, а вже в наші дні він став однією з 
найбільш динамічно розвиваються галузей світового господарства. В таких умовах 
особливу необхідність приймає вдосконалення міжнародного туристичного права, 
спрощення візових формальностей, впровадження новітніх наукових інновацій діяльності в 
сфері туризму, забезпечення безпеки туристів в місцях призначення, поглиблення зв’язків 
серед міжнародних туристських організацій, а також створення локальних організацій, які 
розробляли б програми зі сталого розвитку туризму в регіонах і країнах, а також 
антикризові програми, оскільки туристична галузь залежна від політичне життя ських і 
економічних кризових ситуацій [1, c. 35]. 

Згідно з даними дослідження Euromonitor International, індустрія подорожей і туризму 
продовжує стрімко розвиватися і випереджає глобальну економіку. За 2017 рік світовий 
туристичний потік зріс на 3,7 %, грошові надходження від міжнародного туризму 
збільшилися на 4,1 %, в той час як зростання ВВП в світі складає 3,5 % [3]. Цінова політика 
найближчим часом залишиться попередньою, так як в глобальній економіці присутні 
фактори невизначеності, пов’язані з політичними подіями в усьому світі: Брексил, заборона 
Трампа на туристичні поїздки, напруженість через північнокорейського протистояння з 
Японією і Сполученими Штатами. Незважаючи на стабільний показник зростання, який в 
2017 році склав 4,1 %, в 2018 році очікується невелике зниження до 3,1%, пов’язане з 
невизначеністю на світовій арені. Невелике уповільнення зростання економічної активності 
можна буде побачити і в Китаї. 

Очікується, що до 2022 року Китай стане найбільшим в світі ринком виїзного туризму. 
Китайці будуть здійснювати 128 мільйонів поїздок, обігнавши США – країну, населення 
якої найчастіше подорожує за кордон. Зростання прогнозується дуже високим – 8,4 % 
протягом 2017 – 2022 рр. Більше всіх виграють країни Азії, США і Франція, тому що вони 
вже готові приймати китайців. 

Китайські туристи займають лідируючі позиції за обсягом витрат під час закордонних 
поїздок. У 2017 – 2022 рр. китайські мандрівники будуть витрачати ще на 10,9 % більше, 
головним чином за рахунок зростання ВВП і рівня доходів сімей середнього класу. 

Активне збільшення кількості китайських туристів в 2013 – 2017 рр. спостерігалося в 
Японії. Середньорічний темп зростання при цьому становив 54 % – шість мільйонів 
туристів прибули з Китаю завдяки спрощеному візовому режиму і низьким курсом ієни [3]. 

У зв’язку зі зростаючим напруженням у відносинах між Китаєм і Південною Кореєю, 
китайський Уряд обмежив продаж турів в Південну Корею – в 2017 році країну відвідало на 
39 % менше китайських громадян. Погіршення відносин з Тайванем також послужило 
причиною зниження туристичного потоку з Китаєм. 

У сфері подорожей і туризму як і раніше домінує продаж засобів розміщення і 
перельотів. Це свідчить про благополучний стан світової індустрії туризму: традиційні 
компоненти продовжують показувати стабільний середньорічний темп зростання в 3,3 %, 
на авіакомпанії і засоби розміщення доводиться 1,2 трлн дол. Продажів [3]. 

Компанії шукають нові джерела задоволення зростаючого попиту, а популярні 
бізнес-моделі, такі як лоукостер або короткострокова оренда, діють в ролі каталізаторів 
зростання, замість того, щоб перешкоджати новим можливостям і шукати шляхи зниження 
цінового тиску. 

У більшості країн туристичні онлайн-продажу стабільно ростуть щороку. У той же час 
ми бачимо, що навіть на самих готових до цифрових технологій ринках, таких як 
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Великобританія, яка знаходиться на вершині Euromonitor’s Digital Consumer Index, є певна 
межа, за який онлайн-продажу подорожей не вийдуть. 

Обсяг туристичних онлайн продажів у Великобританії стабілізувався в 2015 році, і 
очікується, що він не перевищить 70 % загального показника ринку подорожей країни за 
період з 2017 по 2022 рік, при цьому показник офлайн продажів зафіксується на 30 % [3]. 

Незважаючи на те, що у онлайн-продажів з’явилася межа, інші традиційні ринки, такі як 
Німеччина, все ще менш розвинені і мають перспективи значного зростання, разом з 
можливістю активного розвитку онлайн продажів в Китаї, Росії та Індії. 

Преміальні категорії брендів виграють, коли споживачі переходять до них від брендів 
середнього класу, в той же час ситуація з бюджетними брендами складніше, так як 
споживачі все частіше очікують отримання високоякісного обслуговування в більш низької 
цінової категорії готелю. Тенденція до «преміалізаціі» впливає на всі цінові категорії 
компаній, що також змушує преміальні бренди постійно оновлюватися, випереджаючи і 
передбачаючи очікування споживачів. 

Список літератури 
1. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 

224 с. 
2. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні. / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова – К.: Вища школа, 2002. – 195 с. 
3. Forecast Revisit for the Global Travel and Tourism Industry [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Туризм сегодня – это важнейшая мировая индустрия. Сфера крупных инвестиций, 
привлекающая миллионы работников самых разных профессий и квалификаций.  

Туризм – это сфера народно-хозяйственного комплекса, которая во многих странах 
мира превратилась в бурно развивающуюся отрасль. В мировом экспорте доходы от 
туризма занимают третье место после доходов от экспорта нефти и автомобилей. За 
быстрые темпы роста туризм признан экономическим феноменом столетия. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, 
как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 
народного потребления. Туризм способствует улучшению платежного баланса страны, 
повышению уровня жизни населения, сохранению историко- культурного наследия.  

Республика Беларусь обладает значительным потенциалом для развития туризма. 
Красивейшая природа, уникальное историко-культурное наследие привлекают в республику 
многочисленных туристов из разных стран мира. В нашей стране насчитывается более 
15 тысяч объектов имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость. 

Сегодня нашу страну можно посетить в упрощенном порядке – благодаря безвизовым 
режимам, установленным решениями Президента Республики Беларусь. 

На начало 2018 года туристическую деятельность осуществляли более 
1440 организаций, которые сотрудничают более чем со 120 странами мира. 

В 2017 году РБ посетило более 280 тысяч иностранных туристов и экскурсантов из 
105 стран мира. 

Большой популярностью наша страна пользуется у туристов из России, Литвы, Украины, 
Польши, Латвии, Китая, Германии, Эстонии и Израиля. География въездного туризма 

https://www.euromonitor.com/forecast-revisit-for-the-global-travel-and-tourism-industry/report
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постоянно расширяется. За последний год нашу страну посетили туристы из Южной Африки, 
Малайзии, Индонезии, Мексики, Шри-Ланки, Чили, Колумбии и Коста-Рики. 

Услугами гостиниц и других средств размещения воспользовались за последний год 
более 900 тысяч иностранных граждан. Международную категорию классификации по 
звездам имеют в нашей стране 53 гостиницы и гостиничных комплекса: 5,7 % – пять звезд, 
9,4 % – четыре звезды, 64,1 % – три звезды, 20,8 % – две звезды. 

Республика Беларусь обладает разнообразными ресурсами для развития лечебно-
оздоровительного туризма. На данный момент насчитывается 486 санаторно-курортных, 
оздоровительных организаций, которые посетили за прошлый год более 190 тысяч 
иностранных граждан. Также в РБ активно развивается агроэкотуризм, который уже 
насчитывает более 1800 субъектов. Их услугами в 2017 году воспользовались 351 тысяча 
человек, при этом доля белорусов составляет 90 %. 

Таким образом, развитие в Республике Беларусь современного, высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристического комплекса рыночного типа, обеспечивающего 
потребность белорусов и иностранных граждан в туристических услугах,  должно и сможет 
внести достойный вклад в развитие национальной экономики, сохранение историко-
культурного и природного наследия страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОРЦОВ И УСАДЕБ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В Брестской области расположено большое количество дворцовопарковых и усадебно-
парковых объектов различной степени сохранности. Наибольшая концентрация усадебно-
парковых комплексов характерна для Высоковской равнины и среднего и нижнего течения 
р. Мухавец (77 объектов, их них 20 % имеет высокую степень сохранности), в пределах 
Барановичского, Ляховичского и Ганцевичского районов (62 объекта, 29 % из них имеет 
высокую степень сохранности), Загородской равнины (45 объектов), Пружанской равнины 
(28 объектов), Косовской равнины (18 объектов), Столинской равнины (7 объектов) [1]. 

Туристов, как правило, привлекают архитектурные объекты с богатой историей. 
Старинные дворцы и усадьбы являются такими объектами. На территории Брестской 
области организуется большое количество туров, направленных на посещение 
архитектурных сооружений, которые дают возможность туристам увидеть красивые места, 
узнать их историю, и, конечно же, сделать красивые фотографии этих объектов. 

Одним из популярных маршрутов по архитектурному наследию Берестейщины является 
Пинск – Ружаны – Пружаны – Коссово. Тур предполагает посещение таких мест, как дворец 
Бутримовича, дворец Сапегов, усадьбу Швыковских и дворец Пусловских. Кроме того, в 
рамках тура предусмотрены прогулки по данным населѐнным пунктам, посещение 
различных архитектурных сооружений. Так же в рамках данного тура может быть 
организована экскурсия в усадьбу Немцевичей в д. Скоки в окрестностях Бреста. 

 Из-за того, что большое количество усадеб находятся в аварийном состоянии и имеют 
ненадлежащий вид, маршруты по таким местам, как, например, усадьба Радзивиллов в д. 
Полонечка, усадьба Потоцких в Высоком, являются менее популярными. Помещения 
многих старинных усадеб Брестской области в настоящий момент используется в 
хозяйственной деятельности: в некоторых усадьбах располагаются музеи, магазины, офисы, 
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жилые помещения. Например, в Пинском дворце Бутримовичей расположен ЗАГС, а в 
усадьбе в д. Антополь Дрогичинского р-на расположены торговые ряды. К сожалению, 
многие старинные усадьбы не вызывают интереса у туристов, т. к. утратили свои 
эстетические качества и уже не привлекают своим внешним видом посетителей. Многие из 
них стоят заброшенными, полуразрушенными или используются не по целевому 
назначению – например, как хозпостройки. Однако такие усадьбы имеют богатую историю 
и не должны забываться нашим поколением. Существует план действий по передаче 
неиспользуемых усадеб, находящихся в сельской местности и малых городских поселениях, 
субъектам агроэкотуризма [2]. Для поддержания существования практически разваленных 
объектов необходимо их отдавать пользователям, которые смогут их восстановить. Для 
этого организуются аукционы, на которых любой желающий может приобрести себе 
культурное наследие в виде усадьбы. Но т.к. цены на покупку таких объектов очень высоки, 
далеко не все могут позволить себе такую роскошь. Кроме того, после покупки необходимо 
провести восстановительные работы и вовлечь такой объект в турдеятельность. 
Существуют лишь единичные примеры, когда новые собственники старинных усадеб 
добивались поставленной цели. Всем остальным усадьбам приходится разваливаться с 
веянием времени без своих хозяев. Для того, чтобы не загубить столь богатое культурное 
наследие нашего края, необходимо отдавать усадьбы под любую деятельность, и, конечно, 
по приемлемой цене. Тогда восстановление усадеб пойдет быстрее, ведь любое здание без 
жизни в нем и без присмотра теряет свой вид и облик.  

В табл. 1 приведены данные по восьми выкупленным усадьбам Брестской области, их 
собственникам, году и стоимости продажи (стоимость указана на момент покупки). 

Таблица 1 
Собственники и рыночная стоимость выкупленных 

старинных усадеб Брестской области 
Наименование усадьбы Кем и когда выкуплена Стоимость 

Усадьба Пузынов (д. Гремяча Каменецкого р-на) СЭЗ «Брест» СП «ВэскоБел»; 2011 год 193 тыс. $ 

Усадьба Новицких (д. Совейки Ляховичского р-на) СЗАО «ЛадаГарант»; 2013 год 209 тыс. $ 

Усадьба Котлубаев (д. Ястрембель Барановичского р-на) Бизнесмен Андрей Сенько; 2014 год 88,8 тыс. $ 

Усадьба Тримбицких (пос. Интернациональный 
Пружанского р-на) 

ОАО «БлиКос»; 2011 год; на данный 
момент выставлена на продажу 

19,5 тыс. $ 

Усадьба Бохвицей (д. Флерьяново Ляховичского р-на) 
Герой Социалистического Труда 
Генрих Третьяков; 2012 год 

500 $ 

Усадьба Потоцких (г. Высокое Каменецкого р-на) «МВСервис»; 2013 год 16,8 тыс. $ 

Усадьба-дворец Бохвицей (д. Павлиново 
Барановичского р-на) 

Минский негосударственный институт 
правоведения; 2005 год; на данный 
момент выставлена на продажу 

30 тыс. $ 

Шляхетская усадьба Дзеконских (д. Каштановка 
Пружанского р-на) 

Частный предприниматель; 2016 год 11 тыс. $ 

Источник [3] 

 
Информации о том, как используются в настоящее время выше перечисленные усадьбы, 

недостаточно, чтобы оценить рентабельность приобретения данной недвижимости и еѐ 
целевое использование. 

К сожалению, дворцово-парковые и усадебно-парковые объекты недостаточно хорошо 
используются. Они имеют хороший туристический потенциал и богатую историю. 
Необходимо всячески поддерживать столь уникальные объекты и максимально их 
использовать, вдыхать в них новую жизнь, чтобы не разрушалось и не пропадало 
культурное наследие нашего края. 
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КОНТРОЛЬ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ОБ’ЄКТАХ 

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
 

Ефективне функціонування військово-промислового комплексу держави є однією з 

основ національної безпеки України, забезпечення бойової готовності Збройних сил та 

інших військових формувань та відповідності озброєння сучасним вимогам оборони. На 

даний час, злагоджена діяльність вітчизняного ВПК має важливе значення в умовах 

протидії російській агресії проти України, тому вагомим фактором забезпечення такої 

діяльності постає захист науково-технічного та оборонного потенціалу, а саме захист 

інформації (державної таємниці).  

Дане питання досліджували вітчизняні науковці В. М. Шлапоченко, Ю. О. Дрейс, 

О. Є. Муратов, А. С. Пашков, які визначили детальну організаційно-правову 

структуру охорони державної таємниці, її технічний захист та оперативні заходи для 

запобігання її витоку. 

Основним законодавчим актом, який регулює вказане питання є Закон України «Про 

державну таємницю», відповідно до якого державна таємниця – вид таємної інформації, що 

охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, 

державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній безпеці України та які визнані у порядку встановленим законом, державною 

таємницею і підлягають охороні державою. Враховуючи, дану тему дослідження, основну 

увагу приділимо сфері оборони. У п. 1 ч. 1 ст. 8 вказаного закону зазначається, що до 

державної таємниці належать відомості про напрями розвитку окремих видів озброєння, 

військової і спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики, організацію 

і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, 

пов’язані з розробленням нових зразків озброєння, військової та спеціальної техніки або їх 

модернізацію тощо [1]. 

Контроль та охорона державної таємниці здійснюється на 2 рівнях: 

1. Вищі органи державної влади (Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. 

Конституційний суд, державні експерти з питань таємниці, РНБО, міністерства і центральні 

органи виконавчої влади). 

2. Судові, правоохоронні та контролюючі органи.  

На останньому пропонуємо зупинитись детальніше. До вказаної системи органів належать: 

– Суди загальної юрисдикції, які виконують, покладені на них Конституцією України, 

функції з правосуддя шляхом розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з охороною державною таємницею; 

– Прокуратура України здійснює представництво інтересів держави в суді, нагляд за 

додержанням законності при проведенні ОРД у сфері забезпечення ДТ; 

СЕКЦІЯ 11 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА В 

УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 
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– Служба безпеки України є спеціально уповноваженим державним органом у сфері 

забезпечення ОДТ відповідно до своїх основних завдань; 

– Служба зовнішньої розвідки України здійснює спеціальні заходи впливу, спрямовані 

на підтримку національних інтересів і державної політики України в інформаційній та 

інших сферах. Приймає участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України 

за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей, а також відряджених 

громадян України, які обізнані з відомостями, які становлять ДТ тощо; 

– Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України є державним 

органом, який призначений для формування та реалізації державної політики у сфері 

контррозвідувального та технічного захисту інформації; 

– Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, що провадять діяльність, пов’язану з державною 

таємницею [2, с. 180 – 181]. 

Важливість охорони секретної інформації, пов’язана з можливістю настання тяжких 

наслідків для національної безпеки України у вигляді зриву виконання оборонного 

замовлення, розголошення відомостей про структуру, чисельність, розпорядок змін та 

систему охорону оборонних підприємств, організацію переведення роботи підприємства під 

час воєнного стану, кількість одиниць, робіт оборонного замовлення та кошти виділені на 

його виконання, зразки та технічна документація військової техніки тощо. У зв’язку з цим 

заподіюється значна шкода підприємствам ВПК, а саме: 

– понесення збитків та упущеної вигоди; 

– одержання науково-конструкторської документації комерційними та іноземними 

установами (промислове шпигунство); 

– зниження конкурентоспроможності продукції та в свою чергу потенційних 

військових замовників; 

– дискредитація органів державної влади спеціально уповноважених на захист 

державної таємниці та протидії розвідувально-підривній діяльності проти України тощо.  

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну таємницю» керівники органів 

державних влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

зобов’язані здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони держаної таємниці. 

Виходячи з цього, керівник оборонного підприємства повинен організовувати та 

здійснювати постійний контроль за ОДТ.  

Враховуючи те, що виконання оборонного замовлення може здійснюватися групою 

підприємств як державної, так і приватної форми власності постає завдання збереження 

секретної інформації про вироби та послуги, які надаються. В цьому випадку відповідні 

підприємства, установи та організації, що розміщують замовлення у підрядників, 

зобов’язані контролювати стан ОДТ, яка була передана підрядникам у зв’язку з виконанням 

замовлення. Відповідно до Закону «Про Службу безпеки України» контроль за 

додержанням законодавства про державну таємницю здійснюється Службою безпеки 

України. СБУ має право контролювати стан охорони державної таємниці в усіх органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 

організаціях, а також у зв’язку з виконанням цих повноважень одержувати безоплатно від 

них  інформацію з питань забезпечення охорони державної таємниці [1]. 

В державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, з 
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метою розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, 

постійного контролю за їх додержанням   створюються на правах окремих структурних 

підрозділів режимно-секретні органи, які підпорядковуються безпосередньо керівнику 

відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій. У вище вказаних установах із значним обсягом робіт, пов’язаних з 

державною таємницею, вводиться посада заступника керівника з питань режиму, на якого 

покладаються обов’язки та права РСО. 

Призначення особи на посаду заступника керівника підприємства, установи, організації 

з питань режиму, начальника РСО, його заступника, видання наказу про покладення на 

окремого працівника обов’язків щодо забезпечення режиму секретності, а також керівника 

секретного архівного підрозділу підприємства, установи, організації, здійснюється після 

погодження з органом СБУ та РСО підприємства, установи, організації, що є замовником 

секретних робіт. Таке погодження здійснюється органом СБУ з метою з’ясування 

можливості виконання кандидатом на посаду обов’язків, покладених відповідно до 

законодавства про державну таємницю, та його функціональних обов’язків [3]. Отже, 

основним критерієм забезпечення охорони державною таємниці є здійснення контрольної 

діяльності в сфері призначення кандидатів на вищевказані посади та ліцензування 

діяльності, пов’язаної з державною таємницею. В державному концерні «Укроборонпром», 

окрім безпосередньо виробничих підприємств, входять до складу також науково-дослідні 

установи, які здійснюють наукове та науково-конструкторське забезпечення потреб ВПК. 

Враховуючи те, що в сучасних умовах продовжується стрімко розвиватися приватний 

сектор військового виробництва роль, ліцензування вказаної діяльності має важливе 

значення для забезпечення ОДТ та тим зміцненням національної безпеки України. Такий 

дозвільний порядок провадження діяльності, пов’язаною з державною таємницею, 

забезпечує визначення рівня готовності установи чи підприємства до такого виду 

діяльності. Дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 

надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, 

установам, організаціям за результатами спеціальної експертизи, яку організує Управління, 

за наявності в них умов , визначених чинним законодавством [4]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що головними чинниками 

ефективного забезпечення ОДТ є належне виконання обов’язків працівниками РСО та 

постійний контроль з боку керівників підприємств, установ, організацій з систематичним, 

повним та своєчасним інформуванням органів СБ України про можливі витоку секретної 

інформації, необґрунтовану зацікавленість щодо окремих виробів, об’єктів, інформації, які 

становлять державну таємницю тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 
 

В умовах глобалізації перед Україною виникає потреба у переході на 

інноваційну модель розвитку. Це зумовлено посиленням конкурентної боротьби на 

ринку сільськогосподарської продукції та інтеграцію України в міжнародний 

економічний простір. 

Теоретичне узагальнення шляхів реформування показує, що найбільш оптимальним із 

можливих  напрямів розвитку агропромислового виробництва є інноваційний. Лише таким 

шляхом можливо ефективно трансформувати аграрне виробництво, стимулювати мале й 

середнє аграрне підприємництво і забезпечити вихід на світовий рівень, що надзвичайно 

важливо для нашої держави з її величезним потенціалом аграрної країни [1, с. 15]. 

В агропромисловому виробництві інноваційні процеси мають власну специфіку. Їм 

властиві функціональні, територіальні, галузеві, технологічні, організаційні відмінності й 

різноманіття. Інноваційний розвиток агропромислового виробництва є безперервним 

потоком перетворення технічних, технологічних новацій, здійснених на основі наукових 

досягнень і розробок, в нові технології і техніку, їх впровадження у виробничу діяльність та 

отримання нового продукту [3]. 

Інноваційний процес в аграрному секторі економіки включає етапи створення, 

поширення, освоєння інновацій, отримання ефекту від освоєння інновацій.  

Кожен з етапів вимагає витрат певних фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.  

Метою інноваційного повинно бути запровадження інновацій у діяльність підприємств 

для забезпечення оптимального завантаження виробництва. Вона повинна відбуватися у 

двох напрямах: 

1) акцент на потребах ринку і споживачів, яким відповідає маркетингова політика 

підприємства;  

2) концентрація на ресурсах, тобто досягнення в науковій і виробничій сферах, 

технологіях, управлінських механізмах, оптимізуючи цим самим використання 

матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів суб’єкта господарювання. 

Для аграрних підприємств запровадження інновацій у виробництво – це: 

– впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції; 

– застосовування нових, більш продуктивних порід у тваринництві та нових сортів 

рослин, більш продуктивних і стійкіших до хвороб та несприятливих до природно-

кліматичних проявів; 

– використання біотехнологій, які дають змогу отримати більш якісні, корисні 

продукти, що мають оздоровчий та профілактичний ефект; 

– застосування нових технічних засобів та технологій обробітку грунту, очистки і 

зберігання сировини; 

СЕКЦІЯ 12 ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК 

SECTION 12 ECONOMICS OF AGRICULTURE AND AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
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– енергозберігаючих технологій, застосування екологічних інновацій, які відповідно 

дають змогу збільшити врожайність, продуктивність, мінімізувати витрати та гарантувати 

безпеку навколишнього середовища. 

Досліджуючи стан інноваційного розвитку агропромислового  виробництва в 

Україні можна сказати, що він не у найкращому стані. На сьогодні існує низка причин, 

що перешкоджають інноваційному розвитку агропромислового виробництва. Серед них 

можна виділити: 

– невідповідність системи координації та управління АПК в ринкових умовах; 

– неузгодженість державних та інших економічних форм і механізмів управління 

інноваційними процесами; 

– низький рівень державної підтримки для модернізації аграрного сектору і здійснення 

інноваційних змін [2]. 

Як свідчить досвід інноваційного розвитку провідних економік світу, необхідно на 

вищому рівні керівництва країни усвідомити значення впровадження нових технологій для 

забезпечення подальшого розвитку аграрного сектору та розробити механізми підтримки 

його модернізації. 

Україна має найкращий в Європі потенціал для розвитку інноваційної діяльності, 

створення сприятливого бізнес-клімату, який дасть змогу залучати міжнародні інвестиції 

завдяки яким з’явиться можливість підвищити рівень конкурентоспроможності 

підприємств, зміцнити їхні позиції на міжнародному ринку аграрних товарів та покращити 

ефективність виробничо-господарської діяльності загалом. 
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ПРИГОРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОДНА ИЗ ФОРМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Город в жизни общества выполняет важнейшие социально-экономические функции. Он 

является центром развития государства и в котором собирается весь ресурсный потенциал 

для развития страны. Это дает возможность населению иметь высокооплачиваемую работу, 

огромное количество культурных благ предлагает разные альтернативы для развития 

личности. Доступность медико-здравоохранительных учреждений, развитая 

инфраструктура научно-образовательных организаций – все это факторы высокого уровня 

урбанизации и привлекательности жизни в городских поселениях. При этом необходимо 

выделить и отрицательные стороны жизни в крупных населенных пунктах, приведем 

некоторые из них: 
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– экологические проблемы, связанные с высокими выбросами выхлопных газов 

автомобилей в атмосферу, отходы промышленных предприятий, проблемы утилизации 

бытовых отходов, уменьшение рекреационных зон и др. 

– высокая стоимость жизни, выраженная в росте цен на жилье, высокой стоимости 

коммунальных платежей и бытовых услуг, растущие тарифы за использование транспорта 

– присутствие на прилавках большого многообразия продуктов среди которых очень 

мало полезного питания. 

Вот как комментирует эту ситуацию доктор химических наук Григорий Барам: 

«Большую опасность для здоровья человека представляют содержащиеся в продуктах 

питания и в питьевой воде вредные вещества: пестициды, токсины, мутагены, канцерогены, 

они являются скрытой химической опасностью для жизни». Несомненно, что такое 

качество продуктов является причиной серьезного стресса для организма, и разнообразных 

заболеваний в дальнейшем. Доктор медицинских наук, зав. Кафедрой клинической 

иммунологии и аллергологии профессор Новиков Дмитрий Кузьмич считает, что 

применение различных пищевых добавок – это очень серьѐзная общественная проблема. С 

точки зрения аллергологов и иммунологов небезопасно употреблять любые продукты, 

которые содержат Е-добавки. Даже минимальная доза веществ потенциально является и 

аллергенами, и иммуномодуляторами [1, с. 147]. 

В настоящее время, не хватает необходимых инструментов для подтверждения 

функциональных свойств продуктов питания, этим пользуются недобросовестные 

производители, предлагая низкокачественные продукты. Чтобы урегулировать проблему, в 

конце февраля, на заседании межведомственного координационного совета по проблемам 

питания при НАН Беларуси, был поднят вопрос защиты внутреннего продовольственного 

рынка и продвижения качественной пищевой продукции. Совет рекомендовал закрепить 

необходимость научного подтверждения заявляемых производителями функциональных 

свойств пищевых продуктов [2]. 

Частично, решение данного вопроса, также можно рассматривать в рамках 

пригородного сельскохозяйственного производства. Эти хозяйства имеют возможность 

реализовывать основные продукты питания в свежем виде, без употребления консервантов 

в силу близкого расположения к потребителю. Сокращение расстояния – от поставщика до 

конечного потребителя – делает возможным предлагать населению свежий и полезный 

натуральный продукт. Деятельность по управлению качеством продуктов питания будет 

осуществляться, непосредственно в течении производственного процесса и в процессе 

товародвижения. Большую роль будет играть хорошая репутация у своих потребителей, так 

как рынок сбыта ограничен и нацелен на ближайший населенный пункт. В связи с этим, на 

этих предприятиях будет производится более тщательный контроль на всех этапах 

производства и товародвижения продукции. Пригородные сельскохозяйственные 

предприятия могут полностью удовлетворить потребность городского населения в 

качественных продуктах питания, с ориентацией на высокие экологические стандарты – без 

использования консервантов, усилителей вкуса и других добавок. «Надо особенно 

подчеркнуть, что именно качество в конечном счете определяет потребительский спрос и 

предпочтение потребителя» [3, с. 205].  На сегодняшний день стоимость продуктов так же 

является одним из главных критериев при выборе покупателя, это еще один плюс 

пригородных сельскохозяйственных предприятий. Они имеют возможность устанавливать 

более конкурентоспособные цены на свою продукцию, за счет сокращения транспортных 

издержек, потерь от хранения и во время перевозок.  
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Для эффективной работы пригородных хозяйств, необходимо рациональное 

формирование пригородной зоны с правильной организацией сельскохозяйственного 

производства на территории, которая наиболее подходит для получения максимального 

количества высококачественной продукции при минимальных затратах труда на ее 

получение, и ее транспортировку. Такой подход, обеспечит непрерывную поставку свежей 

малотранспортабельной продукции в город в необходимом объеме и ассортименте, что 

будет полностью соответствовать целям реализации государственной политики в области 

обеспечения национальной продовольственной безопасности, направленной на повышение 

обеспеченности качественным продовольствием и его доступности для полноценного 

питания и здорового образа жизни населения путем развития конкурентоспособного 

аграрного производства и создания социально-экономических условий для потребления 

продуктов питания на рациональном уровне [4]. 
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Фінансова нестабільність, сформований диспаритет цін на сільськогосподарську 

продукцію і матеріально-технічні ресурси, обмеженість і неефективне їх використання 

призвели до необґрунтованого і неконтрольованого зростання витрат 

сільськогосподарських підприємств, падіння обсягів виробництва високовитратної 

продукції (продукція тваринництва, овочівництво, плодівництво); зростання роздрібних цін 

і зниження економічної ефективності виробництва. 

Важливе значення у вирішенні проблеми підвищення ефективності 

сільськогосподарських підприємств належить управлінню витратами, необхідним є нове 

розуміння ролі і місця управління витратами в забезпеченні ефективності 

сільськогосподарських підприємств, з урахуванням інновацій, засноване на 

необхідності проведення наукових досліджень і розробки напрямків підвищення 

ефективності сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження сучасних 

технологій управління витратами [1; 2; 3]. 

Дослідження свідчать, що збитковість виробництва продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах України спостерігається за найбільш 

високовитратною продукцією з довгим виробничим циклом: приріст великої рогатої  

худоби, приріст птиці, приріст овець. Низькорентабельним є виробництво свинини, 

картоплі, молока, овочів, цукрових буряків [4]. 
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Завдання забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств повинні 

вирішуватися комплексно, шляхом реалізації взаємопов’язаних заходів відповідно до 

поставлених цілей на всіх рівнях соціально-економічних систем. 

У виробників агропродукції є значні резерви щодо зниження собівартості та підвищення 

ефективності. Одним з них є удосконалення структури витрат, яка істотно змінюється в 

залежності від виду сільськогосподарської продукції. Така диференціація витрат 

обумовлена кількістю споживаних в процесі виробництва матеріальних ресурсів, різними 

витратами на зберігання і транспортування готової продукції, а також тривалістю 

виробничого циклу. 

Ми вважаємо, що ефективність сільськогосподарських підприємств на основі управління 

витратами може бути забезпечена, коли підприємством одночасно будуть досягнуті як 

окупність виробничих витрат, так і економічність їх використання. Виходячи з особливостей 

управління витратами і його ролі в забезпеченні ефективності, можна визначити проміжні 

завдання і кінцеві цілі підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств на 

основі управління витратами.  логічної системи взаємозв’язків між ними (рис. 1). 

Рис. 1. Проміжні та кінцеві цілі підвищення ефективності сільськогосподарських 

підприємств на основі управління витратами 
Джерело: сформовано автором 

 

Управління витратами включає реалізацію всіх функцій управлінського циклу через 

його елементи, які забезпечують ефективність діяльності підприємства і реалізуються в 
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– планування витрат здійснюється виходячи із запланованої виробничої програми, 

норм і нормативів витрат і зовнішніх чинників (цін на сировину, матеріали, послуги 

і т. п.). Планування та прогнозування витрат в залежності від стадії планування 

(довгострокового або короткострокового) можуть бути перспективними або 

поточними. Поточні плани витрат, як правило, визначаються річними і 

квартальними розрахунками; 

– організація є найважливішою функцією управління витратами, що реалізує сам 

механізм управління і визначальною місця виникнення витрат і центри відповідальності; 

– стимулювання проявляється у впливі на учасників виробництва, що спонукає 

їх дотримуватися нормативні та планові витрати, а також виявляти і використовувати 

резерви для їх зниження. З метою мотивації таких дій використовуються матеріальні і 

моральні стимули; 

– координація і регулювання полягають у виявленні причин відхилень і коригуванню, у 

разі необхідності, початкового плану. Своєчасно здійснена координація і регулювання 

витрат дозволяють підприємствам уникнути непродуктивних витрат, пов’язаних з 

неякісною організацією управління і забезпечити отримання запланованого економічного 

результату діяльності; 

– контроль в системі управління витратами спрямований на забезпечення зворотного 

зв’язку з метою порівняння планових і фактичних витрат. Ефективність контролю залежить 

від своєчасності приведення фактичних витрат у відповідність з рівнем запланованих або 

уточнення планів, в разі, якщо вони не можливі до виконання з об’єктивних причин, що 

змінилися виробничих умов; 

– облік витрат як елемент управління ними проявляється в формуванні необхідної 

інформації для прийняття управлінських рішень. У сучасних умовах виділяють виробничий 

і фінансовий облік. В рамках виробничого обліку формується інформація про витрати на 

виробництво і калькуляції собівартості. Розвиток теорії і практики застосування 

виробничого обліку призвело до його трансформації в управлінський облік, який активно 

використовується в управлінні підприємством]; 

– аналіз витрат, як елемент функції контролю, дає можливість оцінити 

наскільки ефективно використовуються ресурси підприємства, виявити наявні 

резерви зниження виробничих витрат і оцінити вплив факторів на ступінь досягнення 

запланованих показників. 

В даний час все більше зростає значення реалізації таких елементів управління 

витратами сільськогосподарських підприємств як стратегічне і поточне планування, облік, 

аналіз і контроль. Все частіше відбувається інтеграція функцій управління витратами в 

єдину інформаційну систему підприємства.  

Зважаючи на це, перспективними будуть дослідження щодо обґрунтування актуальності 

програм ресурсозбереження та впровадження сучасних технологій управління витратами, 

націлених на підвищення ефективності діяльності підприємств з урахуванням накопиченого 

наукового досвіду і сучасних тенденцій розвитку АПК. 
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Промисловий сектор економіки в наш час потребує радикальної модернізації наявних 

методів, інструментів та механізмів керівництва на базі запровадження принципів 

ринкового господарювання з застосовуванням новітньої методології. Одним із таких 

принципів і є конкуренція, котра забезпечує неодмінний розвиток ринкових економічних 

систем, а також сприяє селективному ефекту, який виражається в усуненні недобросовісних 

та неефективно діючих учасників ринку. 

Нові умови політичної, культурної та соціально-економічної взаємодії економічних 

агентів в умовах глобалізації та інтеграції світової економіки вкінці XX – початку 

ХХІ століття зумовили загострення суперництва суб’єктів господарювання, відбулася 

трансформація загальноприйнятого розуміння суті конкуренції та переорієнтація 

стратегічних позицій фірм – від конкуренції до інтеграції, співробітництва (кооперації). На 

думку Р. Уотермана, зміст конкуренції полягає не в тому, щоб знищити суперника, також не 

в тому, щоб компанії-суперники виснажували свої сили у війнах за споживача. Мета 

конкуренції – це поєднання ефективного розвитку галузі з оптимальним задоволенням 

потреб ринку. Він вважає, що компанії-конкуренти мають не тільки особисті суперечливі 

цілі, але й спільні інтереси [1]. 

На нашу думку, конкурентоспроможність є порівняльною характеристикою споживання 

і цінових параметрів конкретного товару по відношенню до аналогу товару. 

Конкурентоспроможність можна також охарактеризувати на основі поєднання ціни та 

якості. Маючи однакову якість і репутацію підприємства конкурентноздатні, якщо ціна на 

їх продукцію є нижчою, ніж у конкурентів. 

Підприємство не може бути конкурентоспроможним, якщо якість продукції яку воно 

випускає є нижчою, ніж у його конкурентів, навіть якщо він пропонує власну продукцію за 

низькою ціною. Маючи репутацію високої якості, постачальник може бути 

конкурентоспроможним, навіть якщо пропонує більш високу ціну, чим у конкурентів. 

На нашу думку, конкурентоспроможність пов’язана з умінням підприємства та її 

керівництва у випуску якісних товарів та наданні якісних послуг, вирішення питань 

технології, продукції, послуг, персоналу, практичні навички та знання, стратегії і 

календарного планування, а також у забезпеченні правильної політики на ринку, висока 

якість продукції і послуг, високий рівень обслуговування клієнтів і т. д. 

Ефективна конкуренція є основним рушієм інтенсифікації розвитку науково-технічного 

прогресу, сприяє підвищенню обсягів валового національного продукту та раціональному 

розміщенню ресурсів. Вона відіграє важливу роль у розвитку ринкових відносин, змушує 

СЕКЦІЯ 13 ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 
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підприємців мобілізувати всю енергію і здібності для підвищення конкурентоспроможності 

своїх підприємств [2, с. 16]. 

Конкуренція вважається найважливішим фактором успішного функціонування 

економіки, спонукає виробників безперервно вдосконалювати свій товар, що дає 

споживачам можливість найкращим чином задовольнити свої потреби. Вона також 

призводить до появи принципово нових засобів задоволення потреб людини. Відсутність же 

конкуренції загрожує консервацією сформованих взаємовідносин на ринку і призупинення 

розвитку економіки [3, с. 301; 4, с. 92]. 

Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм 

конкуренції. Існування ефективної конкуренції, яка максимально задовольняє інтереси усіх 

суб’єктів ринкових відносин та базується на безперервному запроваджуванні нововведень 

за умов змагання в усіх сферах діяльності, є однією з основних умов розвитку економіки 

України. Така форма конкуренції відкриває нові можливості вдосконалювання 

виробництва, формує оптимальну структуру ринкового попиту і пропозиції, сприяє 

оптимізації витрат виробництва та цін. Механізм регулювання конкурентних відносин є 

сукупністю інструментів та методів регулювання ринкових відносин в умовах конкурентної 

боротьби між економічними суб’єктами, які забезпечують ефективне функціонування та 

максимальне забезпечення їхніх інтересів в умовах розвитку підприємництва [2, с. 8]. 

В наш час потрібно враховувати той факт, що конкуренція в сучасних умовах ринкового 

середовища посилюється і підприємство повинно завжди бути готовим до нової 

конкуренції. На нашу думку, слід виділити три основні чинники, що впливають на 

конкурентоспроможність: ціна, якість і репутація. Серед факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність, також є ряд зацікавлених сторін: ринок, клієнти, конкуренти, 

партнери і т. д. 

Для того щоб бути конкурентоспроможним підприємству необхідно випускати якісну 

продукцію ніж конкуренти і бути в змозі підтримувати свої позиції в довгостроковій 

перспективі. Конкурентні переваги підприємства є ключовим елементом його 

конкурентоспроможності. Раніше підприємства диференціювали свої товари і послуги як 

інноваційні та нові на ринку, дозволяючи споживачам отримати щось нове від 

використання товарів або послуг. На сьогодні підприємствам стає все важче знаходити 

абсолютно нові продукти. Тому товари та послуги вже не є джерелом диференціюючої 

конкурентної переваги, оскільки конкуренція може швидко запропонувати альтернативні 

товари та послуги за нижчою ціною. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Сьогодні, в умовах здійснення заходів щодо стабілізації економіки України і 

переходу до ринкових відносин значна увага приділяється якості вищої освіти, яка 

стає індикатором можливостей суспільства до сталого суспільно-економічного 

розвитку. Система вищої освіти країни представляє собою окрему самостійну 

галузь народного господарства, що характеризується складним комплексом відносин 

між закладами вищої освіти (ЗВО), які надають освітні послуги, споживачами цих 

послуг – здобувачами, а також підприємствами – споживачами кінцевого продукту 

діяльності ЗВО – випускниками. 

Рівень якості освітніх послуг які надають ЗВО, що розкривається через якість вмінь 

та навичок яку ЗВО пропонує ринку та суспільству через своїх випускників – це 

важливі показники враховуючі які будується політика державної підтримки  того чи 

іншого ЗВО через надання бюджетних місць та закладаються тенденції  на розвитку ринку 

праці в країні. 

Враховуючи це, актуальним постає питання комплексного аналізу якості освітніх 

послуг ЗВО та створення ефективної методики та організаційної технології визначення 

якості ЗВО, що стане основою для регулярного моніторингу рівня якості ЗВО в Україні.  

На сучасному етапі зміст поняття якості освіти розглядається як інтегральна 

характеристика системи освіти. Це комплексний показник, що синтезує всі етапи 

навчання, розвитку і становлення особистості, умов і результатів навчального процесу. 

Центральним завданням досягнення якості освіти служить орієнтація на запити студентів і 

створення умов для їх особистого розвитку і подальшої конкурентоспроможності в 

професійній діяльності. 

Одна група дослідників в своєму трактуванні орієнтована на відповідність освіти 

очікуванням і потребам особистості і суспільства [1]. 

При цьому якість освіти визначається за сукупністю показників результативності та 

стану процесу освіти (зміст освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічна база, 

кадровий склад і ін.). 

Друга група дослідників спирається на сформований рівень знань, умінь, навичок і 

соціально значущі якості особистості [2]. 

Інша наукова школа акцентує увагу на відповідність сукупності властивостей 

освітнього процесу і його результату вимогам стандарту, соціальним нормам 

суспільства, особистості [3]. 
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Сьогодні значна увага приділяється якості саме вищої освіти, яка стає індикатором 

можливостей суспільства до сталого суспільно-економічного розвитку та розкривається 

через якість ЗВО. 

Для визначення якості ЗВО в роботі запропоновано інтегральний індекс «якість ЗВО» 

який містить як об’єктивні характеристики стану ЗВО, так і суб’єктивні характеристики 

іміджу ЗВО в уявленні основних цільових аудиторій. Для ефективного та прозорого 

процесу вимірювання якості ЗВО, параметри, що оцінюються повинні відображати 

якість ЗВО на різних стадіях освітнього процесу, а саме на «Вході», в «Процесі» та на 

«Виході». Таким чином, структура набору параметрів, що оцінюються, складається з 

наступних блоків: 

– параметри якості набору у ЗВО; 

– параметри якості навчального процесу; 

– параметри якості продукції; 

– параметри іміджу (репутації) ЗВО. 

Наглядно, дана структура відображена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура параметрів, що оцінюються для визначення якості ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

 

Кожному параметру відповідає показник (декілька показників), при цьому параметри 

вказують на загальні властивості явища, що вимірюється, а показник є операціональним 

визначенням параметру з зазначенням на конкретні методи та прийоми вимірювання 

визначеної характеристики об’єкту. 

Для оцінки якості ЗВО пропонується використання різних джерел оцінок окремих 

параметрів та показника «якості ЗВО», а саме офіційні документи Міністерства освіти 

України та ЗВО, зовнішні експертні оцінки, дані опитувань стейкхолдерів, рейтингові 

оцінки, що надаються різними агенціями. 

Запропонований у роботі індекс якості ЗВО, можна покласти в основу створення 

ефективної методики та організаційної технології визначення рівня якості вітчизняних ЗВО, 

яка могла б стати основою для регулярного моніторингу якості вищої освіти  в Україні.  
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ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Соціальним захистом у загальному значенні можна вважати якусь певну обмежену 

сукупність дій, які спрямовані на надання допомоги під час життєвих негараздів. На 

думку Н. Болотіної, соціальний захист – це діяльність держави, спрямована на 

забезпечення формування й розвиток повноцінної особистості, виявлення й нейтралізація 

негативних факторів, що впливають на неї, створення умов для самовизначення і 

ствердження у житті [1]. Тому безумовно керівну роль у соціальному захисті займає держава. 

Науковці розрізняють дві концептуальні, організаційні моделі соціального захисту 

населення. Їх називають шведською та американською. 

Шведська модель характеризується тим, що соціальне забезпечення (включає соціальне 

страхування, соціальну допомогу, охорону здоров’я та освіту) гарантується державою всім 

в однакових умовах і ринок в цю сферу не залучається. Тобто держава самостійно 

забезпечує соціальну безпеку своїх громадян шляхом концентрування необхідних 

фінансових та матеріальних ресурсів. Американська модель для соціального забезпечення 

активно залучає ринок, а держава компенсує громадянину лише те, що не може 

компенсувати ринок та сім’я [2]. Таким чином ці дві моделі відрізняються характером 

участі держави у страхуванні та рівнем соціальних витрат, що несе держава. 

В Україні науковці розрізняють такі форми соціального захисту як соціальні допомоги і 

пільги, недержавне забезпечення та соціальне страхування. 

Соціальні допомоги і пільги орієнтовані на індивідуальні потреби  (наприклад 

одноразова допомога при бідності). Надання соціальної допомоги здійснюється на таких 

засадах: адресність надання; доступність отримання; гуманність при визначенні критеріїв 

допомоги; цільове використання коштів, передбачених для подання соціальної підтримки; 

надання соціальної допомоги на підставі встановлених законом соціальних стандартів; 

безповоротність соціальної підтримки. 

Відповідно за змістом усі соціальні пільги можна поділити на: 1) житлово-комунальні 

(звільнення або зменшення плати за комунальні послуги; першочергове або позачергове 

забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов тощо); 2) медико-

реабілітаційні (безоплатне або пільгове придбання ліків; безоплатне або пільгове санаторно-

курортне лікування тощо); 3) транспортні (право безкоштовного проїзду всіма видами 

пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту); 4) соціально-побутові 

(право на безоплатне або пільгове встановлення та користування телефону); 5) пенсійні 

(надбавки до трудової чи соціальної пенсії; зменшена вимога щодо необхідного трудового 

чи страхового стажу особи); 6) соціально-трудові (право на позаконкурсне зарахування до 
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вищих навчальних закладів при одержанні позитивних оцінок; право позачергового 

працевлаштування за спеціальністю тощо) [2]. 

Недержавні забезпечення на відміну від соціальних допомог не фінансуються з 

бюджету, а формується на основі індивідуальних добровільних виплат (благодійність). 

Серед усіх організаційно-правових форм соціального забезпечення соціальне 

страхування  безумовно займає базову основну роль. Державні допомоги 

виплачуються виключно з державного бюджету за ознаками нужденності громадянина, 

особливої цільової мети (лікування), а соціальне страхування формується на основі 

незалежних від бюджету фондів. 

Соціальним страхуванням вважається фундаментальна основа державної системи 

соціального захисту населення, що гарантує матеріальне забезпечення і 

підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними 

членами суспільства [3]. 

Різні соціальні ризики зумовлюють і різні форми соціального страхування населення. 

Розрізняють дуже багато видів форм соціального страхування. Це обумовлено 

різноманіттям завдань соціального страхування при забезпеченні соціального захисту 

населення (пенсійне забезпечення, страховий захист працівників, компенсації по 

виробничому травматизму). Також різноманіття форм соціального захисту пов’язане із 

участю багатоманітних структур суспільства (держави, корпорацій, об’єднань, асоціацій 

працівників і т. д.) 

Форми соціального страхування класифікують за такими критеріями як: юридичним 

статус, організаційно-правове становище, організаційні форми, страхові ризики. 

За юридичним статусом виділяють обов’язкове та добровільне страхування. 

За організаційно-правовим становищем – державне та недержавне. 

За організаційним критерієм розрізняють професійне, територіальне, корпоративне та 

особисте страхування [4]. 

Види форм соціального страхування за соціальними та професійними ризиками 

займають особливе місце та включають в себе такі ризики як хвороба, старість, інвалідність, 

смерть годувальника, безробіття, нещасні випадки на виробництві, професійні 

захворювання тощо. 

Також дуже важливим фактором є однорідність і спільність інтересів застрахованих під 

час солідарного перерозподілу коштів зі спільних фондів страхового співтовариства. В 

цьому випадку виділяють: пенсійне страхування, страхування безробіття, медичне 

страхування, страхування тимчасової непрацездатності, страхування нещасних випадків на 

виробництві та внаслідок професійних захворювань. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Перш ніж окреслити свої думки щодо можливих перспектив розвитку страхування в 
Україні, розглянемо основні проблеми, які стоять на заваді цьому. Із року в рік ми бачимо 
скорочення кількості як страхових компаній що здійснюють страхування життя, так і 
страхових компаній, що здійснюють страхування видів відмінних від страхування життя. 
Відсутність єдиною державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг в державі, 
законодавча недосконалість, невелика кількість посередників, нестабільність економічної 
ситуації в державі та низький рівень довіри до страховиків серед населення негативно 
впливає на розвиток страхування в Україні. 

Вирішити ці проблеми можна було б наступним чином: 
– формування єдиної цілеспрямованої державної стратегії розвитку страхового ринку в 

Україні; 
– приведення страхового законодавства до норм, правил та вимог Європейського союз; 
– здійснення ефективного контролю за діяльністю страховиків; 
– проведення роз’яснювальної роботи щодо переваг усіх видів страхування та 

популяризація страхового ринку серед населення. 
Вирішивши ці питання, можна було б забезпечити щорічний стабільний ріст ринку 

страхових послуг в Україні, що дасть змогу зробити його потужним інструментом 
соціального захисту населення, а також стати джерелом надходження інвестиційних 
ресурсів у майбутньому. 

Щодо того, які реально зміни плануються у страхуванні, то у 2018 році будуть 
перераховані розміри страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві, 
а також запровадження обов’язкового медичного страхування [2; 1]. 

Урядом прийнято рішення щодо перерахування розміру страхових виплат потерпілим 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, та членам їх сімей. Кабмін постановою від 27.12.2017 р. № 1053 
затвердив коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, та членам їх сімей, з 1 березня 2018 р. у розмірі 1,2 [2]. 

Передбачено також осучаснення цих виплат. А саме, до заробітної плати, яку 
потерпілий мав до ушкодження здоров’я, відкоригованої на коефіцієнти перерахунків, що 
проводились Фондом до 2018 року, додаватиметься сума, на яку збільшився середній розмір 
заробітної плати в Україні за період 2008 – 2011 років. 

Під час проведення перерахування з 1 березня 2018 р. буде встановлено новий розмір 
щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань, у яких розмір сум щомісячних страхових виплат після 
проведеного перерахування менше розміру мінімальної заробітної плати у перерахунку на 
100 % втрати працездатності, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 2017 р., з урахуванням ступеня втрати працездатності. 

Ця постанова набрала чинності з 1 січня 2018 року та дозволила осучаснити з 
1.01.2018 р. страхові виплати майже для 174 тисяч осіб та з 1.03.2018 р. має перерахувала 
страхові виплати для 207 тисяч осіб. Для її реалізації у проекті бюджету Фонду на 2018 р. 
передбачено кошти у сумі 2,1 млрд. гривень. 

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування (далі ОМС) є складовою 
частиною системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Серед 

https://docs.dtkt.ua/doc/1221.1308.0
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принципів ОМС – солідарність і субсидування, тобто, умови страхування не залежать від 
стану здоров’я і доходів застрахованих осіб. 

Передбачається, що до видів медичної допомоги, які фінансуються за кошти ОМС, 
належать: 

– медична допомога у зв’язку із хворобою, індивідуальною профілактикою хвороб, 
отруєнням та іншими розладами здоров’я, переходом гострих хвороб або інших розладів 
здоров’я у хронічну чи більш важку стадію; 

– медичну допомогу у зв’язку з вагітністю, пологами та їх наслідками; 
– послуги з видачі відповідних медичних документів та деякі інші. 
Конкретні види медичної допомоги, що фінансуються по ОМС, визначатимуться 

окремим законом, що приймається щорічно одночасно з прийняттям Держбюджету. 
Встановлений і перелік послуг, які за рахунок коштів ОМС не надаються. Зокрема, це 

послуги з надання психіатричної, наркологічної медичної допомоги, діагностики та 
лікування інфекційних хвороб, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, в 
державних та комунальних закладах охорони здоров’я; послуги з надання екстреної 
медичної допомоги тощо. 

Застраховані по ОМС отримуватимуть посвідчення, яке зобов’язані пред’являти при 
зверненні за отриманням медичної допомоги. 

Також у законі детально розписані права і обов’язки застрахованої особи та 
страхувальника, відповідальність усіх сторін. 

Передбачається, що ОМС здійснюватиме Фонд медичного страхування України. У 
законі йдеться, що розмір страхових внесків встановлюється щорічно Верховною Радою. 

Проте як наголошують багато фахівців у сфері страхування, ОМС буде офіційно 
запроваджено тільки з внесенням коректив до Конституції України. Це пов’язано з тим, що 
у Конституції прописана безкоштовна медична допомога. І тому на даному етапі цю подію 
можна розглядати лише як реформу. 

Основними перспективними напрямками в страхуванні є: 
– створення та розвиток інституціонального та інфраструктурного середовища, 

сприятливого для страхового бізнесу і виконання ним своїх функцій; 
– успішне функціонування страхової системи, спроможної захистити майнові інтереси 

держави, громадян та господарюючих суб’єктів; 
– формування незалежної, справедливої то компетентної контрольно-наглядової 

системи, спроможної забезпечити баланс між контролем за дотриманням встановлених 
правил і втручанням у діяльність суб’єктів страхової системи; 

– зменшенню випадків подвійного або кількаразового страхування позитивно сприяло 
би створення єдиного центру електронної реєстрації страхових полісів, які продані різними 
страховиками; 

– створення механізмів рівноправного діалогу страхових організацій, страхувальників 
та держави з ключових питань розвитку, результати якого стають основою нормативних 
рішень, що приймають; 

– відновлення довіри суб’єктів страхового ринку державних інститутів, боротьба з 
корупцією на основі формування процедур і правил контролю за діяльністю органів влади; 

– реалізація політики розвитку конкуренції та жорстке присікання будь-яких проявів 
монополізму для забезпечення рівних умов діяльності, за яких перемагають найефективніші 
страхові організації. 

Отже, страхування має величезні можливості сприяти економічному й соціальному 
розвитку країни, задовольняти інтереси щодо захисту майна та доходів як юридичних, так і 
фізичних осіб. Тому розвиток страхового ринку в Україні є нагальною потребою. 

Список літератури 
1. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування» від 01.01.2018 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.17 № 1053 «Про перерахування розміру страхових 

виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1053-2017-%D0%BF. 

http://www.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1053-2017-%D0%BF


Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі» 
 

 

34 

 

УДК 336.14 
Грабчак К. М. 

магістр, 
Донецький національний університет ім. Василя Стуса, 

Матвійчук В. І. 
к. е. н., доцент, 

Донецький національний університет ім. Василя Стуса 
 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 

Після набуття Україною незалежності відбувається становлення системи місцевих 
фінансів. Це визначає необхідність розвитку в державі інституту місцевого самоврядування. 
На даний час органи місцевого самоврядування виступають одним із найбільш дієвих 
інструментів реалізації як регіональної, так і загальнодержавної бюджетної політики. Але 
для того, щоб місцеві органи влади були здатні забезпечити виконання поставлених на них 
завдань та функцій, вони повинні володіти відповідним обсягом фінансових ресурсів. 

Фінансові ресурси місцевих органів влади – сукупність фондів грошових засобів, які 
створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та 
соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць [1, с. 32]. 

На обсяги фінансових ресурсів місцевих органів влади під час їх формування впливає 
багато чинників [2, с. 68]. Головними серед них є: 

– розподіл повноважень між органами державної та місцевої влади; 
– розподіл дохідних джерел державного та місцевих бюджетів, проведений відповідно 

до владних повноважень і функцій; 
– чинна система оподаткування: перелік податків і внесків, їх ставки, пільги; 
– організація міжбюджетних відносин і порядок надання міжбюджетних трансфертів 

місцевим бюджетам з державного бюджету; 
– стан фінансового ринку країни та реальні можливості органів місцевого самоврядування 

у сфері використання запозичених (кредитів) і залучених коштів (місцевих позик); 
– склад і фінансовий стан підприємств та інших суб’єктів господарювання, які належать 

до місцевого господарства. 
Більшість вчених до складових фінансових ресурсів місцевих органів влади відносять: 

доходи місцевих бюджетів, кошти цільових фондів, фінансові ресурси комунальних 
підприємств, благодійні та спонсорські внески, пожертвування та інші ресурси [2, с. 68; 3, 
с. 52; 4, с. 46; 5, с. 19]. 

Проте, згідно із ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [6] 
передбачено право на утворення органами місцевого самоврядування цільових фондів, які є 
складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Саме тому кошти 
цільових фондів є складовою дохідної частини місцевих бюджетів, а не самостійним 
елементом фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України [7] доходи бюджету – це податкові, 
неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено 
законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних 
послуг, власні надходження бюджетних установ). 

Вивчення праць вітчизняних і зарубіжних вчених дало змогу сформувати власне 
трактування поняття фінансових ресурсів місцевих органів влади, а також наступний підхід 
до структуризації фінансових ресурсів місцевих органів влади (рис. 1). 

Отже, фінансові ресурси місцевих органів влади – це створені в результаті розподілу та 
перерозподілу валового внутрішнього продукту грошові  доходи, нагромадження та 
надходження, які знаходяться у власності чи розпорядженні місцевих органів влади та 
використовуються ними для виконання поставлених на них завдань і функцій з метою 
забезпечення соціально-економічного розвитку територій. 

Фінансові ресурси комунальних підприємств – це сукупність грошових коштів, резервів 
і надходжень цільового призначення, які перебувають у їх розпорядженні та закріплені на 
правах оперативного управління чи повного господарського відання і використовуються на 
передбачені статутом потреби [8, с. 240]. 
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Рис. 1. Складові фінансових ресурсів місцевих органів влади 

Джерело: розроблено авторами 

 
 
Джерелами формування фінансових ресурсів підприємств комунальної форми власності 

можуть бути як власні, так і залучені кошти. До власних джерел належать статутний фонд, 
амортизаційні відрахування, валовий дохід, прибуток тощо. До залучених – бюджетні 
асигнування, благодійні внески, кредити банків та інше.  

Обсяг фінансових ресурсів місцевих органів влади впливає на рівень і якість виконання 
поставлених завдань та функцій. Особливої уваги набуває проблема забезпечення органів 
місцевого самоврядування фінансовими ресурсами в обсягах, адекватних новим завданням, 
які стоять перед ними. Існує проблема формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, 
адже основна частина їх доходів – відрахування від загальнодержавних податків і 
міжбюджетні трансферти, які не забезпечують фінансової самостійності органів місцевого 
самоврядування. В результаті посилюється соціально-економічна напруга на місцевому 
рівні, виникає нецільове та неефективне використання фінансових ресурсів, формується 
тіньовий сектор економіки.  

Перспективами для подальших досліджень в цьому напрямі є визначення основних 
тенденцій формування та складу дохідної частини місцевих бюджетів, а також напрямів 
удосконалення процесу формування доходів місцевих органів влади. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 
В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

На сучасному етапі розвитку податкової системи України оцінка ефективності надання 
податкових пільг та втрат доходів бюджету здійснюється на підставі Порядку обліку сум 
податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з 
отриманням податкових пільг, а також на підставі форм статистичної та податкової 
звітності суб’єктів господарювання, які, однак, не дозволяють дійти висновків щодо 
результативності встановлених преференцій. Адже вказаний Порядок регламентує облік 
бюджетних втрат через надання пільг виключно з податку на додану вартість, залишаючи 
поза увагою інші податки і збори. Крім того, зазначений нормативний акт дозволяє 
одержувати інформацію лише про суми втрат бюджету, не враховуючи, однак, їхнього 
впливу на поведінку суб’єктів господарювання. 

Слід підкреслити, що показники бюджетних втрат, розраховані згідно з цим Порядком, 
є відносними, оскільки при їхньому нарахуванні не береться до уваги мультиплікаційний 
ефект, що об’єктивно виникає при наданні податкових пільг [1]. 

Податкові пільги для суб’єктів господарювання призводять до зростання доходів 
підприємців, що стимулює витрати на оновлення та розширення виробництва. Інакше 
кажучи, податкові пільги, стимулюючи господарську діяльність платників податків та їхніх 
контрагентів, врешті-решт призводять до зростання валового національного продукту і 
збільшення податкових надходжень до бюджету.  

Значний регулятивний потенціал податкових пільг в Україні обмежений низьким рівнем 
розуміння можливих наслідків їх упровадження. Запровадження податкових пільг без 
точного формулювання цілей призводить до неконтрольованого відтоку грошових коштів. 
Відсутність адекватних механізмів оцінювання ефективності застосування податкових пільг 
зводить нанівець будь-які починання у сфері податкового регулювання соціально-
економічного розвитку [2]. 

Варто також зазначити, що на сьогоднішній день на законодавчому рівні не закріплено 
методику щодо оцінювання ефективності податкових пільг, що повинна мати системний та 
координований характер та враховувати дію мультиплікаційного ефекту, який 
спричиняється наданням податкових преференцій. 

Значна кількість існуючих підходів до оцінки ефективності податкових пільг обумовлена 
передусім безсистемною практикою їх застосування. Сприяє цьому повсякчасне запровадження 
пільг без чіткого законодавчого закріплення цілей та очікуваних результатів від їх 
застосування. Як результат – неможливість чіткого встановлення індикаторів для оцінювання 
ефективності пільги. Відсутність адекватної звітності щодо застосування податкових пільг 
зумовлює відсутність статистичної бази даних для здійснення економічного та економіко-
математичного аналізу наслідків пільгового оподаткування [2]. 

Відсутність уніфікованої і узагальненої системи показників оцінки ефективності 
податкових пільг, закріпленої на законодавчому рівні, ускладнює застосування податкових 
пільг, як інструменту податкової системи, проведення їх моніторингу та прийняття 
подальших рішень про подальшу їх пролонгацію. 

Узагальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних учених щодо оцінювання 
ефективності податкових пільг дало змогу дійти висновку, що ефективність податкової 
пільги – це здатність податкової пільги впливати на економічні суб’єкти для досягнення 
цілей, заради яких вона була введена, при цьому обсяги надходження коштів до бюджету 
повинні бути порівнянні з економічним ефектом від запровадження податкової пільги та 
економічний ефект від пільги повинен бути досягнутий в повній мірі і вона повинна 
впливати на певний об’єкт економіки. 

 Оцінка ефективності податкових пільг повинна здійснюватися в розрізі кількох 
складових за трьома основними критеріями, які виділяються з основних напрямків 
діяльності державної економічної політики: бюджетної, економічної, соціальної. 
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Бюджетна ефективність визначає вплив податкової пільги на формування доходів 
бюджету та розраховується шляхом порівняння втрат бюджету від надання пільги з 
приростом податкових платежів, які виникають від її застосування. 

Соціальна ефективність визнається позитивною, якщо застосування податкової пільги 
сприятиме зростанню соціальної захищеності населення регіону, створення нових робочих 
місць, збільшення доходів громадян та прожиткового мінімуму, формування сприятливих 
умов їх життєдіяльності, тобто це вплив податкової пільги на соціальні показники 
діяльності платників, що користуються даною пільгою. 

І, нарешті, економічний ефект від надання пільги має на увазі поліпшення фінансово-
економічних результатів діяльності платників податків, що використовують цю пільгу, 
таких як прибуток підприємств, виручку від реалізації продукції, вартість (залишкова 
вартість) основних засобів, фінансовий результат, інвестиції в основний капітал. 

В практиці країн ЄС та ОЕСР для аналізу ефективності податкових пільг широко 
використовуються економетричні методи дослідження. Інший підхід, який активно 
використовується, зокрема, в Російській Федерації передбачає обчислення групи 
коефіцієнтів, що обчислюються шляхом порівняння результатів та витрат на їх досягнення, 
виходячи з класичного визначення поняття ефективності [3]. 

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що з метою оптимізації усієї системи 
податкових пільг, що передбачені ПКУ, необхідно розробити та затвердити на державному 
рівні єдину методику оцінки ефективності податкових пільг як за окремими податками, так 
і за цільовою спрямованістю пільг. Така методика повинна бути системною та різнобічною, 
оцінювати пільги за певними критеріями, які виділяються з основних напрямків діяльності 
державної економічної політики. Адже у такому випадку буде можливим оцінити вплив 
податкових пільг не тільки на економічний розвиток держави, а і дати оцінку рівню 
економічного розвитку певного регіону та області країни, для того щоб ідентифікувати 
проблеми на місцях. Крім того, це сприятиме підвищенню ефективності відстеження 
впливу податкових пільг на діяльність суб’єктів господарювання та проведенню більш 
виваженої податкової та регуляторної політики. 
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АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 
 

Сучасна світова економічна ситуація характеризується наявністю фінансових потоків, 
які ґрунтуються на диспропорціях соціально-економічного розвитку та зростанні 
залежності країн-боржників. До переліку таких країн також належить Україна. Для 
української економіки протягом останніх років ця проблема виходить на перший план, що 
обумовлює необхідність поглиблення досліджень у напрямі аналізу заборгованості перед 
міжнародними кредиторами. 

Останніми роками в Україні можна побачити, що використання залучених фінансових 
ресурсів на поточні витрати бюджету призвело до загрозливого зростання державного боргу 
й видатків на його обслуговування в складі видатків бюджету.  

Таким чином, державний борг став вагомим чинником ризику для макрофінансової 
нестабільності та подальшого сталого розвитку України. І для того щоб зрозуміти і оцінити 
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вплив державного боргу на макрофінансову стабільність країни, спочатку необхідно 
проаналізувати його масштаби. 

Перш за все, необхідно дослідити основні статистичні данні за останні 5 років, щоб 
всебічно оглянути питання боргу України. Структура державного боргу показує значне 
переважання зовнішнього боргу над внутрішнім. Слід звернути увагу, що такі тенденції є 
негативними, так як збільшення зовнішнього боргу є більш небезпечним для економіки ніж 
зростання внутрішнього боргу. Наслідком зовнішнього боргу можуть стати негативні 
економічні наслідки: виплата відсотків і основної суми боргу викликає відплив іноземної 
валюти, а це в свою чергу, викликає зменшення валютних резервів держави.  

Зміну структури внутрішнього та зовнішнього державного боргу за 2014 – 2018 рр. 
можна побачити в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка державного боргу України, 2014 – 2018 рр. 

Показники 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.01.2018 
Державний борг, млрд. грн 947,03 1334,27 1650,83 1833,71 1832,95 
Внутрішній борг 461,00 508,00 670,65 753,40 745,37 
1. Заборгованість за випущеними цінними 
паперами на внутрішньому ринку 

458,23 505,36 668,13 751,02 742,99 

2. Заборгованість перед банківськими та іншими 
фінансовими установами 

2,78 2,65 2,51 2,38 2,38 

Зовнішній борг 486,03 826,27 980,19 1080,31 1087,58 
1. Заборгованість за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 

169,09 337,45 371,85 407,47 413,88 

2. Заборгованість за позиками, одержаними від 
органів управління іноземних держав 

16,37 32,71 45,65 49,30 50,32 

3. Заборгованість за позиками, одержаними від 
іноземних комерційних банків, інших іноземних 
фінансових установ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Заборгованість за випущеними цінними 
паперами на зовнішньому ринку 

272,51 415,27 517,80 574,46 573,26 

5. Заборгованість, не віднесена до інших 
категорій 

28,05 40,84 44,89 49,08 50,12 

Джерело: [3] 

 
Наступним етапом дослідження є визначення співвідношення боргу та граничної суми 

державного боргу відповідно до законодавства. Згідно Бюджетного кодексу України 
статті 18 пункту 2, загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на 
кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 % річного номінального обсягу 
валового внутрішнього продукту України [1]. 

Аналіз стану боргової сфери України дає підстави стверджувати, що характерним 
викликом останніх років стала тенденція до надмірного зростання рівня боргового 
навантаження (рис. 1): якщо у 2013 році рівень боргу складав 40,2 % ВВП, в 2014 році – 
69,3 %, то на кінець 2016 року склав більше 80 % ВВП. 

Рис. 1. Рівень боргового навантаження впродовж 2012 – 2016 років, % 
Джерело: [2; 3] 
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На рис. 2 зображена валютна структура зовнішнього боргу України на III квартал 
2017 року. 

Рис. 2. Валютна структура зовнішнього боргу станом на III квартал 2017 року 
Джерело: [3] 

 
Отже, основна сума боргу України здійснена в доларах США. Значно меншу частку 

складає борг в інших валютах. Спеціальні права запозичення (СПЗ) – це штучний резервний 
і платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом. Він може мати тільки 
безготівкову форму у вигляді записів на банківських рахунках, банкноти при цьому не 
випускаються. 

Зростання питомої ваги державного боргу, номінованого в іноземній валюті означає 
збільшення витрат уряду з обслуговування власних боргових зобов’язань, що також будуть 
номіновані в інвалюті. Для українських фінансових ринків це відобразиться у ще більшому 
скороченні валютної пропозиції та подальшій девальвації гривні. Ця обставина є однією з 
підстав щодо проведення реструктуризації заборгованості країни перед зовнішніми 
приватними кредиторами. 
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ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ 
 

Складовою частиною єдиної системи фінансів країни є фінансування освіти, яке слід 
розуміти як економічні відносини, пов’язані з формуванням і використанням фондів 
грошових коштів, що направляються суспільством на розвиток освіти, підготовку й 
перепідготовку кадрів. 

Фінансування освіти – це капіталовкладення з боку держави у власне майбутнє. В 
умовах економічної кризи, війни на сході та інших негативних економічних чинників 

https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_18/
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_18/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ekon/publ_u.htm
http://www.minfin.gov.ua/
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фінансування освіти і науки в повномасштабному обсязі здається неможливим. Потреба 
реформувати освіту в Україні зумовлена тим, що, попри високі кількісні показники рівня 
фінансування, ми відстаємо від розвинених країн за її якістю і внеском науково-технічного 
прогресу в економічне зростання. 

Невирішеними аспектами проблеми фінансування освіти в умовах сучасних 
економічних реалій є бюджетне недофінансування матеріально-технічного забезпечення 
процесу навчання, оплати праці освітян, стимулювання науки, наукових розробок, 
друкування навчально-методичних матеріалів, низька ефективність використання 
бюджетних видатків на освіту, корумпованість, формальність освіти , недостатність 
визнання ступенів освіти на ринку праці. 

Згідно ст. 61 п. 2 Закону України «Про освіту» держава зобов’язується забезпечувати 
бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше 10 % національного доходу [1]. Але як 
свідчать дані за часів незалежності України у жодному бюджеті зазначена стаття не 
виконана і роз’яснення не  було надано. 

Максимальний обсяг асигнування сягнув 8,2 % ВВП у 2009 р. А у 2017 р. з Державного 
бюджету України на сферу освіти було виділено всього 3,6 % від ВВП [2]. 

Загальні підходи до фінансування освіти в Україні можна поділити на : 
1. В Україні державою фінансуються лише бюджетні освітні заклади. Це обмежує 

конкуренцію на ринку освітніх послуг з боку навчальних закладів приватної форми 
власності. 

2. Обсяг державного фінансування навчальних закладів залежить здебільшого від 
кількісних показників: кількості учнів або студентів на  бюджетній формі навчання; 
кількісних показників науково-педагогічного складу; статусу навчального закладу. 

3. Механізми державного фінансування все ще передбачають державне планування 
кількості бюджетних місць на здобуття професійної та вищої освіти, а держзамовлення 
розподіляється за непрозорими принципами шляхом бюрократичних переговорів.  

На рис. 1 можна побачити значну різницю у бік зменшення фінансування Міністерства 
освіти і науки України у 2018 р. порівняно з 2017 р.,а саме на 0,21 млрд. грн [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Бюджет освіти і науки України, 2013 – 2018 рр., млрд. грн (загальний фонд) 
 

Видаткова частина Державного бюджету України у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. була 
збільшена на 14,2 %. Однак, видатки Міністерству освіти і науки України були збільшені 
тільки на 3,4 %, а видатки Національній академії наук та національним галузевим академіям 
наук навпаки скорочено аж на 19 %. Як наслідок, частка коштів з загального фонду 
державного бюджету, що була спрямована у 2016 р. Міністерству освіти і науки України та 
Національній академії наук України, у порівнянні з 2014 р. скоротилась майже у два рази [3]. 

Слід зазначити, що значна частка коштів на освіту в основному спрямовується на 
заробітну плату з нарахуваннями. Підвищення мінімальної заробітної  з січня 2018 р. до 
3723 грн призводить до вимушених заходів щодо скорочення чисельності працівників, 
зайнятих у системі освіти і науки. 

https://gazeta.dt.ua/EDUCATION/po-spravedlivosti-a-ne-po-domovlenosti-_.html
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На сферу науки з Державного бюджету України на 2017 р. спрямовувалось 
6337185,5 тис. грн або 0,24 % ВВП, з яких за загальним фондом – 4760105,8 тис. грн, або 
0,18 % ВВП. В абсолютних цифрах кошти державного бюджету, що виділялись на науку 
у 2017 р., становили біля 250 млн. євро., тобто менше ніж отримує провідний 
європейський університет [4]. 

Видатки на вищу освіту й надалі залишаються досить розпорошеними. Підготовку 
кадрів різного рівня фінансуватимуть 25 різних відомств. Загалом, на підготовку кадрів та 
підвищення кваліфікації (разом зі стипендіями) припадатиме 26,85 млрд грн, з них лише 
14,9 млрд грн – у віданні Міносвіти. Сума зменшилась на 6 %, порівняно з минулим роком. 
Проте слід пам’ятати, що у 2017 р. вона включала 3,8 млрд грн на фінансування ВНЗ І-ІІ 
рівня акредитації, яке тепер переносять на місцеві бюджети. 

Своєю чергою, витрати на підготовку студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
планують збільшити з 17,45 до 20,34 млрд грн [4]. 

Всього на видатки, пов’язані з дослідженнями, у 2018 р. виділять 7,36 млрд грн, які 
розподілені між 28 розпорядниками. Порівняно з минулим роком, усі академії, крім 
мистецьких, мають отримати більше фінансування. Видатки НАН зростуть на 30 % і 
сягатимуть 3,5 млрд грн. Важливо, що окремим рядком закріплено 500 млн грн для тих 
підрозділів НАН, які успішно пройдуть нову атестацію [4]. 

Будь-які зміни в системі освіти  неможливі без належного фінансового забезпечення, а 
вивчений досвід ринкових систем господарювання підтверджує, що саме бюджет є їх 
домінуючим джерелом наповнення якого відбуватиметься за умови відродження реального 
сектору економіки. Для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів 
установ освіти потрібно проводити виважену кадрову політику розширювати перелік 
платних послуг і науки надати автономію закладам освіти [5]. 

Таким чином, у результаті реформування механізмів фінансування освіти і науки  в 
Україні мають бути досягнуті такі цілі: підвищення якості освіти; підвищення ефективності 
фінансування; рівність прав здобуття освіти; підвищення результативності освіти (внеску 
освіти в економічне зростання). 
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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «РЕГУЛЯТОРНИЙ 
МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ» 

 

В умовах мінливого середовища перед банківською системою, постають нові проблеми 
вирішення яких залежить від рівня спроможності регулятора своєчасно та з мінімальними 
втратами вирішення деструктивних ситуацій та формування «імунітету», до таких ситуацій. 

На даному етапі розвитку нормативно-правової бази відсутній термін «регуляторний 
механізм», хоча в сфері господарської діяльності даному питанню приділено Закон України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». В якому 
регламентуються основі визначення зв’язаних з питанням державного регулювання, а також 
прописані зони відповідальності суб’єктів регулювання. 

https://goo.gl/ZDBVW7
https://goo.gl/CPtqYC
https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html
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Регуляторний механізм банківськоїсистеми не слід розглядати тільки через призму 
регулвання центральним банком, за допомогою розроблення правил та інструкцій для 
банківських установ. За допомогою розроблення правил та інструкцій формується 
конкурентне банківське середовище, захищаючи та послаюлюючи руйнівний вплив 
дистабілізуючих елементів ринку та його механізмів.  

Серед науковців прослідковується дослідження категорії, яке відрізняється 
різносторонністю трактувань та способів висвітлення, що в загальному наштовхує на 
постійне використання дефініцій: «банківський нагляд», «банківський контроль», 
«саморегулювання банківської системи», «державне регулювання» (підходи трактування 
терміну науковцями зображені в табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні риси визначення терміну «регуляторний механізм» серед науковців 

Ознаки [1, с. 46] [2, с. 30] [3, с. 69] 
[4, с. 79, 

85] 
[5, с. 54 – 

56] 
[6, с. 66] [7] 

[8, с. 126 – 
127] 

[9, c.208] 

«Банківський нагляд» +   + + +    
«Банківський контроль»   +   +    
«Саморегулювання 
банківської системи» 

    + +   + 

«Державне регулювання» + + +       
«Соціально, економічні, 
політичні процеси» 

 +  +   + +  

«Правове регулювання»    +   + + + 

Джерело: розроблено автором на основі джерел 

 
О. Д. Вовчак досить влучно сформувала визначення поняття «банківське 

регулювання», яке включає розроблення уповноваженими органами правил та 
інструкцій, що базуються на чинному законодавстві, а також способи здійснення 
банківської справи [9]. Даний підхід концентрує увагу на правовому регулюванні 
державного регулювання банківської діяльності, та нехтує значущість інших методів, які 
необхідні при регулюванні. 

О. Орлюк досліджує «державне регулювання банківського сектору» як одну з форм 
державного управління, яка складається з системи заходів за допомогою яких центральний 
банк чи інший уповноважений орган) здіюснює координацію банківського сектору [8]. 
Даний підхід не дає розуміння, що саме автор розуміє під банківським сектором, та в яких 
саме випадках здійснює регулювання центральний банк та інший уповноважений орган.  

Запропоновані зарубіжними науковцями досліджееня здебільшого концентрують 
увагу на «банківському нагляді», зокрема про це свідчить назва одного з 
основних міжнародних органів у сфері банківської співпраці – Базельський комітет з питань 
банківського нагляду. 

В поширеному німецькому довіднику з банківської співпраці «Gables Bank-Lexikon» 
розглядається процес моніторингу за національною економікою уповноваженими 
державними організаціями з метою моніторингу за кредитними установами та у разі 
потреби, впливу на них [11, c. 175]. Основна увага приділяється саме державному 
моніторингу, або так званому управлінні «невидимої руки». 

В словнику фінансів та грошей Америки «The New Palgrave Dictionary of Money and 
Finance». Основна увага регулювання приділяється банківській безпеці та захисту інтересів 
вкладників, що реалізується через моніторинг та регулювання банківської системи [12, 
c. 156 – 158]. Особливою ознакою даного визначення є пріоритетність забезпечення 
фінансового здоров’я банків, яке в свою чергу захистить інтереси вкладників. 

Варто зазначити, що більшість вітчизняних науковців в своїх дослідження нехтують, а 
інколи ототожнюють банківський нагляд і банківське регулювання. Так, наприклад 
О. Барановський, який констатує, що банківський нагляд – це сфера діяльності 
центрального банку чи іншого уповноваженого державного органу, а також наглядових рад 
і структурних підрозділів окремих банківських установ, що базується на глибокому аналізі 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі» 
 

 

43 

 

внутрішніх і зовнішніх чинників уразливості банківської системи й спрямована на 
запобігання дестабілізувальним тенденціям у банківській системі загалом і в окремих 
банках, що передбачає забезпечення постійного нагляду за дотриманням банками чинного 
законодавства й підзаконних актів, обов’язкових нормативів, стандартів, правил і керівних 
принципів; недопущення відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом; ужиття до 
порушників установлених санкцій [13, с. 272]. 

Автор пропонує власне трактування терміну «регуляторний механізм 
банківської системи» це – заходи аналізу, координації та контролю на всіх етапах розвитку 
банківської системи за допомогою уповноважених державних організацій та в рамках 
чинного законодавства. 

Таким чином, державне регулювання банківської діяльності є складним механізмом 
реалізації державою (всіх уповноважених організацій), за допомогою сформованою нею 
систему норм та інструментів реагування, аналізу та контролю за необхідністю впливати на 
банківську систему в цілому та діяльність банків зокрема для досягнення стабільності та 
задоволення інтересів учасників системи. 
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СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ 

У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ 
 

Податкова політика – один із багатьох, але найважливіших важелів втручання держави 
в соціально-економічні процеси. Це є наслідком постійно зростаючої ролі держави в 
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економіці та суспільному житті, що постійно потребують певних фінансових ресурсів. У 
розвинутих країнах світу рівень перерозподілу ВВП через податки є дуже суттєвим, а тому 
податкові інструменти здійснюють значний вплив на економічний розвиток як окремого 
ринкового агента, так і держави в цілому. 

Аналіз різних підходів [1 – 9] до визначення категорії “податкова політика” дозволяє 

сформулювати такі висновки: 

1) податкова політика – це діяльність держави в сфері оподаткування; 

2) податкова політика – це сукупність правових, економічних і організаційних заходів у 

сфері регулювання податкових відносин; 

3) податкова політика повинна бути спрямована на забезпечення податкових 

надходжень і стимулювання економічного зростання; 

4) податкова політика є складовою частиною загальної фінансової політики держави на 

середньострокову і довгострокову перспективи; 

5) податкова політика реалізується в рамках податкової системи держави; 

6) регламентованість податкової політики – законодавча. 

Звідси очевидно, що політика держави – це сукупність правових, економічних і 

організаційних заходів держави у сфері оподаткування щодо регулювання податкових 

відносин, які направлені на забезпечення надходжень податків до централізованих фондів 

грошових ресурсів держави й стимулювання економічного зростання за допомогою 

податкової системи. Вона визначається ступенем впливу держави на соціально- 

економічні процеси і змінюється під впливом інтеграційних процесів, що відбуваються у 

світогосподарських зв’язках. Врахування останнього фактора обумовлено тим, що 

важливою ланкою процесу економічної інтеграції, особливо на сучасному етапі його 

розвитку, стало зближення національних податкових систем. Так, досвід 

європейських країн у формуванні і реалізації податкової політики має велике значення для 

України, особливо з огляду на те, що вона прагне до набуття повного членства в 

європейських організаціях [1]. 

Тут варто також зазначити, що будь-який метод здійснення податкової політики 

повинен базуватися на певних інструментах. До таких інструментів можна віднести такі [1 – 

9]: податкові ставки, податковий кредит, податкові преференції і пільги, податкові стимули 

і санкції, податкову амністію і податкові канікули, формування податкової бази, 

встановлення об’єктів і суб’єктів оподаткування тощо. 
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ 
 

У сучасній практиці при розробці стратегії управління ризиком ліквідності банку його 
керівники повинні завчасно передбачити непередбачені обставини розвитку зовнішнього 
середовища і сформувати певні параметри організації запасів ліквідності в цілому і їх 
окремих компонентів.  

Ефективне управління ризиком банківської ліквідності передбачає: 
– наявність органів, які несуть відповідальність за прийняття рішень з управління 

ризиком банківської ліквідності; 
– створення інформаційної бази для аналізу фінансового стану банку; 
– встановлення банком процедури визначення раціональної потребив найбільш 

ліквідних коштах; 
– проведення аналізу стану нормативів ліквідності (миттєвої, поточної і 

довгостроковій), причин їх невиконання, а також виявлення заходів, що дозволяють довести 
показники до нормативного рівня; 

– вимоги до управління активами і пасивами з точки зору управління ризиком 
банківської ліквідності; 

– складання прогнозу ліквідності в короткостроковому періоді; 
– аналіз стану ризику ліквідності з використанням сценаріїв негативного для банку 

розвитку подій; 
– порядок відновлення ліквідності банку. 
Як свідчить досвід розвинених банківських систем, стандартизація банківської 

діяльності є одним з інструментів, що дозволяють поліпшити управління ризиками і в 
цілому показники діяльності банку [1, c. 165].  Це тим більше важливо, враховуючи значний 
інтерес фахівців банку до можливостей вдосконалення менеджменту [2, c. 94] У зв’язку з 
цим необхідно актуалізувати систему управління ризиком банківської ліквідності за 
допомогою інструментів стандартизації та процесних технологій. На сьогодні в банківській 
сфері  України немає єдиного процесного підходу до управління ризиком ліквідності. 
Ефективне управління таким ризиком передбачає всебічне дослідження банками процесу 
управління ризиком з метою розробки необхідних методів оцінки показників діяльності в 
банківському секторі економіки країни. Слід зазначити, що у всіх комерційних банків етапи 
аналізу управління ризиком банківської ліквідності відрізняються лише формулюванням, 
проте їх послідовність подібна. При цьому методи, використовувані для управління 
ризиком ліквідності, більшою мірою залежать від наступних факторів: від операцій, 
здійснюваних банком, від структури бухгалтерського балансу, від визначення частки участі 
держави, від кваліфікаційного рівня банківських працівників. 

У процесі управління ризиком банківської ліквідності необхідно пройти п’ять етапів. На 
першому етапі відбувається акумуляція всієї інформації, необхідної для управління ризиком 
банківської ліквідності [3, c. 29]:  

– виявлення інформаційних джерел для аналізу ризику ліквідності банку; 
– визначення факторів ризику банківської ліквідності, що впливають на можливість 

збільшення фінансування банку. 
Другий етап включає в себе ідентифікацію (виявлення ризиків, здатних вплинути на 

діяльність організації) і якісний аналіз ризику для банківської ліквідності (визначення всього 
спектра ризику, його опис, класифікація, групування, а також аналіз вихідних припущень). 

Третій етап передбачає кількісний аналіз ризику для банківської ліквідності. В рамках 
даного етапу необхідно виконати ряд дій: 

– визначення кредитної організацією потреби в ліквідних коштах; 
– встановлення банком належного рівня ризику ліквідності; 
– проведення детального аналізу і оцінки стану нормативів банківської ліквідності; 
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– модифікацію методик розрахунку показників ліквідності, враховуючи зарубіжний 
досвід Базельського комітету з допомогою двох нових міжнародних показників 
ліквідності банку. 

На четвертому етапі передбачена оптимізація ризику ліквідності, яка відображає, з 
одного боку, мінімізацію негативних наслідків, а з іншого – максимізацію позитивних 
результатів. 

Заключний етап складають моніторинг і контроль ефективності управління ризиком 
банківської ліквідності.  

Ретроспективне дослідження значень коефіцієнтів ліквідності за досить тривалий період 
дає змогу виявити їх чутливість як до короткострокових сезонних коливань, так і до 
довгострокових циклічних коливань економіки [4, c. 127]. Це відкриває нові можливості для 
прогнозування виникнення банківських криз, що можуть супроводжуватися ймовірними 
кризами ліквідності й потребувати  формування додаткових резервів ліквідних коштів, 
внесення відповідних змін у прогнози руху грошових потоків та у вимоги до окремих 
лімітів для гарантування фінансової безпеки банківської діяльності у довгострокових 
часових інтервалах [5, c. 60]. 

Як показує практика, в процесі управління ліквідністю банки, в тому числі і зарубіжні, 
роблять власні акценти. Так, порівняно невеликі банки звичайно трохи більше уваги 
приділяють управлінню активами, тобто підтримці оптимальної структури активів і 
підвищення їх якості. Середні і великі банки, які мають великі можливості для запозичення 
коштів на ринку, більш пильну увагу, ніж дрібні банки, приділяють управлінню пасивами. 
Впровадження комплексного підходу до управління банківською ліквідністю є 
ключовим завданням, рішення якої сприяє підвищенню надійності банку, а також якості 
його роботи. На наш погляд, на основі використання зазначених вище дій можна підвищити 
рівень ліквідності банку, натомість позиція пасивного відстежування ситуації лише 
спричиняє проблеми. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ» 

 

На разі, в час розквіту наукових технологій, рушійною силою для розвитку бізнесу та в 
цілому економіки країни, виступає конкуренція. Посилення конкурентної боротьби в будь-
якому секторі призводить до збільшення асортименту, або ж поліпшення якості послуги чи 
продукції, дає можливість кращого вибору покупцю чи споживачу. Оскільки банківський 
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сектор України у порівнянні із будь-яким іншим сегментом фінансового ринку є досить 
динамічним, тому важливе значення має конкуренція саме у сфері банківського бізнесу.  

Провівши дослідження сутності «конкурентоспроможність банку», що наводили 
вітчизняні та зарубіжні економісти, було з’ясовано, що єдиного підходу немає. 

В цілому економісти розглядають «конкурентоспроможність банку» з таких позицій,  як: 
– спроможність банківської установи зайняти, зберігати або ж покращувати власну 

позицію на фінансовому ринку (Ю. О. Заруба [1], Л. Федулова, І. Волощук [2]); 
– здатність фінансово-кредитної установи впроваджувати інновації та залучати нових 

клієнтів (Г. В. Островська, О. В. Золотарьова, С. О. Гура [3; 4, с. 221]); 
– головний елемент стратегічного управління банківською установою (Ф. І. Шпиг [5], 

С. М. Козьменко [6]); 
– процес суперництва (О. В. Мірошниченко [7], А. Е. Пржанова [8]); 
– здатність окремого банку впливати на тенденції ринку та формування цінової 

політики (О. В. Крухмаль, О. А. Барановська [9]); 
– можливість банку надавати бажаний для нього спектр продуктів та послуг 

необхідному сектору клієнтів при наявності значної кількості суперників, та при 
сформованих конкурентною боротьбою цінами та рівнем якості послуг (О. П. Сідельник, 
Н. П. Дребот [10]); 

– наявність фінансових можливостей та мотивації у банку для розвитку власної 
діяльності в умовах безперервного суперництва з іншими фінансово-кредитними 
установами в умовах нестабільності політичного та економічного середовища, та наявності 
соціального напруження (І. О. Лютий, О. О. Солодка [11]); 

– показник рівня ефективності діяльності банку (О. В. Мірошниченко [7], 
І. П. Волощук [12]); 

– здатність банку до швидкої адаптації при зміні економічної ситуації або ж нормативно-
правового поля країни (О. В. Золотарьова, С. О. Гура, [4], В. В. Герасименко [13]). 

Проаналізувавши наукові підходи щодо розкриття сутності «конкурентоспроможність 
банку» можемо зробити висновок про те, що принципових відмінностей у визначеннях 
даного поняття немає. Якщо узагальнити всі вищенаведені трактування, то можна 
сформулювати таке визначення: конкурентоспроможність банку – це здатність банківської 
установи випереджати суперника у досягненні поставлених фінансових цілей упродовж 
значного економічного періоду в умовах наявності та функціонування на ринку великої 
кількості інших фінансово-кредитних установ зі схожими стратегіями та планами. 

Конкурентоспроможність банків безпосередньо залежить від здійснюваної ними 
діяльності, від обраної політики банківської установи та її стратегічних цілей, від 
дотримання вимог регулятора та підтримання мінімального  рівня ризикованості операцій.  

Перевагами, що впливають на конкурентоспроможність банку можна вважати: 
репутацію банківської установи; кваліфікацію персоналу; високу якість продуктів та 
послуг; достатню диверсифікацію таких продуктів та послуг; диверсифікацію клієнтів; 
ефективний маркетинг. 

Серед особливостей існування конкуренції  на банківському ринку України в останні 
роки можна виділити такі: загострення суперництва банківських установ через 
універсалізацію їхньої діяльності, а також через стрімкий розвиток НТП; ускладнення 
можливості розвитку діяльності банків через низку економічних та політичних подій за 
останні три роки; проведення головним регулятором банківського сектору України досить  
жорсткої політики щодо «очищення банківської системи»; конкуренція на банківському 
ринку посилюється також за рахунок глобалізаційних процесів. 

Нині, спостерігається конкурентна боротьба не тільки між комерційними банками, а 
також посилюється суперництво банківських установ з небанківськими фінансово-
кредитними установами (як наприклад,  кредитними спілками, ломбардами, пенсійними 
фондами, фінансовими компаніями, кредитними товариствами тощо). 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

Вивчення питань розвитку механізмів забезпечення фінансової безпеки сучасних банків 
є особливо актуальним науковим завданням з огляду на нестабільну економічну ситуацію, 
несподівані і різкі зміни якої зумовлюють потребу врахування кризових явищ і загроз в 
умовах високих ринкових і фінансових ризиків.  

Щоб результат процесу забезпечення фінансової безпеки банків був вдалим, потрібно 
розуміти, що в сучасних українських реаліях проблема повинна вирішуватися не лише на 
мікро-, а й на макрорівні. Зокрема, це стосується зміцнення довіри до банків і банківської 
системи держави за допомогою підвищення фінансової гнучкості, надійності, стабільності і 
фінансової рівноваги українських банків. Пояснюється це природою банківської діяльності, 
адже банки працюють переважно з чужими грошима. Саме тому, будь-яка недовіра з боку 
населення до окремого банку, особливо великого, може зумовити масовий відтік депозитів з 
банківської системи, чим зумовити загрозу його фінансовій безпеці. 

На нашу думку, методи забезпечення фінансової безпеки банку реалізуються через 
систему заходів, які умовно поділяють на превентивні і протекційні. Превентивні методи 
застосовують для попередження можливих негативних наслідків від тієї чи іншої 
економічної ситуації, а протекційні  для захисту від уже існуючих ризиків. 

Зокрема до превентивних заходів можна віднести вимоги щодо і розміру і структури 
власного капіталу, вимоги щодо ліквідності, диверсифікація банківських ризиків і 
обмеження виконуваних операцій. 

До протекційної заходів належать: формування банками резервів на покриття кредитних 
та інших ризиків; рефінансування центральним банком комерційних банків; допомога 
інших державних органів тощо. 

Ми поділяємо думку науковців, що заходи щодо забезпечення фінансової безпеки 
банків повинні передбачати наступне: розробка стратегії монетарної політики та стратегії 
розвитку банківської системи, які би визначили основні цілі Національного банку України 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57858
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та цілі розвитку банківської системи, а також заходи, механізми та інструменти управління 
банківською справою; запровадження особливого наглядового режиму за 
системоутворюючими комерційними банками в контексті мінімізації ризиків їх 
банкрутства; підвищення вимог до мінімального капіталу; стимулювання подальшої 
капіталізації банківського сектору, а саме: запровадження пільг у разі спрямування 
прибутку на збільшення власного капіталу банків; розширення переліку і посилення вимог 
до публічної інформації про фінансовий стан власників і структуру управління банків; 
продовження уніфікації основних показників банківської діяльності і методології їх 
обчислення з міжнародними стандартами; підвищення ефективності діяльності та 
фінансової стійкості банків шляхом покращення якості корпоративного управління, у тому 
числі досягнення більшої прозорості діяльності банків, ефективності ризик-менеджменту, 
вдосконалення відносин органів управління банків, акціонерів; посилення законодавчого 
захисту прав кредиторів; наближення діяльності вітчизняних банків до міжнародних 
стандартів; підтримання низьких темпів інфляції та стабільного валютного курсу; створення 
сприятливого інвестиційного клімату, що підвищить міжнародні рейтинги України [1 – 2]. 

Зважаючи на погіршення якості кредитних портфелів банків, що несе загрозу 
фінансовій безпеці, доцільними є такі заходи: проведення глибокого моніторингу та аудиту 
не тільки вкладених, але і виданих коштів; переймання досвіду стійких іноземних банків з 
ризик менеджменту та управління кредитним портфелем; інвестування банком коштів у 
навчання персоналу з оцінки платоспроможності клієнтів банку; впровадження практики 
корпоративно-соціальної відповідальності; уникнення появи інформаційних «фейків», які 
створюються через «війни» боржників та кредиторів; імплементація законодавчих 
удосконалень, що сприятимуть поліпшенню бізнес-клімату в Україні.  

Таким чином, перелічені вище стратегічні заходи в умовах мінливого зовнішнього 
середовища і внутрішньої модифікації банківського бізнесу дадуть синергетичний ефект, 
що виявиться на макрорівні у вигляді підвищення фінансової безпеки комерційних банків. 
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL RISK INSURANCE IN FRANCE 
 

In private and corporate insurance model of social responsibility risk occupational injuries and 
illnesses translated into competing private insurance companies. A characteristic feature of private 
and corporate systems is that they cover only the scope of insurance claims, leaving preventive and 
rehabilitation measures beyond the limit of its powers. 

Employees pay a portion of their income to the insurance fund, which gives them the right to 
use the services of the future fund in the amount corresponding to the accumulation in the 
insurance fund. At the same time, employers, on behalf of their employees, also deduct a certain 
amount into these insurance funds [1, p. 221]. 

In France, where the system of social insurance against industrial accidents and occupational 
diseases has the predominant features of a private corporate model, a classification of occupational 

http://global-national.in.ua/issue-17-2017
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risks has been developed, which makes it possible to determine the rates for social insurance for 
each market entity. In this regard, the amount of contributions to this type of social insurance may 
fluctuate from 0,6 % to 5,9 % of income earned by employees. The feature of this model of social 
insurance is the fact that all employees have the right to social protection regardless of their 
earnings. 

Insurance against industrial accidents and occupational diseases in France is mandatory both 
for employees and for individual entrepreneurs who independently carry out activities or involve 
their members of their families [2, p. 78]. 

The private-corporate social insurance model includes two types of compensation payments: 
temporary disability or disability benefits. The first type of compensation for lost earnings in 
connection with the occurrence of an insurance incident at work involves payment of daily allowance, 
which is not less than 60 % of the average daily wage or 250,52 euro per day [3]. The size of the 
disability pension depends on the amount of earnings received by the victim prior to the accident. 

The French government is implementing incentive measures in respect of payers following all 
the requirements for improving their working conditions. Significant incentives can be, for 
example, exemptions from insurance premiums or reduced social insurance rates of 25 % over a 
certain period of time (preferably a year). In addition, there is a practice of applying additional 
social contributions from 25 to 200 % of the size of the standard rates for social insurance against 
accidents for employers who do not adhere to the norms and norms established by the government 
of the country to ensure safe working conditions for hired workers. 

Although the social insurance system of France is considered one of the most difficult among 
European countries, it still ensures the existence of a system of social insurance against accidents 
at work and occupational diseases within the framework of the general system of social insurance. 
The amount of insurance premiums under this type of insurance must provide such amount of 
financial resources that would be sufficient to prevent the occurrence of insurance incidents at 
work and to cover the costs associated with the risk of accidents at work. 

Considering the private-corporate model of social insurance against accidents at work, we can 
distinguish its essential features: 

1) insurance is carried out by private insurance companies; 
2) financing of the system takes place exclusively at the expense of insurance premiums; 
3) the insurance budget for this type of insurance is autonomous and is not subject to the 

national budget of the country; 
4) full responsibility of the employer for ensuring proper working conditions. 
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ROLE OF FINANCIAL CONTROLLING IN INCREASE 
IN EFFICIENCY OF CORPORATE MANAGEMENT 

 

Considering nowdays globalization processes in economy, enterprises require to access 
the global markets and instantly manage their traders in a reliable high speed execution. In this 
situation, top of management have to solve many problems, which connect with financial sphere of 
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business activity. For example, it will be negative changes in volume of sales, operation 
profit, liabilities, cash flow and others indicators. In this way managers have to use modern 
methods for control of corporate activity in difficult and unpredictable business situations. 
Introduction of system of financial controlling in corporation allows to solve such problems. 
Results of the research indicate that financial controlling department has positive effects on the 
business performance. 

Tools of financial controlling include: 
– methods reflections, groups and uses of accounting and administrative information on types, 

places of formation, to the centers of responsibility, segments; 
– forms and methods of set up financial (accounting and administrative) reporting and 

calculation of her indicators; 
– methods and indicators of the financial analysis; 
– ways measurements and estimates of resources, income, expenses and profit; 
– forms and methods, instruments of financial planning and budgeting; 
– ways of adoption of financial decisions and their control executions. 
The analysis of the directions of submission in internationals’ companies analytical reports has 

shown that for control of financial activity key indicators give positive effect. However, at the 
moment there is no uniform approach to the choice of the directions of the analysis and key 
indicators. By results of researches of the analytical reporting of corporations Apple, Nestle, IBM, 
Microsoft the directions of the analysis of financial performance (tab. 1) are generalized. 

Table 1 
Analyses’ directions and indicators for financial controlling in corporations 
Name of direction Indicators 

1 2 

1. General indicators of financial 

activity of corporation 

- operating profit; 

- taxes; 

- net profit; 

- depreciation of the real estate, equipment, biological assets; 

- market capitalization. 

2. Analysis of profitability of financial 

activity 

- total revenue; 

- gross margin; 

- operating margin; 

- earnings per share; 

- free cash flow per share; 

- stock prices (high, low); 

- dividends; 

- payout ratio; 

- operating cash flow; 

- cap spending; 

- free cash flow; 

- working capital; 

- EBT margin. 

3. Analysis of profitability and business 

activity 

- tax rate; 

- net margin; 

- asset turnover (average); 

- return on assets (ROA); 

- financial leverage (average); 

- return on equity (ROE); 

- return on invested capital (ROIC); 

- interest coverage (ICR). 

4. Liquidity assessment - current ratio; 

- quick ratio; 

- absolute liquidity ratio. 

5. Analysis of financial independence - financial independence ratio; 

- financial dependence ratio; 

- financial risk ratio; 

- financial stability ratio. 
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Continued tabl. 1 
1 2 

6. The analysis on segments* - analysis of growth of activity of the company in the market on segments; 

- dynamics of sales on segments of operating activities of the company; 

- productivity and business processes. 
* author’s offer 
Table 1 set up according to sources [1; 2; 3; 4] 

 
Thus, the system of indicators received by us allows to carry out her integration to the system 

of financial planning. Such administrative innovation will give the chance to create complete 
approach to strategic financial management by activity of the enterprise. Indicators of financial 
planning are offered to be divided into the following groups (table 2). 

Table 2 
Group of indicators for financial planning 

Name of group Indicators for planning 

Operating planning * 

- total revenue; 
- revenue of segments; 
- operating cash flow; 
- analysis of growth of  company’s activity in the market (include divided of segments); 
- dynamics of sales on segments of operating activities of the company; 
- asset turnover (average); 
- return on assets (ROA); 
- financial leverage (average); 
- return on equity (ROE); 
- return on invested capital (ROIC). 

Strategic planning * 

- market capitalization; 
- payout ratio; 
- financial leverage; 
- EBT margin. 

* author’s offer 
Table 2 set up according to sources [1; 2; 3; 4] 

 
The interrelation between quality of corporate management and profitability of activity 

of joint-stock company and level of meeting requirements of the investor is available it, image in 
the sphere of strategic planning. Results of the joint research «ISS» (Institutional Shareholder 
Services)  and Georgia State University show that for joint-stock companies with the best level of 
corporate management even the smallest profitability of investments for 18,7 % and 23,8 % 
respectively is more, than at issuers with the low level of corporate management [5]. Thus, the 
quality of corporate management is defined as border to which the set of characteristics of 
system of internal and external mechanisms of corporate management meets requirements of the 
investor and other stakeholders [6]. Therefore the offered system is relevant for operational and 
strategic financial planning and demands further development of the boundary standard of 
indicators. Thus, formation of modern systems of financial controlling at the enterprises demands 
attraction of progressive administrative technologies, which has proved, in practice of successful 
multinational corporations. 
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ЕТАПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні важливою проблемою для 
підприємств є розробка та удосконалення стратегії їх розвитку з урахуванням динамічних 
змін оточуючого середовища. 

Маркетингове управління або маркетинговий менеджмент (Marketing Management) – 
процес планування і реалізації концепції, ціноутворення, просування і розподілу ідей, 
товарів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, що задовольняють як індивідуальні, 
так і організаційні цілі [1, с. 448]. 

Цілі маркетингового менеджменту визначають і формують на основі загальних цілей 
фірми, і насамперед її місії [2, с. 45]. 

Існує велика кількість визначень стратегії, що є свідченням значної уваги до цього 
поняття серед зарубіжних та вітчизняних економістів. В Україні розробленням класифікації 
стратегій підприємства займаються К. Редченко, В. Василенко, Т. Ткаченко, А. Бєлошапка, 
С. Покропивний, В. Колот, В. Пастухова, А. Наливайко, З. Шершньова. Стратегія 
розробляється і реалізується для всього підприємства як єдиної господарської одиниці на 
тривалий період і стосується лише концептуальних, життєво важливих для підприємства 
напрямків діяльності [3, с. 10]. 

Існує безліч схем, алгоритмів та етапів процесу розробки стратегії підприємства. Над 
розробками етапів процесу розробки стратегії підприємства працювали такі вчені як 
Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська, М. Г. Саєнко, І. Ансофф. 

Автором статті представлено альтернативний варіант поєднання різних варіацій етапів. 
Автор вважає доцільним розглянути процес розроблення стратегії, поділяючи його на 
дев’ять етапів. 

І етап: визначення місії та аналіз ресурсів підприємства. 
Вибір місії спрямований на визначення сенсу існування підприємства та його 

стратегічної позиції у зовнішньому середовищі. 
При зміні стратегії керівництво завжди має враховувати її взаємозв’язок з 

організаційною структурою і об’єднати формування структури організації і планування. 
Кожна компанія може скласти досить довгий список власних ресурсів, якими 

вона володіє, однак не всі вони будуть корисні при розробці стратегії. При 
розробці стратегії необхідно визначити відмінні ресурси (активи і можливості), 
використання яких дозволило б компанії створювати довгострокові конкурентні 
переваги [4, с. 82]. 

Мета аналізу матеріальних ресурсів полягає у підвищенні ефективності виробництва за 
рахунок раціонального використання ресурсів розподіливши їх за градацією можливостей 
імітації ресурсів. 

Асортиментний ряд складається з безлічі позицій. Щоб розставити пріоритети 
необхідно провести комплексний аналіз продажів. Одним з методів такого аналізу є 
ABC-аналіз. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі» 
 

 

54 

 

ІІ етап: вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на 
діяльність підприємства. 

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, за допомогою якою керівництво 
встановлює, оцінює та контролює зовнішні у відношенні до організації фактори, щоб 
визначити можливості та загрози для її діяльності [5]. 

У світовій економічній науці аналіз основних факторів макросередовища називають 
PEST-аналізом [6]. 

Для успішного ведення бізнесу необхідно враховувати дуже багато чинників, які 
найчастіше вислизають від уваги підприємців. Одним з аналізів мікрооточення компанії є 
аналіз 5 сил конкуренції Портера. Для більш показового результату можливе застосування 
кількісного аналізу 5 сил конкуренції М. Портера [7]. 

ІІІ етап: визначення сильних, слабких сторін підприємства. 
SWOT-аналіз – це один з основних етапів стратегічного планування, результати якого є 

основою для прийняття управлінських рішень в різних функціональних зонах компанії [4, с. 113]. 
Виявити і співвідносити між собою обмеження і можливості, сильні і слабкі сторони 

підприємства допоможе якісний SWOT – аналіз. 
Даний аналіз має на увазі аналіз внутрішнього середовища компанії, а також виявлення 

можливостей і небезпек для компанії з боку ринку. 
На основі даного аналізу можна виробити стратегії подальшої поведінки для подолання 

небезпек і посилення сильних сторін компанії. 
ІV етап: визначення цілей діяльності організації. 
Проведення кількісного SWOT-аналізу з використанням четирьохпольной матриці 

виявляє сучасній стан показників підприємства та відображає бажані показники. 
Для покращення показників потрібно розробити ряд заходів, а також для визначених 

показників провести підтримуючі заходи. 
V етап: аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії. 
Для досягнення однієї і тієї ж самої мети можна застосувати різні способи. Тому 

виникають два запитання: 
За допомогою яких способів може бути досягнута мета? 
Який з цих способів є найкращим? 
VI етап: вибір стратегії. 
Вибір стратегії передбачає обґрунтування тієї стратегії з множини альтернатив, 

яка приймається підприємством для реалізації як оптимальна з огляду на її 
результативність і ризикованість. 

VIII етап: реалізація стратегії. 
Реалізація стратегії є найменш формалізованим етапом стратегічного управління і 

найбільш невизначеним з погляду кінцевого результату. 
IХ етап: контроль реалізації стратегії. 
Контроль реалізації стратегії має на меті забезпечення якісного зворотного зв’язку через 

постійне відстеження одержуваних результатів, порівняння їх із цілями та підготовку 
висновків щодо ефективності діючої стратегії [8]. 
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ТОП-5 ТРЕНДІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 
 

Існує багато нових тенденцій та стратегій цифрового маркетингу, які розвиваються в 
сучасну епоху високих технологій. Ключовий принцип – залишатись на верхівці тенденцій 
та з’ясувати, що сьогодні найкраще для бізнесу. Отже, розглянемо найпопулярніші прийоми 
цифрового маркетингу 2018 року. 

1. Штучний інтелект сьогодні відіграє вирішальну роль у маркетингу. Він може 
аналізувати поведінку споживачів та шаблони пошуку, використовуючи дані з платформ 
соціальних мереж та публікацій блогів, щоб допомогти компаніям зрозуміти, як користувачі 
та клієнти знаходять необхідні для себе продукти та послуги. 

Штучний інтелект також пропонує користувачам інформацію та поради. За словами 
Gartner, до 2020 року 85 % взаємодії з клієнтами не будуть потребувати комунікацій з 
людиною [1, c. 87]. 

2. Програмна реклама, по суті, використовує штучний інтелект, щоб автоматизувати 
покупку оголошень та можливість більш точно націлювати аудиторію, що збільшує шанси 
на успіх маркетингової кампанії та зменшує витрати на придбання клієнтів. 

Відповідно до eMarketer, 84 % цифрових медійних оголошень   стануть програмними до 
2019 року [5]. 

3. Чатботи є важливою тенденцією цифрового маркетингу в 2018 році. На снові 
технологій штучного інтелекту, чатботи використовують формат обміну миттєвими 
повідомленнями для спілкування в режимі реального часу з клієнтами або відвідувачами 
сайту, і багато компаній вже використовують цю функцію. 

Багато клієнтів надають перевагу спілкуванню з чатботами, оскільки вони чуйні і дають 
відповіді оперативно і точно, і ніколи не втрачають терпіння [2, c. 63]. Ці віртуальні 
помічники пропонують виняткове обслуговування клієнтів, задоволення очікувань клієнтів 
та автоматизацію повторюваних завдань, які дозволяють організаціям зосередити увагу на 
більш важливих роботах. 

4. Персоналізація або індивідуальний контент став основним аспектом маркетингу. Він 
надає клієнтам унікальний досвід на основі їх вибору та уподобань, і вважається кращим 
варіантом, ніж маркетинг «єдиного розміру». 

За наявності таких даних, як історія покупки, поведінка споживачів та натискання 
посилань, підприємства можуть налаштовувати свій вміст та підвищити рентабельність 
інвестицій. 74 % маркетологів вважають, що цільова персоналізація підвищує 
зацікавленість клієнтів [3, c. 113]. 

Одним із прикладів персоналізації є кампанія Coca-Cola «Поділися колою», що вийшла 
у 2014 році для привернення уваги так званих міленіумів. «Поділися колою» – 
індивідуальний бренд з найпопулярнішими іменами, надрукованими на пляшках коли. Ця 
кампанія призвела до збільшення продажів безалкогольних напоїв на 2 % – після 
десятиліття постійного зниження – споживання коли з 1,7 до 1,9 млрд. порцій на день [4]. 

5. Стримінг. Це не дивно, що відео продовжує домінувати в. Очікується продовження 
переходу до відеоконтенту, а в особливості до онлайн стримінгу. Відео стримінг в 2017 році 
займав 75 % всього трафіку в інтеренті і на даний момент немає ніяких ознак зниження цієї 
тенденції [6]. Було також виявлено, що користувачі переглядають відео сримінг втричі 
довше ніж відео у записі. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 
 

Глобалізація з кожним днем все більше впливає на людське життя, а особливо це 
проявляється в економічному її аспекті. Цей процес на перший погляд не помітний, але він 
постійно розвивається, безперестанно збільшуючи обсяги свого проникнення в різні 
процеси людської діяльності. 

Це можна простежити через застосування сучасних інноваційних технологій у сфері 
продажу товарів і послуг у мережі Інтернет, яке й отримало назву – Інтернет-маркетинг. 
Сьогодні такий вид маркетингу є невід’ємною складовою ведення бізнесу, адже люди, які 
займаються підприємницькою діяльністю, чудово розуміють, що без застосування 
ефективної реклами, котра зможе охопити більшу кількість споживачів, практично 
неможливо досягти високої продуктивності праці та омріяної результативності, що 
особливо виражається у грошовому еквіваленті [1]. 

Саме тому галузь Інтернет-маркетингу безперервно зростає, про що нам свідчить поява 
нових соціальних мереж і комерційних сайтів для поширення інформації та збуту 
продукції. Основою цього процесу є практика використання традиційних маркетингових 
рішень, адаптованих як до потреб інтернету, так і для користувача мережі. 

Можна виділити такі принципи сучасного Інтернет-маркетингу [2]: 
1. Часова та просторова континуальність, обумовлена безперервним функціонуванням 

Інтернету в будь-якій точці світу. 
2. Універсальність – відсутність обмежень при реалізації маркетингової кампанії, 

можливість подолання мовних та етнічних бар’єрів. 
3. Багатоканальність – поширення інформації можливо через кілька сервісів і 

механізмів: веб-сайти, обмін файлами, електронна пошта, відео-та аудіосервіси, соціальні 
мережі, мобільні додатки та інше. 

4. Керованість маркетинговими діями, що можливо завдяки відстеженню активності 
споживачів та безпосередній зміні стратегії при відсутності корисних дій користувачів. 

Актуальність мережевого маркетингу зумовлена потребою використання сучасних 
технологій для реалізації маркетингових ідей щодо просування товарів і послуг, пошуку 
корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів. Не менш важливим є те, що 
застосування Інтернет-маркетингу допомагає розширювати ринки збуту та збільшувати 
результативність рекламних кампаній, а також організувати зручну та ефективну систему 
зворотного зв’язку між покупцями та споживачами [3]. 

Взагалі, пріоритетним завданням маркетингу є здатність наперед визначити розвиток 
ринку, його зовнішнє та внутрішнє середовище, а Інтернет, в свою чергу, 
дозволяє отримати стратегічну конкурентну перевагу та створити передумови для 
адекватної реакції на зміни цього зовнішнього середовища й обумовити цілеспрямований 
вплив на його формування. 

В Україні, як і в світі в цілому, Інтернет-маркетинг з кожним роком набирає все 
більшого значення, і це стосується не лише бізнес-компаній, які займаються власними веб-
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сторінками, але й звичайних користувачів мережі, які прагнуть просувати свої сайти або 
блоги. Така діяльність сьогодні є найширше представленою в одній із найпопулярніших 
соціальних мереж – Instagram, де будь-хто самостійно може створити власну справу, 
фактично не виходячи з дому. Залишається лише поширювати інформацію про свій 
продукт, розвивати свій акаунт та вдосконалювати сервіс. Тож аби про Вас, Ваш продукт чи 
послугу, яку Ви надаєте, дізналось більше людей, існує можливість купити рекламу у 
відомих блогерів або на інших сторінках цієї мережі, за якими вже слідкують тисячі, а то й 
мільйони осіб, – це і є найпростіше представлення Інтернет-маркетингу, доступного 
абсолютно для кожного українця. 

Отже, розвиток Інтернет-маркетингу тісно пов’язаний із розвитком сучасних 
технологій. У зв’язку із стрімким науково-технічним прогресом такий вид маркетингу 
набуває не лише актуальності, але й поступово перетворюється на основний вид комунікації 
зі споживачами багатьох господарюючих суб’єктів різних галузей та сфер економіки. І  
сьогодні, незважаючи на різні складності організації ефективної роботи в мережі, все 
більше прогресивних компаній включають Інтернет-маркетинг у перелік інструментів 
просування своєї продукції на вже існуючі та нові ринки, а люди за допомогою соціальних 
мереж ведуть власні блоги або бізнес-акаунти для отримання додаткового заробітку. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ 

НА ЗАЛІЧНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Транспорт, будучи невід’ємною частиною соціально-економічної структури 
суспільства, повинен певним чином реагувати на зміни в управлінні економікою країни. 
Перехід до ринкових відносин в Україні зажадав використання ринкових механізмів 
господарювання і на транспорті, але з урахуванням специфіки організації транспортного 
виробництва та особливостей управління на кожному виді транспорту. 

Раніше деякі елементи маркетингу використовувалися на вітчизняному транспорті, 
таким чином, на залізничному транспорті існувала система знижок і надбавок до тарифів, 
проводилася оптимізація транспортно-економічних зв’язків та планування перевезень, 
розроблялися і реалізовувалися окремі заходи щодо підвищення якості перевезень і 
транспортного обслуговування користувачів транспортом. Однак ці елементи маркетингу 
не носили системного характеру, а загальна політика централізованого планування 
обмежувала ініціативу господарюючих суб’єктів транспорту і розвиток конкуренції на 
ринку транспортних послуг з використанням концепції маркетингу [1].  

https://www.webcom-academy.by/help/articles/internet_marketing._osnovyi_biznesa_v_internete.html
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Перехід до ринкових відносин, різкий спад виробництва і платоспроможного попиту 
населення викликали в останнє десятиліття значне зниження обсягів перевезень вантажів і 
пасажирів на всіх видах транспорту. У свою чергу це призвело до виникнення вільних 
потужностей транспорту, погіршення фінансового становища транспортних підприємств. 
Пропозиції стали перевищувати попит на транспортні послуги. Посилилася конкуренція 
між видами транспорту і окремими транспортними підприємствами. 

Однією з причин скрутного стану є відсутність системного підходу до використання 
маркетингу на транспорті, з основних функцій маркетингу (вивчення ринку, планування, 
ціноутворення та просування товарів і послуг) використовується, найчастіше, тільки перша. 
Взагалі, недостатньо використовується маркетинговий арсенал з розвитку стратегічного 
планування, використання методів здійснення впливу транспорту на оптимізацію 
господарських зв’язків і транспортного фактора при розміщенні продуктивних сил і 
ціноутворення. Разом з тим є й інші причини уповільненого впровадження концепції 
маркетингу на транспорті. Вони пов’язані, перш за все, з особливостями транспортного 
виробництва і відповідно вимагають певної трансформації галузевого маркетингу [2].  

До особливостей маркетингу на залізничному транспорті можна віднести наступне: 
1. Нематеріальний характер продукції транспорту – перевезення або транспортні 

послуги, які прив’язані до місця й часу скоєння, що дещо обмежує можливості конкуренції 
на одному виді транспорту, наприклад, залізничному. Ширша конкуренція може бути на 
автотранспорті, між видами транспорту. Так, при організації змішаних перевезень краще 
логістичне взаємодія видів транспорту, здійснення доставки вантажів за схемою «від дверей 
до дверей» і «точно в строк».  

2. Відмінності у формах власності і організаційних структурах управління на різних 
видах транспорту викликають необхідність побудови різних варіантів організації 
маркетингових структур управління – від централізованої (функціональної) на залізничному 
транспорті до розгалуженої (багатопродуктової) за видами діяльності на автотранспортних 
підприємствах. У ряді випадків невеликі транспортні та операторські компанії взагалі не 
мають власних маркетингових органів, а при необхідності користуються послугами 
консалтингових фірм з маркетингу. 

3. Зміст маркетингової діяльності в значній мірі залежить від виду і відмінних 
характеристик послуг залізничного транспорту – вантажні або пасажирські перевезення. 
Також є відмінності в підході до організації маркетингу всередині одного виду перевезень. 

4. Особливість маркетингу на залізничному транспорті викликають відмінності 
систем ціноутворення (тарифної політики) від порядку формування цін в інших галузях 
економіки. На залізничному транспорті, тарифна політика майже повністю формується 
державними органами і враховує, загальнонаціональні інтереси. На автомобільному та 
річковому транспорті в тарифах не знаходять відображення витрати на утримання і 
будівництво шляхів сполучення, а на залізницях шляхові витрати входять в собівартість 
перевезень і відповідно до тарифу. Виникають несправедливі умови цінової конкуренції, 
тим більше, що залізниці зобов’язані вносити відрахування в дорожні фонди, фінансуючи 
тим самим своїх конкурентів. 

5. Висока капіталомісткість транспортної інфраструктури (наземних шляхів сполучення 
і постійних пристроїв), неможливість її імпортувати або експортувати (крім рухомого 
складу), інтереси економічної та громадської безпеки накладають розумні обмеження на 
вміст розроблюваних заходів плану маркетингу з конкурентного управління транспортно-
дорожнім комплексом країни.  

6. Існують певні особливості визначення ефективності маркетингу на транспорті. Вони 
пов’язані зі складнощами поділу частки впливу маркетингових та інших заходів (технічних, 
технологічних, інтелектуальних) на отриманий ефект. Важко встановити що саме впливає 
на приріст обсягу перевезень і доходів транспортних підприємств. Часто такий приріст 
може бути викликаний розширенням обсягів виробництва, відкриттям туристичного сезону, 
літніми відпустками громадян і т. п. 
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Точне встановлення впливу на перевезення транспортної реклами або необхідність 
введення знижок до тарифів можна визначити за допомогою спеціальних маркетингових 
досліджень, опитування клієнтури, проведенням відповідних експериментів. Слід також 
враховувати два види ефекту від реалізації маркетингових заходів: транспортний і 
внетранспортний. Останній часом у кілька разів вище першого. Так, прискорення доставки 
вантажів і введення знижок до тарифів сприяють зниженню вартості оборотних коштів 
вантажовласників і підвищенню конкурентоспроможності продукції, що перевозиться [3]. 

Отже, транспортний маркетинг являє собою систему організації і управління діяльністю 
транспортних підприємств, фірм та компаній на основі комплексного вивчення 
ринку транспортних послуг і попиту споживачів з метою створення найкращих 
економічних умов реалізації своєї продукції. Залізничний транспорт забезпечує економічні 
взаємозв’язки між різними галузями і неперервність процесів виробництва і обігу продукції. 
Таким чином, структура і обсяги вантажопотоків, їх розподіл по території країни, за 
напрямами і по сезонах, а також пов’язаних з ними грошових потоків, визначаються не 
галуззю чи самими транспортними підприємствами, а підприємствами та організаціями, 
яким належать вантажі.  
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IGTV ЯК НОВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОЗВИТКУ 
БІЗНЕС-АККАУНТІВ В INSTAGRAM 

 

Instagram можна вважати трендом інтернет-маркетингу. Instagram надає можливість 
створення ефективної реклами всередині самого сервісу. Проте бізнес ще не використовує 
весь потенціал інструменту достатньою мірою. 

Instagram постійно змінюється, впроваджуючи все нові і нові функції. Одним із 
наймасштабніших оновлень за останній час став запуск власного «телебачення», тобто 
InstagramTV (IGTV). IGTV – це платформа, яка є певним симбіозом Youtube та відомого 
додатку Snapchat. Мобільна платформа з’явилася не випадково, а цілком закономірно. За 
прогнозами аналітиків Instagram, приблизно через 5 років відеоматеріали можуть складати 
три чверті мобільного трафіку. Instagram утримує в цілому серйозну конкуруючу перевагу. 

Розробники нової функції пропонують користувачам не просто вивантажувати 
свої ролики в додаток, а робити це системно. Передбачається, що на платформі буде 
виходити чимало шоу-програм і блоків новин, як це буває і на звичайному телебаченні. 
Такий підхід дозволяє просунути власний канал або аккаунт. Потенціал Instagram для 
маркетологів величезний [1].  

В даний час функції реклами в IGTV не існує. Але в найближчому майбутньому вона 
має з’явитись. Також планується введення монетизації за перегляди. Поки можливе тільки 
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стандартне просування: використання популярних хештегів і назв, створення якісного 
матеріалу, який зачепить глядачів і зацікавить їх у підписці. 

Дослідження показують, що у бренду є наступні переваги: 
– для бізнес-аккаунта показник залученості – 4 %, в той час як в соціальних мережах він 

коливається в районі 0,1 %; 
– 70 % користувачів розповідають в Інстаграмі про новий знайдений бренд; 
– 62 % користувачів підписані на акаунти компаній в Інстаграмі. 
Телебачення в Інстаграм ще одна точка контакту з людьми, яка допоможе їм вирішити 

питання вибору товарів. Тому в Інста-продажах через нову платформу на перший план 
виходять інфлюенсери. Блогери і лідери думок, у яких багато потрібних передплатників [3].  

Бізнес-менеджери можуть викладати інструкції, Лайфхаки, огляди новинок, й при 
цьому ставити посилання на магазин, де можна придбати товар. Можна розміщувати 
зйомки реального процесу роботи. Наприклад, для ресторану, можна знімати, як кухарі 
готують їжу, щоб не залишалося сумнівів в її якості і санітарній обстановці кухні. Для 
б’юті-індустрії актуальними будуть зйомки про дезінфекцію манікюрних інструментів, 
процесу роботи майстра та відгук задоволеної клієнтки. 

На нашу думку, до переваг IGTV можна віднести: 
1. Зручний мобільний формат. З IGTV вам не доведеться перевертати мобільний 

пристрій. Відео автоматично відтворюються в вертикальної орієнтації і на повний екран. 
2. Максимальна зручність. Відео починає відтворюватися відразу при запуску програми. 
3. Актуальний контент. IGTV пропонує доступ до контенту блогерів, на які 

вже є підписка. 
4. IGTV дозволяє завантажувати власні відео через додаток чи браузер [4]. 
У мобільного телебачення від IG суттєво нижчою буде собівартість ролика. Для 

створення ефективного рекламного огляду на IGTV потрібен тільки смартфон. 
У будь-якій діловій активності важливий результат, який можна виміряти. В 

мобільному телебаченні від IG можна відстежити: 
– кількість переглядів; 
– лайки та коментарі; 
– тривалість утримання уваги користувачів [2]. 
Коли на платформі з’явиться реклама, аналітична база, швидше за все, розшириться. 

Тобто проект має суттєві перспективи, зокрема це підтверджується тим, що: 
– 54 % користувачів надають перевагу відео іншим форматам контенту (в минулому 

році цей показник був 23 %); 
– 57 % користувачів смартфонів здатні дивитись відео тривалістю 30-40 хвилин 

повністю. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОЇ ПРИРОДИ ЗМІН 
 

Торгівля в умовах структурних ринкових трансформацій перетворюється в складну 
динамічну систему, що функціонує в рамках великомасштабного, швидкоплинного 
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соціально-економічної ринкового середовища. Усі можливі наслідки позитивних і негативних 
процесів зовнішнього і внутрішнього середовища мають вагомий вплив і на торгівлю. 

Роздрібна торгівля відіграє важливу роль в економіці держави, вона реалізує  ключові 
бізнес-процеси, пов’язані з продажом товарів і послуг і їх доведення до кінцевого споживача. 
За останні роки сильно змінився і вигляд торгівлі за рахунок насиченості ринку товарами.  

Сучасний споживчий ринок відрізняється високою концентрацією товарів різного 
призначення, великої кількості виробників і високою конкуренцією на ринку. Змінилася 
система надходження товарів на ринок, на поточний момент на ринку переважають 
мережеві підприємства, а динаміка обсягів і структури реалізації товарів саме в цьому 
каналі набуває все більш стійкий характер. 

Існують певні особливості, що характеризують роздрібну торгівлю, серед них 
виділимо середній розмір покупки, багату кількість імпульсивних покупок та реклама 
роздрібного оператора. 

Роздрібна торгівля динамічна. На основі досліджень, проведених в цій області, 
Друсилла Браун висловила припущення, що теорії інституційної зміни роздрібної торгівлі 
можна поділити на три групи: теорії навколишнього середовища, циклічні і теорії 
конфліктів [1].  

Теорії навколишнього середовища пояснюють зміни у роздрібній торгівлі як результат 
трансформації  моделей та способу життя споживачів. Циклічні теорії, пов’язані з 
економічними циклами, припускають наявність моделей розвитку, які допомагають 
прогнозувати зміни в сфері роздрібної торгівлі, аналогічно тому, як цикли розглядаються з 
точки зору загальних умов економічного розвитку. Теорії конфліктів припускають, що 
інституційні зміни в роздрібній торгівлі є результатом конкурентної поведінки і взаємин 
між операторами роздрібної торгівлі. 

В умовах динамічного ринку з’являється безліч факторів, якими необхідно своєчасно 
керувати для того, щоб якісно задовольняти потреби кінцевих споживачів. Це формує коло 
питань організаційно-економічного характеру, що вимагають повсякденного рішення за 
допомогою різноманітних методів торгового маркетингу. 

Структурними тенденціями у вітчизняній роздрібній торгівлі є посилення домінування 
операторів роздрібної торгівлі над постачальниками; зростаюча частка ринку, яка 
утримується великими розгалуженими роздрібними багатогалузевими магазинами і втрата 
частки ринку незалежними роздрібними операторами; підвищення рівня концентрації ринку; 
технічна перевага великих роздрібних операторів, що забезпечує ефективність витрат [2]. 

Динамічність роздрібної торгівлі підтверджують статистичні дані. За даними Державної 
служби статистики оборот роздрібної торгівлі в Україні у 2017 році склав 816,553 млрд грн, 
що на 8,8 % більше ніж у 2016 році. Областями-лідерами росту обороту роздрібної торгівлі 
стали Закарпатська, Одеська и Львівська.  

Показники обороту роздрібної торгівлі у цих областях склали 18,31 млрд грн, 
62,96 млрд грн, 51,9 млрд грн відповідно. Найменшим показником зростання обороту 
роздрібної торгівлі відзначилась Волинська область – усього 5,8 % зростання проти 17,2 % 
зростання цього показника у Закарпатській області[3]. 

За результатами обстеження Державною службою статистики підприємств роздрібної 
торгівлі виявлено такі тенденції розвитку стану їх ділової активності на І квартал 2018р. 
порівняно з попереднім кварталом, як зменшення обсягу замовлень товарів у роздрібній 
торгівлі; уповільнення темпів збільшення кількості працівників на підприємствах 
роздрібної торгівлі; зростання цін реалізації товарів у роздрібній торгівлі.  

Все це спонукає торгових операторів до пошуку нових стратегій розвитку роздрібної 
торгівлі. В умовах динамічних змін вчені в сфері економіки і роздрібної торгівлі виділяють 
три основні стратегії ведення бізнесу [4]: 

1. «Купуй дешево – продавай дорого». Це стратегія спеціалізованих магазинів і 
універсамів. Орієнтована на надання високого рівня сервісу і досить ексклюзивних 
(рідкісних) товарів (забезпечує труднощі порівняння цін). Дана стратегія не завжди успішна 
через малу кількість потенційних покупців, готових заплатити високу ціну; 
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2. «Конкуруй низькими цінами за рахунок великих обсягів продажу». Дана стратегія 
протилежна попередньої, досить успішна, але спрямована на мінімальну кількість послуг, 
що надаються. Покупець отримує  товар за низькими цінами, при цьому рівень сервісу та 
супутніх послуг мінімальний. В якості прикладу можна привести, магазини-склади або 
магазини самообслуговування. 

3. «Орієнтуйся на додану зручність». Ця стратегія орієнтує магазини на таку конкурентну 
перевагу, як додаткові зручності (розташування, графік роботи, додаткові послуги). 

Можна сказати, що стратегія розвитку щодо послуг зумовлює особливості 
процесу складання комплексу послуг операторів роздрібної торгівлі і, крім цього, може 
бути використана як допоміжний параметр визначення торгового формату того чи 
іншого підприємства. 

Досвід провідних операторів роздрібної торгівлі галузі показує, що найважливішим 
резервом та напрямком розвитку роздрібної торгівлі стає використання інноваційних 
технологій, впровадження сучасних маркетингових рішень, що забезпечують підвищення 
продуктивності праці торгового персоналу, повне задоволення потреб населення в сучасних 
торгових послугах. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Инвестиционный проект – документ, обосновывающий необходимость осуществления 
инвестиций, в котором содержатся основные характеристики проекта и финансовые 
показатели, связанные с его реализацией [1, c. 267]. 

С позиций управленческого персонала организаций все инвестиционные проекты 
должны быть классифицированы по разнообразным признакам. 

Предназначение инвестиций – ключевой признак классификации инвестиционных 
проектов, который выделяет семь причин инвестирования и групп бизнес-проектов: 

– инвестиции, которые повышают эффективность производства; 
– инвестиции, расширяющие действующее производство; 
– инвестиции, создающие производственные мощности, при освоении новых сфер 

бизнеса; 
– инвестиции, которые связаны с выходом на новые рынки сбыта; 
– инвестиции при исследованиях и разработке новых технологий; 
– инвестиции в основном социального назначения; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0161893887900275#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01618938
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01618938
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01618938/9/3
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– инвестиции, которые осуществляют в соответствии с требованиями 
законодательства [2, с. 213 – 214]. 

Существуют различные классификации инвестиционных проектов. В зависимости от 
признаков, положенных в основу классификации, можно выделить следующие виды 
инвестиционных проектов. 

По отношению друг к другу: независимые, допускающие одновременное и раздельное 
осуществление, причем характеристики их реализации не влияют друг на друга; 
альтернативные (взаимоисключающие), т.е. не допускающие одновременной реализации. 

По срокам реализации (создания и функционирования): краткосрочные (до 3 лет); 
среднесрочные (3 – 5 лет); долгосрочные (свыше 5 лет). 

По масштабам (чаще всего масштаб проекта определяется размером инвестиций): 
малые проекты, действие которых ограничивается рамками одной небольшой фирмы, 
реализующей проект; средние проекты – это чаще всего проекты реконструкции и 
технического перевооружения существующего производства продукции; крупные 
проекты – проекты крупных предприятий, в основе которых лежит прогрессивно «новая 
идея» производства продукции, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и 
внешнем рынках; мегапроекты – это целевые инвестиционные программы, содержащие 
множество взаимосвязанных конечных проектов [3, с. 80 – 81]. 

Инвестиционные проекты могут различаться по степени риска: более рискованными 
являются проекты, направленные на освоение новых видов продукции или технологий, 
менее рискованными – проекты, предусматривающие государственную поддержку. 

Возможны разные подходы к классификации и систематизации, учитывая их 
условность, существует подход, в соответствии с которым за основу классификации 
принимается следующее: 

1. Тип проекта – по сферам деятельности (технические, организационные, 
социальные, смешанные). 

2. Вид проекта – по характеру предметной области и целям, в том числе проекты 
изменений – проекты, независимо от вида, типа, масштаба, которые развиваются внутри 
уже функционирующего предприятия и направлены на изменение показателей его 
деятельности [4, c. 11]. 

Для того чтобы классификация проектов носила прикладной характер и 
использовалась в управлении ими, следует рассмотреть классификацию инновационно- 
инвестиционных проектов: 

– по источникам финансирования проекта: а) за счет собственных средств; б) за счет 
заемных средств; в) за счет средств бюджета; г) за счет меценатов; д) смешанное 
финансирование; 

– по эффективности проекта: а) высокоэффективные; б) среднеэффективные; в) 
низкоэффективные; 

– по затратности проекта: а) крупнозатратные; б) среднезатратные; в) низкозатратные; 
– по уровню риска проекта: а) высокорисковые; б) среднерисковые; в) низкорисковые; 
– по степени привлекательности проекта: а) высокопривлекательные; б) 

низкопривлекательные [5]. 
На практике данная классификация не является исчерпывающей и допускает 

дальнейшую детализацию. 
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