
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту  

Рада молодих вчених ІНЕМ 

 
 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 
 

MANAGEMENT OF ECONOMICAL PROCESSES  
AT THE MACRO- AND  MICROLEVELS:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOLUTION 
 

Матеріали 
ІІ Міжнародної науково-практичної  

інтернет-конференції молодих вчених 
 

14–15 квітня 2016 
 

 
 

Львів 
Видавництво Львівської політехніки 

 2016 



 2 

УДК 330.101.54:005(063) 
ББК 65.012:65.050я43 

У 677 
 
 
 
 
 

  Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та 
перспективи вирішення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції молодих вчених, 14–15 квітня 2016 р. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 228 с. 

ISBN 978-617-607-912-5 
 
У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам 

управління економічними процесами на рівні держави, регіонів та суб’єктів 
господарської діяльності. Матеріали структуровані за декількома напрямами 
досліджень: «Управління економікою держави в умовах євроінтеграції та військової 
агресії РФ»; «Регіональне управління економікою на засадах інноваційного 
розвитку»; «Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю 
суб’єктів господарювання»; «Формування та адаптація інструментарію управління 
економічними процесами в ХХІ столітті»; «Вплив глобальних політичних, соціальних 
та екологічних проблем на економічні процеси в державі». Видання призначене для 
викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів. 

УДК 330.101.54:005(063) 
ББК 65.012:65.050я43 

 
 
 
 

Відповідальний за випуск – Кулиняк І. Я.  
 

Матеріали подано в авторській редакції.  
Відповідальність за зміст матеріалів, їх відповідність вимогам чинного правопису, 

 і достовірність фактів та статистичних даних несуть автори. 
 

http://www.conf.inem.lviv.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    © Національний університет  
«Львівська політехніка», 2016 ISBN 978-617-607-912-5 

 

У 677 



 3 

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет «Львівська політехніка» 

Інститут економіки і менеджменту 
Рада молодих вчених ІНЕМ 

Лодзький університет (Польща) 
Університет економіки м. Варна (Болгарія) 
Університет Матея Бели (Словаччина) 

Білоруський державний університет (Білорусь) 
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

 
за участю партнерів Ради молодих вчених ІНЕМ: 
Рада молодих вчених Дніпропетровської області 

Одеська обласна Рада молодих вчених 
Рада молодих учених Харківського національного економічного університету 

ім. С. Кузнеця 
Рада молодих вчених Національного університету державної податкової служби 

України (м. Ірпінь) 
Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету 
Рада молодих вчених НТУУ «Київський політехнічний інститут» 

Рада молодих вчених Дніпропетровського національного університету  
ім. Олеся Гончара 

Рада молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне)  
Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України (м. Одеса) 
Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету 
Рада молодих вчених Української академії банківської справи  (м. Суми)  
Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)  
Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України» (м. Львів) 
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Чернівецького 

національного університету ім. Ю.Федьковича 
Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 
Бобало Ю.Я. – д.т.н., професор, ректор Національного університету «Львівська 

політехніка». 
 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 
Чухрай Н.І. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Національного 

університету «Львівська політехніка»; 
Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, директор НН Інституту економіки і менеджменту 

Національного університету «Львівська політехніка», Заслужений працівник народної 
освіти України.  

 
СЕКРЕТАР ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 

Коваль З.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу Національного 
університету «Львівська політехніка». 

 
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 

Алєксєєв І.В. – д.е.н., професор, заступник директора НН Інституту економіки і 
менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри 
фінансів;   

Борсекова К. – PhD, декан інституту економічних наук Університету Матея Бели 
(Республіка Словаччина); 

Данько Ю.І. – к.е.н., доцент, завідувач науково-дослідної частини, голова РМВ 
Сумського національного аграрного університету; 

Дзюбінська А. – Ph.D., assistant professor кафедри управління підприємством 
Університету економіки в Катовіце (Республіка Польща); 

Загородній А.Г. – к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу 
Національного університету «Львівська політехніка»;  

Захарчин Г.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та 
адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;  

Зелінська А. – Dr hab., професор факультету економіки, менеджменту і туризму 
Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща); 

Карий О.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій 
Національного університету «Львівська політехніка»;  

Козик В.В. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та 
інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;  

Копчевська К. – PhD, assistant professor кафедри державного сектора економіки 
Факультету економічних наук Варшавського університету (Республіка Польща); 



 5 

Коцюба Д. –  PhD, керівник Центру інновацій та комерціалізації досліджень 
Факультету політики просторового планування Університету Марії Кюрі-Склодовської 
(Республіка Польща); 

Крикавський Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики 
Національного університету «Львівська політехніка»;  

Лайко О.І. – д.е.н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу 
Міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор'я, голова РМВ 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, член 
Одеської обласної РМВ та РМУ при МОН України; 

Мельник О.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та 
митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;  

Мискін Ю.І. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліково-аналітичних баз знань, 
голова Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби 
України;  

Пирог О.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного 
підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»; 

Подольчак Н.Ю. – д.е.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та 
фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; 

Поплавська Ж.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Національного університету «Львівська політехніка»;  

Пшигодські З. – PhD, ад’юнкт кафедри регіональної економіки та довкілля 
Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка Польща); 

Соколовіч М. – PhD, assistant professor кафедри регіональної економіки та 
довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка 
Польща); 

Тодоров О. – PhD, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
Факультету менеджменту Університету економіки м. Варна (Республіка Болгарія); 

Урамова М. – PhD, професор кафедри економіки Факультету економіки 
Університету Матея Бели м. Банська Бистриця (Республіка Словаччина); 

Шкутько О.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри світової економіки Білоруського 
державного економічного університету (Республіка Білорусь). 



 6 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 
Чубай В.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, голова Ради 

молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», член РМУ 
при МОН України. 

 
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Мрихіна О.Б. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та 
інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»; 

Кулиняк І.Я. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Націо-
нального університету «Львівська політехніка». 

 
СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Мужеляк М.М. – асистент кафедри фінансів Національного університету 
«Львівська політехніка». 

 
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

Безус Р.М. –  к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, голова РМВ Дніпропетровської 
області; 

Вяткін П.С. – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління, голова РМВ 
Черкаського державного технологічного університету; 

Гарасим Ю.Й.  –  к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту та 
маркетингу, голова РМВ УДУФМТ; 

Дзюбіна К.О. – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної 
діяльності Національного університету «Львівська політехніка»; 

Дорошенко О.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, голова РМВ 
Національного університету водного господарства та природокористування; 

Дунська А.Р. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, член РМВ НТУУ «Київський 
політехнічний інститут»; 

Жебчук Р.Л. – аспірант НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» МФУ 
України, голова НТСАМВ Чернівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича, член РМУ при МОН; 

Кращенко Ю.П. – к.пед.н., заступник декана з наукової роботи Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, голова РМУ при МОН 
України; 

Кривич Я.М. – к.е.н., доцент кафедри банківської справи, член РМВ Української 
академії банківської справи; 



 7 

Кулиняк Ю.І. – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету 
«Львівська політехніка»; 

Литвин М.В. – к.е.н., доцент,  завідувач кафедри міжнародної економіки і 
світових фінансів Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара; 

Мельник Н.В. – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету 
«Львівська політехніка»; 

Найчук-Хрущ М.Б. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного 
підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»; 

Панченко А.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та 
інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»; 

Пелехатий А.О. – к.е.н., молодший науковий співробітник відділу регіональної 
фінансової політики, голова РМВ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН України»; 

Познякова О.І. – асистент кафедри фінансів Національного університету 
«Львівська політехніка»; 

Романенко О.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансового аудиту Київського 
національного торговельно-економічного університету, член РМУ при МОН; 

Стефінін В.В. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова 
Ради з НДР САМВ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; 

Харіна О.О. – к.е.н., науковий співробітник Науково-дослідної частини, секретар 
РМВ  Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Чаговець Л.О. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, голова РМУ 
Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; 

Швецова М.Б. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
Національного університету «Львівська політехніка»; 

Якимчук А.Ю. – к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного 
господарства та природокористування. 

 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

ЗМІСТ 
 

СЕКЦІЯ 1. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ 

Борисовська В.О. ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СТАН ПЛАТІЖНОГО 
БАЛАНСУ УКРАЇНИ......................................................................................................... 

 
15 

Vlasenko М. MYTHS AND EXPECTATIONS ABOUT THE EUROPEAN 
INTEGRATION OF UKRAINE........................................................................................... 

 
16 

Завербний А.С. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ......................................................................................... 

 
19 

Комардін Н.С. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ.. 

 
20 

Лозинська І.В. РОЗВИТОК М’ЯСО-МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ  
УЧАСТІ УКРАЇНИ В СОТ................................................................................................. 

 
 
21 

Мала Н.Т., Грабельська О.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ АГРЕСІЇ  
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ................................................................ 

 
24 

Мельник О.Г., Адамів М.Є. ПРЕРОГАТИВИ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ  
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ 
БІЗНЕС-СТРУКТУР............................................................................................................ 

 
 
25 

Новік О.І. МИТО – ЯК ЗАСІБ РЕАГУВАННЯ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.. 26 
Перхач О.Л. КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ 
ВИНИКНЕННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ............................................. 

 
27 

Поночовна А.М. СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ – ЗАПОРУКА 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ..................... 

 
28 

Семін І.Є. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНОЗЕМНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ................................................................................................................ 

 
 
29 

Станасюк Н.С., Оліховська М.В. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ.... 

 
30 

Усачова І.Д. ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЦІ «СХІДНОГО 
ПАРТНЕРСТВА»................................................................................................................ 

 
33 

 
СЕКЦІЯ 2. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ  

НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Анненцева О.В. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я........................................................ 

 
35 

Бабінська С.Я., Стельмах Х.П. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ................. 

 
37 

Буртник М.І. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВРАЗЛИВИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ 
НА ЗАСАДАХ АДРЕСНОСТІ........................................................................................... 

 
 
39 

Voytsekhovska V., Symak A. THE POLLUTION REDUCTION STUDY  
BASED ON POLAND’S REGIONAL DATA..................................................................... 

 
40 

Дербеньова Я.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКЛАДАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ТОРГОВИХ УГОД В СИСТЕМІ ГАТТ / СОТ.................................................................. 

 
42 



 10 

Єрмакова О.А. ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ............................................................................ 

 
45 

Коляда А.Л. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ 
РЕСУРСІВ М’ЯСОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІВДЕННОГО 
РЕГІОНУ.............................................................................................................................. 

 
 
47 

Копець Г.Р., Кулиняк І.Я. ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА............................................................................................................... 

 
49 

Лайко О.І. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАД  
В УМОВАХ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ............................................................. 

 
51 

Ливдар М.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ  
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ.......................................... 

 
53 

Люзович Т.І. НОВАЦІЇ РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ................ 55 
Мацьків О.І. РОЛЬ МЕТРОПОЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.................................................................... 

 
57 

Мищишин О.Л. КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ  
ТРАНС-КОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА............................................................... 

 
59 

Мороз Н.В. МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ  
БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ  
ОСББ З УПРАВИТЕЛЕМ………………………………………………........................... 

 
 
60 

Науменко Ж.Г. ПРИЧИНИ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ….. 62 
Плець І.І., Щур Р.І. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ (НА ПРИКЛАДІ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА)................. 

 
63 

Політило М.П. СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ – СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ............... 

 
65 

Ярема Л.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ................................................... 

 
67 

 
СЕКЦІЯ 3. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ  

ТА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Витрикуш Ю.І. МIЖНAРOДНИЙ ДOСВIД  ФOРМУВAННЯ СИСТEМИ 
ФIНAНСOВO-EКOНOМIЧНOЇ БEЗПEКИ ПІДПРИЄМСТВ......................................... 

 
70 

Дзюрах Ю.М. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.............................................................................. 

 
71 

Дідик А.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ...... 

 
 
73 

Дорошенко О.О. ВПЛИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ НА ОЦІНКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ................................................................................................. 

 
 
74 

Дорошкевич К.О., Вороновська М.М. МОТИВАЦІЙНЕ ЯДРО ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВОМ............................................................................................................ 

 
 
76 

Івашків Ю.Б. СУЧАСНА ЖІНКА: ЕФЕКТИВНИЙ КЕРІВНИК  
ЧИ ХРАНИТЕЛЬКА СІМЕЙНОГО ВОГНИЩА?............................................................

 
77 

  



 11 

Карковська В.Я., Васюник П.І. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.......................... 

 
78 

Жайворонок І.Р., Кулініч Т.В. Ф’ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ ЗА ПАРОЮ  
«ДОЛАР США – ГРИВНЯ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД СУКУПНОСТІ 
ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ.............. 

 
 
81 

Коваль З.О. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ  
В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
ПІДПРИЄМСТВ.................................................................................................................. 

 
 
83 

Коленда Н.В. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА................................................................................................................ 

 
84 

Коць І.І. ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ................. 86 
Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ 
РИЗИКАМИ......................................................................................................................... 

 
 
88 

Лущак Н.С., Наумчук С.І., Сікорська К.О. ГНУЧКІСТЬ ЯК ОСНОВНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ..................................... 

 
89 

Мазур А.В., Дідух О.В. ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ НТПВ................................................................................................................... 

 
91 

Малиновська Ю.Б., Петришин Н.Я. КОУЧІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА...................................................... 

 
 
93 

Мариненко Н.Ю. УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМ РОЗВИТКОМ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ 
СТРУКТУР НА ЕТАПАХ ПРЕАДАПТАЦІЇ, КОАДАПТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ…........ 

 
 
94 

Медведєва І.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС».......................................................................... 

 
96 

Мельник Н.В. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.......................... 

 
98 

Мельник О.Г., Денисюк О.В. ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ  
ВПРОВАДЖЕННЯ ГРЕЙДОВОЇ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ......................................................................... 

 
 
99 

Мешко В.В. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА..................................................................................... 

 
101 

Мискін Ю.І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
ОБЛІКОВОГО СПРЯМУВАННЯ...................................................................................... 

 
103 

Мискіна О.О. ОЦІНКА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ................................................................... 

 
104 

Мних Я.І., Кулініч Т.В. СПОЖИВЧІ ПЕРЕВАГИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ  
ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
НА ВІТЧИЗННОМУ РИНКУ............................................................................................. 

 
 
106 

Мужеляк М.М. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА З КСВ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ.......................................................................... 

 
 
108 

Нужна Ю.К. ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ 
УПРАВЛІННЯ......................................................................................................................

 
110 

Оліховський В.Я. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО 
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ............................................................................. 

 
112 



 12 

Петришин Н.Я., Жежуха В.Й. ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ  
ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ  
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ................................................................................. 

 
 
113 

Пона М. РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.. 114 
Прийма Л.Р. СКЛАДОВІ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.................................................................................. 

 
116 

Семін І.Є., Середницька Х.Т. БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ................................................................................. 

 
117 

Сита Є.М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ................................................................... 

 
118 

Страхорчук К.О. КОМУНІКАЦІЙНІ БАР’ЄРИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ........................... 120 
Цибуленко М.О., Дунська А.Р. ОЦІНКА СТАНУ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................... 

 
122 

Чаговець Л.О., Чаговець В.В., Савченко В.В. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА................ 

 
123 

Чуйков І.О. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВОМ: РЕІНЖЕНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ......................................... 

 
125 

Чушак-Голобородько А.М., Побурко О.Я. СУТНІСТЬ КРЕАТИВНОСТІ  
І ПОТРЕБ СУБ’ЄКТІВ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................... 

 
 
127 

Шевчук С.В. ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК КАТАЛІЗАТОР  
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ...................................... 

 
129 

Шкут О.С., Григоренко Г.С. ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ....................................... 

 
130 

 
СЕКЦІЯ 4. ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ  
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХХІ СТОЛІТТІ 

Андрус О.Д., Прокопович С.В. МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ 
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.................................................... 

 
133 

Бесчастна Г.О. ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ПРИТАМАННІ РИНКУ 
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ........................................................... 

 
134 

Бесчастна Д.О., Бакай Д.Ю. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО  
РИНКУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ......................................................................................... 

 
136 

Бодарецька О.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ  
ДЛЯ ІДЕНТИФІКУВАННЯ МАСШТАБНОСТІ ЗМІН ТЕХНОЛОГІЙ 
МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ....................................................................................... 

 
 
138 

Вашай Ю.В. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: 
ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА.................................................................................... 

 
140 

Височина А.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ  
В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЄВРОІНГТЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ....................... 

 
142 

Волинець У.А. НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНСОЛІДОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.................... 

 
144 

Golovko L.S. THE SPECIFICITIES OF INNOVATION SYSTEMS FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT..................................................................................... 

 
146 

Гошовський Т.Р. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ 
УКРАЇНИ.............................................................................................................................. 

 
148 



 13 

Дідух О.В., Мазур А.В. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ФОРМ АУТСОРСИНГУ...... 150 
Дорош О.В. АНАЛІЗ ЯВИЩ, ЩО Є НЕСУМІСНИМИ З ПОНЯТТЯМ  
«ГІДНА ПРАЦЯ»................................................................................................................. 

 
152 

Ерастов В.І. СТРАХОВИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 
КЛАСИЧНОМУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЮ.............................................................. 

 
154 

Жалдак Г.П. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТУРМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ХХІ СТОЛІТТІ.................................................... 

 
156 

Злотнік М.Л. СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ...................................................................................... 

 
157 

Івахів М.А. ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ  ФІНАНСОВИЙ  КОНТРОЛЬ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ................................................................................................. 

 
 
159 

Ільчук П.Г., Олас В.Б. ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ  
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.......................................................................................... 

 
161 

Клопов І.О. МОДЕЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  
ПРОМИСЛОВОСТІ………………………………………………………………………. 

 
163 

Ковальчук В.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.. 

 
165 

Король В.С. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ  
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ...................................................................................... 

 
167 

Костишак В.В. АНАЛІЗ ЗМІН ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ 
СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ................................................................................................ 

 
168 

Коць О.О., Винник О.М. СУБСИДІЇ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ ГРОМАДЯН...................................................................................... 

 
169 

Кривич Я.М. РОЛЬ БРЕНДІНГУ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ................................ 170 
Кухтяк К.А. НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОМУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ..................................................................... 

 
172 

Лишенко М.О. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕНННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА.................................................................... 

 
174 

Lizneva A. INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AS MODAL OF THE 
ENTERPRISE`S SOCIAL CAPITAL................................................................................... 

 
177 

Лопушанський В.І. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ...................... 179 
Мінченко М.Г. ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО 
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ............................................... 

 
181 

Остапенко В.М. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ.......... 

 
183 

Пелехатий А.О., Патицька Х.О. ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ СПРЯМУВАННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ................................................................................ 

 
 
 
185 

Побурко О.Я., Чушак-Голобородько А.М. ОЦІНКА ВПЛИВУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА РІВЕНЬ ВВП КРАЇНИ............................................ 

 
189 

Савчук О.Р. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ  
В УКРАЇНІ............................................................................................................................ 

 
191 

Самусевич Я.В. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  
ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ....... 

 
193 

  



 14 

Стасюк Н.Р., Дзюбіна К.О. НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ.............................................................................................................................. 

 
 
195 

Трохименко К.С. ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ТА 
СТАРТАПІВ З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ...... 

 
197 

Ціжма О.А. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДОКТРИНІ СУЧАСНОСТІ........... 

 
199 

Чубай В.М. ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА............................................................................. 

 
200 

Шкут О.С., Тригуб А.В. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 
 ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ................................................................................. 

 
201 

 
СЕКЦІЯ 5. ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ  

ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ 

Ангелко І.В. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
БЕЗПЕКИ.............................................................................................................................. 

 
204 

Бала О. І., Бала Р.Д. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
КЛЮЧОВИХ НАВИКІВ У СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА.............................. 

 
205 

Гаращук О.В., Куценко В.І. ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ………………………………………………………………………….... 

 
 
206 

Замора О.І. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ  
В РЕГІОНІ............................................................................................................................ 

 
208 

Ivanytska N., Ryabichina Y. SOCIAL PROBLEMS OF MIGRATION ІN UKRAINE... 209 
Janiszewski Adam ORGANIZATIONAL BOUNDARIES AND THEIR  
IMPACT ON PROCESSES OF KNOWLEDGE TRANSFER............................................ 

 
210 

Морозова К.А. ДИНАМІКА ЗОВНІШНІХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ 
ДИСБАЛАНСІВ УКРАЇНИ................................................................................................ 

 
212 

Панченко А.В. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ ЗА 
УЧАСТЮ ОФШОРНИХ ЗОН............................................................................................ 

 
214 

Plachciak Adam ENVIRONMENTAL JUSTICE – POLITICAL ASPECTS.................... 215 
Попадинець Н.М. ДЕРЖАВНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ  
ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ............................................................................................ 

 
217 

Самолюк Н.М., Юрчик Г.М. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА.......................................................................................................... 

 
220 

Сенів Л.А. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕЛЕГАЛЬНИХ  
ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ.................................................................................................... 

 
222 

Тарнавський М.І. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ  
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
В СУЧАЧСНИХ УМОВАХ................................................................................................ 

 
 
223 

Циганюк Д.Л. НАПРЯМКИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ............................ 

 
224 

Zielińska Anetta, Zug Magdalena PRINCIPLES OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN PRACTICE........................................................................................ 

 
226 

 
 



 15 

СЕКЦІЯ 1. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ 

 
Борисовська В.О. 

студентка 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 
 

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СТАН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ 
 
Події в Україні, що відбувалися у 2013-2015рр., дуже сильно вплинули на 

економічну ситуацію в країні. Найбільш значним фактором цих змін виступає 
військова агресія Росії на сході України, а також анексія АР Крим, що дуже негативно 
позначається на зовнішньоекономічній діяльності нашої держави, а також на всій 
економіці в цілому.  

Такі основні макроекономічні показники, як стан платіжного балансу, ВВП, 
інфляція та бюджетний дефіцит за останні два роки зазнали негативних тенденцій, що 
безпосередньо пов’язано з агресією країни-сусіда Росії по відношенню до України.  

Оскільки одним із важливих показників рівня розвиненості та інтегрованості 
зовнішньоекономічної діяльності країни є її платіжний баланс, доцільно визначити ступінь 
впливу російської агресії по відношенню до України на стан платіжного балансу. 

Платіжний баланс – це статичний документ, в якому в систематизованому вигляді 
відображені всі зовнішньоекономічні операції держави з іншими країнами за певний 
проміжок часу. Платіжний баланс характеризує співвідношення платежів, що 
надходять в державу з-за кордону, і платежів, здійснених нею за кордоном [1].  

На стан платіжного балансу безпосередньо впливає ряд таких факторів: 
• різний рівень економічного і політичного розвитку держав, міжнародна 

конкуренція; 
• мілітаризація економіки і військові витрати; 
• збільшення міжнародної фінансової взаємозалежності; 
• зміни в міжнародній торгівлі; 
• вплив валютно-фінансових факторів; 
• вплив інфляції та дефляції; 
• надзвичайні обставини. 
Історично  між Росією та Україною були сформовані тісні торговельно-економічні 

зв’язки. Наявність збройних конфліктів відіграє потенційно значну та вирішальну роль 
у зриві не тільки торговельних зв`язків, а й має вкрай негативний вплив на 
торговельний, поточний та платіжний баланс країни [2]. Таке зростання економічної 
кризи зазвичай призводить до значного зменшення частки експорту [3].  

Війна на сході країни та анексія АР Крим негативно вплинули й продовжують 
впливати на платіжний баланс України, а також величезні зміни можна побачити у 
певних його секторах. Профіцит поточного рахунку в ІІI кварталі 2015 року становив 
77 млн. дол. США або 0.3% від ВВП, тоді як у ІІІ кварталі минулого року дефіцит 
становив 1.2 млрд. дол. США, або 3.3% від ВВП. 

Експорт товарів скоротився на 29.4% (за відповідний період минулого року – на 
13.6%) і становив 8.9 млрд. дол. США. У географічному розрізі найбільш суттєво 
знизився експорт товарів до Росії (на 48.2%). Обсяги експорту зменшилися за всіма 
основними групами товарів, у тому числі за: 

• металургійною продукцією – на 35.1%; 
• продовольчими товарами – на 16.0%; 
• мінеральними продуктами (у тому числі рудами) – на 45.0%; 
• продукцією машинобудування – на 40.7%. 
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Імпорт товарів зменшився на 31.8% (за відповідний період минулого року – на 
37.6%), його обсяги становили 9.6 млрд. дол. США. У географічному розрізі знизився 
імпорт з Росії на 23.8%, з країн ЄС – на 34.1%, з Азії – на 37.1%. Частка цих регіонів у 
імпорті в Україну становила 18.4%, 33.9% та 17.1% відповідно. 

Чистий приплив коштів за прямими іноземними інвестиціями становив 883 млн. 
дол. США, у ІІІ кварталі минулого року – 725 млн. дол. США. Станом на 01.10.2015 
накопичений обсяг інвестицій в економіку України становив 62.6 млрд. дол. США. 

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 1.3 млрд. дол. США (у ІІІ 
кварталі 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 665 млн. дол. 
США). Динаміка платіжного балансу протягом 15 років зображена на рис. 1 [4,5]. 

Рис.1. Динаміка платіжного балансу України за період з 2005 р. по 2015 р. 
 
Погіршення взаємовідносин з країною-сусідом Росією явно йде не на користь 

України. Формування дефіциту за багатьма показниками насамперед було зумовлено 
погіршенням інвестиційного клімату внаслідок анексії АР Криму та ведення бойових дій 
на сході держави та накопичення низки макроекономічних дисбалансів. Найбільші втрати 
припадають на долю експорту та імпорту, що безпосередньо впливає негативно на платіж-
ний баланс України в цілому. Така ситуація обумовлює необхідність розвинення нових 
географічних напрямів здійснення експортних операцій з метою підвищення результа-
тивності зовнішньоекономічних операцій країни та покращення стану платіжного балансу. 
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MYTHS AND EXPECTATIONS ABOUT  
THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE 

 
The active phase of European integration course implementation for Ukraine started in 

2014, which was associated with the signing of the Association Agreement between Ukraine 
and the EU (hereinafter – AA; ratification by the EU Member States is in progress). The 
present stage of European integration policy assumes the increased demands for new 
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applicants for the EU membership, including Ukraine, as the European Neighbourhood Policy 
implies more comprehensive institutional reforms at the stage of Free Trade Areas [1]. It 
implies the requirements for implementing the entire system of EU law (Acquis 
Communautaire) into legislation of the candidate countries and / or partner countries before 
their joining the EU. The requirement of full implementation of the European standards and 
the likelihood of positive consequences for population from their introduction in Ukraine 
under uncertainty of joining the EU caused heated debates in Ukrainian society. 

Formation of public opinion as for the European integration is being made through the 
media (controlled by interest groups), which has given rise to myths and stereotypes about the 
EU-Ukraine Association Agreement [2]. The objective of these myths spreading is, on the one 
hand, to create overvalued expectations of European integration supporters and, on the other 
hand, undervalued expectations – from the supporters of joining / strengthening integration 
with Russia. Unfortunately, these manipulations have a mass character and are easily 
incorporated into society in terms of common lack of knowledge of the AA text. 

Results of a survey on the attitude of the respondents to the European integration of Ukraine 
were represented by IFAK Institut GmbH & Co. KG, Deutsche Welle Project (Germany) in 2014. 
It showed that half of the population of the central and western regions were (too) optimistic about 
Ukraine’s accession to the EU in the next 5 years, while 1/4 of the eastern regions population1 
believed that Ukraine should not become a member of the EU [3] (Fig. 1). 

 

 
Figure. 1. Prospects of European integration in the perception of Ukrainians (by region), 

December 2014, in % of all respondents 
 
The main objective of the EU, according to the Ukrainians’ opinion, is to support 

economic growth (49 % of respondents). 62 % of the Ukrainians support this goal. One third 
of respondents (32 %) believe that the objective of the EU is to strengthen democracy and 
freedom of speech. The development of democratic values becomes more and more important 
for the Ukrainian citizens, as personal support for such goal has increased significantly over 
the year from 18 to 39 % (see The results of the monitoring research “DW-TREND”, Ukraine 
2014) (Fig. 2). 

The results of the above survey confirm the fact that people make decisions about the 
future of their country in conditions of information asymmetry about the terms of the AA and 
the upcoming changes in the course of reforms. 

In this regard, there is an acute need for an independent and non-profit organizations 
that would conduct educational activity, raise the level of literacy of the population about their 
rights and freedoms, the foundations of a market economy, polity and public governance, as 
well as provide politically biased coverage of all matters relating to the AA and the process of 
European integration of Ukraine. 
                                                

1 The survey was not conducted in the Donetsk and Lugansk regions in connection with 
military operations, otherwise the figure would be much greater. 
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Figure. 2. The objectives of the EU – according to opinion of the Ukrainians, in % of all 

respondents 
 
Thus, the Europeanization of Ukraine and the implementation of the AA are not totally 

supported by the Ukrainian citizens. Today’s public confrontation over Ukraine’s foreign 
policy actually displays the confrontation of political and economic elites whose interests are 
dependent either on the strengthening of trade and economic relations with the EU, or with 
Russia. Political instability and geographically different directions of large capital owners’ 
interests hamper the adaptation of legislation and the conditions for further European 
integration.  

Despite the contradictions, described above, which are reflected in overvalued or 
undervalued expectations of population regarding European integration, implementing the AA 
provisions and consequent intensification of relations between Ukraine and the EU may 
provide external stimulus to more effective public policy reform and institutional change, 
increasing the efficiency of domestic companies and quality standards of services. But the 
success of future adaptation of Ukrainian legislation to the EU law depends, on the one hand, 
on completion of the transition to a market economy and functioning of market institutions, 
on the other hand, on citizens’ awareness of the changes that are taking place. 
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УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Розвиток економіки України в умовах Євроінтеграції передбачатиме не лишень 

підвищення рівня життя, але й зростання обсягів споживання енергетичних ресурсів [1, 
с. 33]. Як показало проведене дослідження статистичних джерел спостерігається стійка 
тенденція щодо зростання обсягів споживання енергоресурсів в світовому господарстві. 
При цьому протягом останніх років проблема енергетичної безпеки, в тому числі й 
безперебійного енергопостачання набула глобального масштабу. Про це було зазначено 
Декларації ООН № 65/151 [2, с. 1]. Енергетична безпека є надзвичайно важливою 
складовою національної безпеки країни, тому актуальною для України є проблема 
ефективного управління енергетичною безпекою з метою підвищення її рівня. Аналіз 
досліджень показав, що основними проблемами, які виокремлюються науковцями 
виступають «відсутність підсистеми стратегічного планування системи забезпечення 
національної безпеки держави, що знаходиться у стадії свого формування» [1, с. 33]. 
Хоча «Україна успадкувала досить розвинену електроенергетичну галузь» [3, с. 2], 
однак енергетична сфера досі не змогла ефективно реорганізуватися та не може 
розглядатися як рівноправний учасник світового енергетичного простору. Як показало 
проведене дослідження основними факторами, що негативно впливають на систему 
управління енергетичною безпекою України в умовах Євроінтеграції виступають 
наступні: недосконала законодавча база; різке зниження обсягів видобування а також 
виробництва власних паливо-енергетичних ресурсів; зниження обсягів фінансування 
геологорозвідувальних робіт (відповідно скорочення обсягів проведення даних робіт); 
високий рівень енергоємності вітчизняної продукції; високий рівень зношеності 
основних фондів енергетичних підприємств [4, c. 41]; нестабільність постачання та 
необґрунтоване зростання ціна на імпортні паливно-енергетичні ресурсів (природний 
газ Росії) тощо. Зазначені фактори несуть загрозу енергетичній безпеці України, її 
регіонам, суб’єктам підприємництва та громадянам. 

Розроблення системи управління енергетичною безпекою України, на основі 
використання європейського досвіду та адаптування до національних особливостей 
дозволить вирішити комплекс соціально-економічних завдань та створювати 
сприятливі умови для реформування економіки, її реструктуризування та досягнення 
оптимального рівня енергетичної безпеки та реальної незалежності від РФ. Ефективна 
система управління енергетичною безпекою повинна відіграти ключову роль у 
розвитку економіки, активізуванні підприємницької діяльності тощо. 

 
1. Токунова А. Планування в енергетичній галузі: впровадження зарубіжного 

досвіду / А. Токунова // Науково-практичний господарсько-правовий журнал 
Підприємництво, господарство і право. К.: ТОВ «Гарантія». – 2015. – C. 33-36. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/v8/8.pdf 

2. Международный год устойчивой энергетики для всех [Електронний ресурс] / 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 65/151: 16 февраля 2011 г. – 3 с. Режим 
доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/521/62/PDF/N1052162.pdf? 

3. Електроенергетика України: стан і тенденції розвитку (Доповідь Центру 
Разумкова) Національна безпека і оборона № 6 (135). – 2012. – с. 2-4) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/industry/2013_3/art337.pdf 

4. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави / В.В. Ми-
китенко // Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С.41-47. 



 20 

Комардін Н.С.  
Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Ливдар М.В. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН: ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ 
 
Кінцеві тенденції українсько-російських двобічних взаємин  посилюють напругу в 

економічному співробітництві. Події кінця 2013–2016 рр. стали переламним моментом 
в історії українсько-російських відносин і ознаменували новий період у становленні 
міжнародної суб’єктності України на світовій арені. 

Україна і Росія є взаємозалежними у економічній сфері, ця взаємозалежність 
штовхає обидві країни на співпрацю. Економічні відносини України і РФ мають ряд 
проблемних тем. Наприклад, питання постачання російського газу на український 
ринок, газового транзиту, взаємного доступу російських і українських інвесторів до 
потрібних активів, поставки української сільгосппродукції на російський ринок, 
кооперація у військово-промисловому комплексі, доступ українських виробників до 
російського трубному ринку і т.д. Ці проблеми мають відчутний вплив на співпрацю 
обох країн. 

 При цьому основним фактором впливу на економічні відносини Росії і України є 
політична ситуація (українська політична криза, від’єднання Криму, російська агресія 
на українському Сході). Теперішня криза в українсько-російських економічних 
відносинах не є нетривалим явищем, відбулися докорінні зрушення у політичному 
кліматі відносин України і РФ, відмінності ментально-ціннісних позицій на рівні 
громадських суспільств двох держав, призвели ці відносини до своєрідної "точки 
неповернення" [1, с. 9-13].  

Досить складною і непередбачуваною видається подальша співпраця України з 
Російською Федерацією за багатьма проектами виробничої кооперації. 

Особливої актуальності дана проблематика набуває через необхідність розробки 
нового концептуального базису міжнародного співробітництва України з РФ на 
принципах відкритості, незалежності від політичних впливів, прозорості, взаємовигід-
ності, еквівалентності і прагматичності, а також узгодження зовнішньоекономічної 
політики України з її остаточним євроінтеграційним вибором. 

Водночас, через нестабільність зовнішньополітичної ситуації, тотальну невизна-
ченість параметрів глобального економічного середовища та складність довго-
строкового планування дуже мало уваги було приділено вибору вектора оптимізації 
економічного співробітництва України з РФ в умовах оновленої дійсності [2].  

За сучасних політичних умов економічні зв'язки з Росією можуть будуватися 
винятково на засадах загальновизнаних принципів міжнародного права і норм СОТ. 
Переміни системного характеру, які повинні відбутися в українсько-російських 
відносинах у сфері економіки, має зводитися до подальшого:   

По-перше, українська економіка має бути структурно змінена у спрямуванні 
скорочення впливу тих її елементів, які створюють значні ризики в частині безпеки. Це 
створює напружений рівень залежності відповідних виробництв від політики Росії, яка 
може вільно блокувати розвиток відповідних сегментів виробництва в Україні 
заходами обмеження технологічного трансферту та через заборону використання 
певних об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних з кооперативним виробництвом.  

Але навіть відсутність заходів впливу Росії на українське виробництво, подальше 
існування тісних коопераційних зв’язків між багатьма підприємствами України та Росії 
все одно буде проблематичним. Оскільки зростають розбіжності в нормах технічного 
регулювання мірою того, як Україна адаптуватиметься до якісно більш сучасних норм 
ЄС, це означатиме зростання бар'єрів у взаємних виробничих зв’язках. 
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По-друге, важливе завдання модернізації української економіки потребує 
істотного розвитку потенціалу її торговельно-економічних зв’язків, освоєння нових 
ринків збуту, знаходження нових партнерів кооперації. Зрозуміло, що це не може не 
мати певного обмежувального впливу на російсько-українські економічні зв’язки, 
зважаючи на наявність в їх структурі численних застарілих елементів. Водночас, у 
рамках такої політики можуть зберігатися та навіть створюватися нові можливості для 
двосторонніх взаємин в економіці, якщо вдасться знаходити формати їх вбудовування у 
тристоронні або багатосторонні відносини за участю партнерів з ЄС. 

По-третє, останній принцип, що визначатиме майбутні зміни в економічній 
співпраці України і РФ, полягає в тому, що Україна, за умов серйозного ускладнення 
взаємних політичних відносин, не повинна цілком знищувати взаємовідносини з 
Росією, щоб не призводити невиправної шкоди своїй економіці і для того, щоб згодом 
налагодити зв’язки на економічному просторі і забезпечити в створення передумов для 
можливого в прийдешньому значно продуктивніших і ефективніших зв’язків з новою 
Росією, що звільниться від впливу теперішньої влади [3, с.92-96]. 

Беручи до уваги низку проблем сучасного етапу двосторонніх стосунків між 
Україною і Росією, можливості виробничої кооперації українських і російських 
підприємств обмежуються. За таких обставин зовнішньоекономічна політика України має 
виходити, насамперед, з необхідності мінімізації ризиків, пов’язаних з подальшою втратою 
російських партнерів, а отже і частини російських ринків збуту. Для цього, українські 
виробники будуть вимушені вивчати зовнішні ринки та налагоджувати торговельні зв’язки 
з країнами далекого зарубіжжя з метою диверсифікації власного експорту. Проте пошук 
нових стратегічних партнерів – довгостроковий процес, який потребує від України 
модернізації промисловості, а також значних інвестицій у розбудову національної 
інноваційної системи, здатної створювати й використовувати високотехнологічні 
інноваційні досягнення для виробництва конкурентоспроможної продукції. 

 
1. Будкін В.С. Політичні фактори сучасного ускладнення відносин України з 

новими незалежними державами / В.С. Будкін // Стратегія розвитку України  
(економіка, соціологія, право): наук. журн. К.: НАУ, 2014. – №2. – С. 8–13. 

2. Черних В.В. Перспективи розвитку українсько-російських економічних відносин 
/ В.В. Черних // Ефективна економіка: наук. журн. К.: НАУ, 2014. – №11. [Електронний 
ресурс] – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3531. 

3. Сіденко В. Деградація економічних відносин України та Росії: що далі? / 
Сіденко В. // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. Економіка: наук. журн. 
К.:НАУ, 2014. – №5-6. – С. 92-96. 

 
 

Лозинська І.В. 
Сумський національний аграрний університет 

 
РОЗВИТОК М’ЯСО-МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ УЧАСТІ 
УКРАЇНИ В СОТ 

 
Для збільшення кількості поголів’я худоби, підвищення його продуктивності та 

виробництва якісного молока та м’яса яловичини, важливе значення має надання 
державою дотації на утримання кожної продуктивної корови, шляхом компенсації 
нормативних витрат на її вирощування. Це практикується у країнах із ринковою 
економікою. 

Для прикладу, Європейський Союз щорічно витрачає більше 40 млрд. євро на 
реалізацію програм підтримки сільськогосподарського виробництва, тобто 45% свого 
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бюджету, у той час як внесок сільського господарства у валовий внутрішній продукт ЄС 
становить тільки близько 2%. При цьому із всіх витрат ЄС на проведення Спільної 
аграрної політики 80% йдуть на дотації для підтримки цін і доходів селян. Тільки в 
Німеччині сума виплат селянам з держбюджету, крім платежів із Брюсселя, становить 
більше 5 млрд. євро, з яких близько 80% витрачається на соціальне забезпечення селян [1]. 

Підтримка високих цін всередині ЄС – один з найдорожчих шляхів субсидування 
доходів, тому було ухвалене рішення про деяке зниження цін. Так, наприклад, уведені 
прямі доплати фермерам у випадку неперевищення досягнутого попереднього рівня 
виробництва ними продукції. Однак у більшості країн умови виробництва 
сільськогосподарської продукції гірші, ніж в основних країнах-експортерах. І якби 
функціонував абсолютно вільний світовий ринок, то внутрішнє виробництво 
сільськогосподарської продукції в багатьох державах було б витиснуте імпортом. Тому 
такі країни застосовують захисні механізми, які стимулюють розвиток власного аграрного 
виробництва й обмежують імпорт. Такі механізми створені в країнах ЄС, США, Японії та 
інших, де умови для вирощування багатьох сільськогосподарських культур гірші. 
Розроблені механізми в цих країнах захищають від дешевого імпорту окремих видів 
сільськогосподарської продукції і одночасно регулюють надходження продукції, що не 
виробляється, або виробляється не в достатній кількості всередині країни [2]. 

Особливістю сучасного регулювання сільського господарства у СОТ полягає у 
тому, що деякі члени СОТ, насамперед розвинені країни, мають право використовувати 
такі заходи підтримки, як експортні субсидії та спеціальні захисні заходи, у 
використанні яких Україні відмовлено. 

Під час вступу до СОТ Україна підписала угоду, за якою практично на всю 
молочну продукцію встановлюється 10,0% імпортне мито, що майже у 7 разів зменшує 
суму грошових надходжень. 

Крім того, ринки багатьох розвинених країн захищені високими тарифами. 
Наприклад, середньозважені тарифи на м'ясо та м'ясопродукти в ЄС становлять 67,3%, 
на молочні продукти – 56,0%. Після застосування формули зниження, яка пропонується 
«Доха-раундом», вони становитимуть відповідно 22,2% та 19,7%.  Для порівняння: 
зв'язаний тариф на м'ясо та м'ясопродукти для України зафіксовано на рівні 12,0-15,0%, 
молочні продукти – 10,0% (поза тарифною квотою). Таким чином, навіть після 
скорочення за формулою «Доха-раунду» тарифний захист агропродовольчого ринку 
України буде набагато нижчим [3]. 

Отже, Україна у результаті лібералізації митних тарифів стала «територією 
низьких цін» для м'ясного імпорту – середня ціна яловичини, що імпортується – 8,85 
грн./кг, молока – 1,8 грн./кг. Для порівняння, собівартість виробництва 1 кг яловичини 
становить 36 грн., а молока – 3,2 грн/кг. 

Для України, яка не використовує експортних субсидій і не має права 
використовувати їх у майбутньому, вигідно приєднатися до країн, які відстоюють 
відміну експортних субсидій, які широко використовує ЄС, один із основних 
торгівельних партнерів України. Субсидований експорт м'яса з ЄС створює нерівні 
умови конкуренції на ринку м'яса та м'ясних продуктів в Україні з продукцією 
національного виробництва. У таких умовах м'ясо ВРХ українських виробників 
виявляється неконкурентоспроможнім за ціною [1]. 

Участь у СОТ стратегічно вигідна Україні як державі із значним експортним 
потенціалом у сільському господарстві: 

• вступ до СОТ прискорив укладення угоди про вільну торгівлю між Україною 
та ЄС, що сприяло полегшенню доступу української сільськогосподарської продукції 
на ринки країн ЄС; 

• лібералізація режиму доступу українських експортерів до зовнішніх ринків 
стане чинником пожвавлення в експортоорієнтованих галузях економіки, у тому числі 
сільському господарстві; 
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• лібералізація режиму доступу українських експортерів до зовнішніх ринків 
стане чинником прискорення структурних реформ в аграрному секторі, що сприятиме 
зростанню конкурентоспроможності національних виробників; 

• у довгостроковій перспективі участь у СОТ принесе переваги країнам-
експортерам сільськогосподарської продукції з обмеженими фінансовими 
можливостями субсидування експорту, до яких належить і Україна. У результаті 
виконання вимог СОТ щодо поступового зменшення захисту внутрішніх ринків і 
зниження рівня експортних субсидій відбувається зростання і стабілізація світових цін 
майже на всі сільськогосподарські товари; 

• результатом цінової стабілізації на зовнішніх, а за ними й на внутрішніх агро-
продовольчих ринках буде зменшення кон'юнктурної невизначеності на цих ринках. 
Сільгоспвиробники зможуть ефективніше й раціональніше розподіляти свої ресурси, 
що, у свою чергу, стане позитивним чинником розвитку внутрішнього 
агропродовольчого ринку; 

• в Угоді про сільське господарство передбачено продовження реформування 
міжнародної торгівлі. Таким чином, Україна отримає можливість реалізації своїх 
поточних і стратегічних торговельно-економічних інтересів шляхом участі у 
багатосторонніх торговельних угодах при розробленні нових правил міжнародної 
торгівлі. Україні як нетто-експортеру сільськогосподарської продукції з обмеженими 
можливостями субсидування експорту вигідно буде приєднатися до Кернської групи 
країн – провідних ліберально налаштованих експортерів сільгосппродукції – Австралії, 
Нової Зеландії, Канади й інших країн – експортерів зерна, заінтересованих в обмеженні 
протекціоністських заходів в аграрному секторі [4]. 

Результатом виконання зобов'язань щодо доступу на ринок сільськогоспо-
дарських і продовольчих товарів стане полегшення доступу не тільки нерезидентів на 
внутрішній ринок України, а й українських товаровиробників на внутрішні ринки 
інших країн. За рахунок більшої відкритості ринків країн-членів СОТ для експортерів 
української сільгосппродукції в перспективі відкриються нові можливості на світових 
ринках. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 
Неоголошена війна з боку Російської Федерації зруйнувала і продовжує 

руйнувати життя мільйонів громадян нашої країни та довела, і без того слабкі, 
економічну і соціальну сфери суспільного життя до межі. Україна – єдина країна у 
Європі, яка і у ХХІ ст. зазнає небачених економічних втрат через експансіоністську 
політику Російської Федерації. Впродовж останніх двох років економіка нашої країни 
функціонувала в надзвичайно несприятливих умовах. Військова агресія Російської 
Федерації завдала Україні не лише численних людських, економічних, територіальних 
та гуманітарних втрат, а також стала причиною руйнівних процесів в економіці 
держави. Як наслідок, зруйновано виробничу інфраструктуру на сході України та 
втрачено частину зовнішніх ринків. Нищівного удару зазнав промисловий сектор 
економіки. Найбільша кількість вугільних шахт, металургійних комбінатів та 
підприємств машинобудівної та хімічної галузі, що становили значну частину 
промислового потенціалу країни, знаходяться на території проведення військових дій.  

У 2014 р. відбулося значне прискорення темпів падіння промислового 
виробництва, яке за підсумками року становило 10,2 %. Негативну динаміку 
продемонстрували всі основні агреговані види промислової діяльності: скорочення 
обсягів виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів становило 13,7 %, 
переробній промисловості – 9,3 %, постачанні електроенергії, газу, пари і 
кондиційованого повітря – 6,6 %. Такий тренд багато в чому був зумовлений падінням 
виробництва у Донецькій та Луганській обл. (на 31,5 % і 42 % відповідно у 2014 р.) [1]. 

За підсумками січня-травня 2015 року обсяги промислового виробництва в 
Україні зменшились на 21,2% (у січні-травні 2014 року – на 4,0%). Зменшення 
виробництва спостерігалось у 18 регіонах: від 0,6% у Сумській до у 8,3 рази у 
Луганській областях. Окрім Луганської області, суттєве зменшення промислового 
виробництва спостерігалось у Донецькій (у 2,0 рази), Кіровоградській (на 22,4%), 
Харківській (на 18,9%), Закарпатській (на 14,4%), Чернігівській (на 13,1%), 
Миколаївській (на 13,0%) та Дніпропетровській (на 10,6%) областях [2]. 

Продовження антитерористичної операції на сході України загострює і так 
складну соціально-економічну ситуацію у більшості регіонів країни. Характерними 
рисами сучасної української економіки є: скорочення  обсягів промислового 
виробництва, зменшення реальної заробітної плати, зниження рівня доходів населення, 
скорочення обсягів експорту, девальвація національної валюти, зменшення соціальних 
виплат, вимушена внутрішня міграція населення. Подальший стабільний економічний 
розвиток України в умовах продовження військового конфлікту потребує проведення 
радикальних реформ у всіх сферах суспільного життя, а саме: подолання корупції, 
підтримка та розвиток малого і середнього бізнесу, розширення економічного 
співробітництва з країнами ЄС. 

 
1. Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-
ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-
makroekonomichnoyi-situatsiyi. 2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку 
регіонів (січень-травень 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Sotsialno 
ekonomichniiRozvitokRegioniv. 
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ПРЕРОГАТИВИ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР 
 
З моменту довгоочікуваного старту всеохоплюючої та поглибленої зони вільної 

торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом (ЄС) минуло зовсім небагато 
часу, однак її преференціями вже поспіли скористатись чимало вітчизняних суб’єктів 
господарювання. Так, як інформує Державна фіскальна служба (ДФС) України [1], з 1 
січня 2016 р. регіональними митницями ДФС було видано 6421 сертифікат з 
перевезення товару “EUR.1” за призначенням до 28 країн ЄС, який при поданні митним 
адміністраціям країн європейської спільноти забезпечує одержання пільг щодо сплати 
мита. Попри динамічне пожвавлення активної частини вітчизняних суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності у напрямі завоювання європейських ринків, 
залишається й значна когорта національних бізнес-структур, котрі переконані в 
ілюзорності вигод ЗВТ і тому зберігають пасивну позицію, або ж не до кінця обізнані у 
тому спектрі преференцій, що пропонує ЄС. Не претендуючи на однозначне визнання 
лише перспектив ЗВТ та нівелювання її загроз для українських підприємств, вважаємо 
за доцільне все ж таки систематизувати ключові переваги у цій сфері з метою 
підвищення обізнаності суб’єктів національного господарства щодо можливих вигод та 
формування підґрунтя для здійснення їхнього подальшого раціонального вибору.  

На підставі огляду періодичних та інформаційно-аналітичних матеріалів 
виокремлено такі ключові перспективні переваги ЗВТ для вітчизняних підприємств: 

- нуліфікація або ж істотне зменшення величин експортних та імпортних мит, 
що забезпечуватиме для вітчизняних підприємств істотну економію їхніх фінансових 
ресурсів; 

- скасування технічних бар’єрів ЄС взамін на гармонізацію вітчизняних технічних 
регламентів з європейськими стандартами, що формуватиме передумови для покращання 
якості вітчизняної продукції, модернізації техніко-технологічної бази на підприємствах та 
відповідно підвищення їхньої конкурентоспроможності на іноземних ринках; 

- забезпечення справедливих засад ведення конкурентної боротьби та рівних 
умов доступу до європейських ринків, що в той же час сприятиме підвищенню 
прозорості надання державної допомоги вітчизняним суб’єктам господарювання та 
формуванню чесного конкурентного ринкового середовища в Україні; 

- гарантування свободи заснування підприємницької діяльності на теренах ЄС, 
що значною мірою спрощуватиме процес створення бізнесу за кордоном і дасть змогу 
вітчизняним підприємствам набувати статусу міжнародних суб’єктів господарювання, 
а також сприятиме притоку іноземних інвестицій; 

-  доступ до ринків Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки 
через європейський ринок; 

- взаємний доступ вітчизняних та європейських підприємств до державних 
закупівель, що значною мірою розширюватиме горизонти закупівель для вітчизняних 
постачальників та забезпечуватиме прозорість ведення таких закупівель в Україні. 

 
1. Офіційна сторінка Державної фіскальної служби у соціальній мережі 

Facebook. Хроніка подій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/SFSofUkraine/ 
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МИТО – ЯК ЗАСІБ РЕАГУВАННЯ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 
В сучасних умовах розширення глобалізаційних процесів, які охоплюють кожну 

країну світу, в тому числі і Україну, посилюється тенденція руйнування міждержавних 
кордонів, зростання інтенсивності взаємозв'язків у сфері торгівлі та фінансів. 
Інтенсифікація інтеграційних процесів призводить до того, що на український ринок 
буде поступати потік високотехнологічних, якісніших та дешевших товарів Одним з 
інструментів подолання таких кризових явищ виступає мито. 

Мито є найдавнішим інструментом торговельної політики. Раніше мито служило 
насамперед фіскальним цілям – отриманню державних доходів. Воно належить до 
найстаріших джерел доходів держави. Однак мито є не тільки джерелом доходів 
держави, але перешкодою для торгівлі. Нарахування мита штучно підвищує ціну 
товарів при переміщенні їх через кордон, що впливає на попит та пропозицію. Мотиви 
нарахування мита для [1]: 

- формування доходів держави (фіскальний мотив); 
- захисту вітчизняних товаровиробників; 
- захисту економіки країн, що розвиваються; 
- захисту молодих галузей вітчизняної економіки; 
- захисту вітчизняних виробників; 
- перерозподілу доходів; 
- реалізації позаекономічних мотивів (національний престиж, національна безпека 

тощо). 
Оскільки українське обладнання та процеси виготовлення товарів значно відста-

ють від передових країн, зрозуміло, що внутрішній товаровиробник буде втрачати від 
такої конкуренції,. В такому випадку, без всебічної підготовки Україні вибирати 
євроінтеграційний напрямок досить необдумано, оскільки наслідки можуть бути 
непередбачуваними. 

Україна та Європейський Союз підписали економічну частину Угоди про 
асоціацію,що передбачає створення зони вільної торгівлі [4]. Сторони домовилися про 
значну лібералізацію ставок ввізного мита на товари, понад 90% остаточних ставок 
дорівнює нулю. Водночас для найбільш чутливих товарних позицій передбачене або 
збереження ненульової ставки ввізного мита, або запровадження тарифних квот. 
Введення тарифних квот, які дозволяють нульовий експорт у ЄС в рамках квоти, 
створює можливість українському бізнесу для завоювання ринку. Водночас Україна 
поступово відкриває свій ринок для товарів, що вироблені у ЄС. Європейці усвідом-
люють вищу конкурентоспроможність своєї продукції, за яку споживач і європейський, 
і український готов переплатити. А також, не виключна наявність розрахунку,що 
вітчизняна продукція не зможе занадто швидко вийти на ринки ЄС через проблеми з 
відповідністю технічним, екологічним та іншим стандартам [3]. 

А це означає, що Україна має бути повністю готова до Асоціації з Європейським 
Союзом, покращити рівень технічного оснащення та пристосуватися до міжнародних 
стандартів якості, і в результаті, вийти на новий якісний щабель розвитку, щоб бути 
спроможним конкурувати з товарами іноземного походження.  

В той же час, в Україні спостерігається економічна та політична кризи,що 
викликані агресією Російської Федерації. На протидію агресору з боку Митної Служби 
введено мито на вироблені у Росії автомобілі розміром від 10,41% до 17,66% вартості. 
Дане мито почало діяти на території України з 3 січня 2016 року. Термін дії нового 
мита – 5 років. Для автомобілів, виробництва ТОВ «SOLLERS-Дальний Восток» 
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(бренди УАЗ, SsangYong, ISUZU) мита вводяться в розмірі 17,66% від митної вартості 
товару, для автомобілів ВАТ "АвтоВАЗ" – 14,57%, для автомобілів інших виробників у 
Росії – 10,41%. Для автомобілів без сертифіката походження або у разі неможливості 
визначення виробника, мита застосовуються в розмірі 17,66% [2]. 

Тобто, Україна повинна швидко реагувати на економічні та політичні зміни у світі, 
адаптуватися до них та вміло застосовувати свої інструменти захисту внутрішнього 
товаровиробника для забезпечення митної та економічної безпеки країни в цілому. 

 
1. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [текст] навчаль-

ний посібник/ Н.М. Тюріна, Н.С.Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури»,2013.- 
408с. 

2. В Україні вирішили запровадити мито на імпорт автомобілів з Росії 
[Електронний ресурс].- Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/153036 

3. Загальна інформація про Світову організацію торгівлі// Офіційний сайт 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].- 
Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article 

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс].- 
Режим доступу : http://minfin.gov.ua. 
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КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ В 
УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ 

 
Корпоративні конфлікти в практиці ведення бізнесу виникають завжди. У таких 

умовах має місце погіршення фінансового стану та інвестиційної привабливості 
підприємств. Це зменшує цінність компаній в очах потенційних інвесторів, що в 
результаті негативно впливає на загальний та інвестиційний, економічний стан країни 
[3]. В Україні корпоративні конфлікти скоріше набувають кримінального характеру, як 
один із способів незаконного заволодіння майном підприємства або його 
корпоративними правами.  

З початком військової агресії РФ на сході України рейдери розширили свої 
можливості щодо незаконного захоплення підприємств, зокрема, використовуючи суди 
із зони АТО. Після того, як частина України опинилася в окупації, і до того моменту, 
коли законодавчо були врегульовані питання здійснення правосуддя на території АТО, 
суди в тих регіонах продовжували розглядати справи, хоча фактично ці регіони вже не 
були під контролем Києва. У таких умовах були прийняті сотні судових рішень, 
оскарження яких з тих чи інших причин є ускладненим. Так, наприклад, серед основ-
них порушень є винесення судового рішення «заднім числом». Фактично перевірити, 
коли саме ухвалене рішення є неможливим. Притягнути до відповідальності таких 
суддів за винесення неправомірного рішення, або хоча б оскаржити таке рішення у 
звичайному порядку, також є досить складно. У таких умовах стає необхідною 
перевірка судових рішень із зони АТО [1].  

У групу ризику виникнення корпоративних конфліктів потрапляють 
підприємства, чия діяльність приносить прибуток і які впевнено почувають себе на 
ринку. Зокрема, в зоні АТО виник конфлікт навколо однієї з найбільших продуктових 
мереж України, Амстор. Було виявлено, що в товарних чеках магазинів цієї мережі 
зникла назва ТД Амстор, а також не був зазначений розмір ПДВ, що свідчило про те, 
що магазини працюють у законодавчому полі так званої ДНР [2]. З метою списання 
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боргів і відходу від розрахунку за позиками застосовують різноманітні способи, 
починаючи від інсценування фізичного зникнення людини в зоні АТО до 
переписування боргу на людей, зареєстрованих за місцем проживання на Донбасі [1]. 

Отже, ризик загострення корпоративних конфліктів, особливо на окупованій 
території, збільшується. Загарбання українських територій супроводжується 
незаконним привласненням державного майна України в АР Крим, а також тотальним 
знищенням інфраструктури і промислових підприємств у Донецькій та Луганській 
областях. Як результат, зменшилися надходження до державного бюджету України, 
відбулося відчутне скорочення інвестиційних надходжень та зменшення обсягів 
іноземного кредитування українських підприємств. 

 
1. За законами воєнного часу: в Україні почастішали корпоративні конфлікти 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/business/1386886-za-
zakonami-voennogo-chasu-v-ukrayini-pochastishali-korporativni-konflikti  

2. Корреспондент: Повернення 90-х. Конфлікт навколо супермаркетів Амстор. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ua.korrespondent.net/business/companies/3480915-korrespondent-povernennia-90-kh-
konflikt-navkolo-supermarketiv-amstor  

3. Румянцева О. Є. Управління принципал-агент конфліктами на підприємстві / 
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СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 
На сьогоднішній день Україна переживає не найкращий час у своєму 

економічному розвитку. Про це свідчить зниження загального рівня добробуту 
населення, знецінення національної валюти, підвищення цін на комунальні послуги та 
товари першої необхідності. При даному рівні інфляції зарплати населення залишилися 
на тому ж рівні. Що ще раз свідчить про те, що населення стало біднішим. Економіка 
працює не на розвиток країни, а витрачає кошти на її обороноздатність. Маючи такі 
проблемні питання потрібно знайти вихід з даного стану. 

Систему економіки потрібно поступово реформувати, беручи до уваги досвід 
високорозвинених західних сусідів. А саме 70% економіки має складати малий та 
середній бізнес, а не кланово-олігархічна система. Середній клас має стати основою 
економіки, оскільки це той робочий прошарок населення, який є бюджетоутворюючим, 
що дасть змогу краще і швидше усунути проблеми, які виникли на шляху економічного 
розвитку. Середній клас визначає споживчу поведінку населення і параметри 
внутрішнього ринку, через накопичення та участь у різноманітних системах 
страхування забезпечує інвестиційний потенціал, завдяки домінуванню в громадських і 
політичних організаціях визначає поведінку електорату та моральні стандарти 
суспільства, через участь у виборчому процесі виконує функції носія демократії та 
політичних свобод. На середній клас припадає основна частка доходів, в результаті 
чого значно покращиться фінансово-економічне становище країни. 

 В Україні за різними оцінками середній клас становить 5-30% населення. 
Найменшою ця цифра є тоді, коли середній клас розраховували виходячи з наявності 
активної політичної позиції громадян. 
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Україна потребує зменшення державної власності на засоби виробництва та 
стимулювання виникнення приватної власності. Необхідно дати можливість населенню 
безперешкодно створювати новий продукт та дозволити робити це на високому рівні, в 
результаті вітчизняні товари будуть конкурентними на європейському ринку.  

Становлення стійкого середнього класу дасть змогу громадянам задовольняти 
особисті потреби через постійне зростання власних доходів. Оскільки Україна терпить 
на Сході російську агресію, що призводить до припинення ринкових відносин з даною 
країною, тому потрібно налагоджувати товарообмінні операції із країнами 
Європейського союзу. Для цього, в першу чергу, потрібно створити комунікації, 
налагодити логістику, значно підвищити рівень якості товарів вітчизняного 
виробництва та розвивати власний вільний ринок, який би діяв за об'єктивними 
законами, які чітко контролюються органами центральної влади та місцевого 
самоврядування. 

 Пріоритетними напрямами державної політики щодо формування середнього 
класу в Україні є підтримка працюючого населення, забезпечення випереджаючого 
зростання заробітної плати, захист інтелектуальної власності і зміцнення на цих засадах 
становища висококваліфікованої робочої сили, а також підтримка малого 
підприємництва. Стратегічними напрямками державної політики на шляху формування 
середнього класу мають стати створення умов для розвитку малого бізнесу та 
стимулювання інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств шляхом 
послаблення податкового тиску.  
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНОЗЕМНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ 
 

У міжнародній практиці широко вживаним є поняття корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу. Зростання кількості іноземних інвесторів, що вкладають 
кошти у створення нового чи розвиток існуючих машинобудівних підприємств в 
Україні актуалізує дослідження даного поняття.  

На сьогоднішній день не існує єдиного підходу до визначення поняття 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Згідно Керівництву з соціальної 
відповідальності ISO 26000 (драфт міжнародного стандарту) (2007 рік), соціальна 
відповідальність – це відповідальність організації за вплив її рішень та діяльності на 
суспільство та оточуюче середовище через прозору і етичну поведінку, яка сприяє 
сталому розвитку, враховуючи здоров’я і добробут суспільства; враховує очікування 
зацікавлених сторін і відповідає вживаному законодавству; узгоджується з міжнарод-
ними нормами поведінки та інтегрована в діяльність всієї організації [1]. 

Система КСВ повинна враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін (стейкхол-
дерів). В умовах іноземного інвестування вітчизняних машинобудівних підприємств до 
них можна віднести: іноземних інвесторів, топ-менеджерів вітчизняного підприємства, 
працівників, споживачів, суспільство в цілому. За таких умов основними завданнями 
КСВ є зростання капіталізації суб’єкта господарювання, забезпечення рентабельності 
його функціонування; забезпечення комфортних та безпечних умов праці, соціальне 
забезпечення працівників, збереження екологічної ситуації в регіоні, виробництво 
продукції за міжнародними стандартами якості тощо. 

З метою оцінки ефективності впроваджених заходів КСВ підприємствами 
ведеться нефінансова звітність. Підприємства з іноземними інвестиціями, нефінансову 
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звітність складають у відповідності до міжнародних стандартів: звіту про прогрес 
реалізації принципів Глобального договору; звіту зі сталого розвитку, підготовленого 
за вимогами Глобальної ініціативи зі звітності; окремого соціального звіту за 
показниками, визначеними компанією. звіт за GRI стандартом; звіт за стандартом 
АА1000 та ін. [2] Такі звіти містять інформацію про діяльність компаній у сфері 
соціально-трудових відносин і у сфері екологічного захисту довкілля. 

Впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності на 
машинобудівних підприємствах з іноземними інвестиціями має позитивний вплив на 
розвиток внутрішньофірмових стосунків іноземних власників вітчизняних суб’єктів 
господарювання та українських працівників, сприяє посиленню співробітництва з 
органами державної влади, формуванню позитивного іміджу і ділової репутації серед 
споживачів, партнерів та суспільства в цілому.   
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Ключовою проблемою управління впродовж багатьох років є підтримання 

балансу між ринковими і державними інструментами регулювання. Роль держави щодо 
стимулювання економічного розвитку впродовж XX століття було неоднозначною. 
Зокрема, думка, що ефективна економіка – це “максимальна” держава панувала до 
кінця 80-х років. Пізніше роль держави була зведена до мінімуму та провідну роль 
відігравало ринкове регулювання, яке грунтується на об’єктивних економічних 
законах, які визначають поведінку учасників ринку. Закони попиту, пропозиції, 
співвідношення попиту та пропозиції стали основою розвитку суб’єктів економічних 
відносин. Проте виникнення світових економічних криз свідчить про неефективність 
саморегулювання економіки та необхідність посилення ролі держави. 

На визначній ролі держави для розвитку промисловості як стратегічно важливої 
галузі національної економіки наголошено у працях Н. Антюшинової, О. Білоруса, С. 
Білої, В. Вишневського, В. Гейця, Б. Данилишина, Ю. Кіндзерського, В. Кондратьєва, М. 
Корецького, О. Татаркіна, Н. Мусіса та ряду інших вчених. Проте обрання Україною курсу 
на Євроінтеграцію потребує більш глибокого вивчення досвіду формування промислового 
потенціалу в країнах ЄС, оскільки розумне використання апробованих підходів дозволить 
скоротити шлях до досягнення фінансово-економічної стабільності країни. 
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Метою дослідження є вивчення європейського досвіду державного управління та 
його критичне переосмислення для формування напрямків розвитку конкуренто-
спроможного промислового потенціалу України. 

Сьогодні промислова політика країн ЄС спрямована на налагодження партнер-
ських відносин між бізнесовими структурами та органами влади. Хоча обличчя будь-
якої розвиненої держави визначають крупні підприємства, а наявність крупного 
капіталу надає істотний вплив на рівень науково-технічного потенціалу і виробничих 
потужностей, не менш важливою складовою розвиненої ринкової системи є мале 
підприємництво.  

Зазначимо, що в країнах ЄС організаційну основу промислового потенціалу 
формують підприємства малого і середнього бізнесу. Саме вони змушують потужні 
національні компанії, які є “обличчям” викорозвинутих країн впроваджувати інновації 
та покращувати ефективність діяльності. У 1993 році в країнах ЄС було опубліковано 
“Білу книгу”, в якій розкрито основні засади політики підтримки малих і середніх 
підприємств, що розглядаються як основа соціально-економічної моделі розвитку. На їх 
частку доводиться близько 2/3 зайнятих і 60 відсотків доданої вартості [3]. Тому до 
функції органів державного управління усіх рівнів належить створення максимально 
сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу в країні (пільгове 
оподаткування, субсидіювання, пільгове кредитування тощо). 

Ефективне державне управління формуванням і розвитком промислового 
потенціалу в Україні не можливе без проведення загальнодержавної адміністративної 
реформи, одним із завдань якої є удосконалення організації системи державного 
управління. 

В контексті зазначеного надзвичайно показовим для України є досвід країн ЄС 
щодо проведення політики укрупнення адміністративно-територіальних одиниць. Адже 
країна характеризується великою кількістю дрібних міст та сіл, які не можуть 
самостійно себе забезпечити та перебувають у стані постійного дефіциту фінансових 
ресурсів. В рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні планується 
створення 1500-2000 територіальних громад замість  понад 11 тисяч місцевих рад.  

Проте не має сталого набору інструментів, за допомогою яких можна досягнути 
економічного піднесення промисловості. Постійно змінюються моделі промислової 
політики та механізми її реалізації, що зумовлено різними етапами економічного 
розвитку країн. У зв’язку з цим ми підтримуємо позицію В. Полтеровича щодо 
необхідності врахування стадії розвитку країни при формуванні та виборі інструментів 
промислової політики (рис.).  

На першій стадії створюється підґрунтя для розвитку власної промисловості, а 
саме вивчається передовий досвід та можливості його застосування в країні. Водночас 
запроваджується пільгове оподаткування, надаються державні субсидії споживачам 
інвестиційного імпорту. На наступній стадії роль державних органів управління значно 
підвищується, оскільки владі слід вживати заходи для розвитку ринкової 
інфраструктури та підтримки промислових підприємств. Доцільним є проведення 
технічної реконструкції, встановлення пільгового кредитування та оподаткування 
промислових підприємств, їх субсидіювання. 

Отже, підбиваючи підсумки та враховуючи досвід провідних європейських 
держав, пропонуємо наступні принципи реалізації національної промислової політики: 

- в умовах децентралізації влади формування промислової політики повинно 
здійснюватися на регіональному рівні в контексті національної економічної політики; 

- програми розвитку промислового потенціалу можуть розроблятися не лише для 
однієї адміністративно-територіальної одиниці, але й для декількох, а їх реалізація 
повинна здійснюватися з одночасним адміністративним контролем з боку центральної 
влади; 
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Рис. Механізм забезпечення ефективності промислового потенціалу залежно від стадії 

економічного розвитку країни 
Складено за [1, 2] 

 
- держава повинна відійти від енергетично-сировинної структури промислового 

потенціалу та обрати орієнтир на розвиток інноваційної складової; 
- державна підтримка розвитку малих і середніх підприємств як організаційної 

основи формування конкурентоспроможного промислового потенціалу, які є стимулом 
розвитку конкуренції у країнах ЄС. 
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Ініціалізація 
експортноорієнтованого 

зростання 
 

- стимулювання експорту 
промислової продукції; 
- обмеження імпортних товарів 

Промисловий 
потенціал 

Стимулювання 
прискореного розвитку 

 
- розвиток малого бізнесу; 
- активізація інвестиційної 
політики; 
- дерегуляція ринку капіталу. 

Розвинутий ринок 
- підтримка досягнутого рівня 
розвитку промисловості; 
-  збалансований розвиток усіх 
складових промислового 
потенціалу. 

Індустріалізації чи модернізації 
 

- залучення інвестицій для розвитку 
імпортно-орієнтованих галузей; 
- запровадження інновацій та 
формування наукоємної економіки 
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ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЦІ «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА» 
 
«Східне партнерство» є відносно новою ініціативою Європейського союзу, яка 

пов’язана з розширенням кордонів політики співпраці ЄС у Східному напрямку. Основною 
метою даної програми є зміцнення принципів демократизації в країнах Східної Європи та 
Південного Кавказу, що є актуальною проблемою теперішнього часу.   

Дослідженням питання «Східного партнерства» займалися такі європейські 
науковці, як Д. Мільчарек, Л. Адамський, А. Новак, а також вітчизняні дослідники – 
С. Гуцал, В. Самохвалов, С. Павленко. Актуальність даної теми обумовлена потріб-
ністю визначення низки питань щодо конкретних перспектив співпраці ЄС з країнами 
партнерами в сучасних умовах [1]. 

«Східне партнерство» – це зовнішньоекономічна ініціатива створена Євро-
пейським Союзом, що поширюється на шість східноєвропейських сусідів – 
Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. «Східне партнерство» 
передбачає можливість переглядустосунків ЄС зі східними сусідами шляхом зміни угод 
про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення всеохоплюючих 
зон вільної торгівлі, а також можливість лібералізації візового режиму між країнами ЄС 
та державами-партнерами. Саме тому ініціатива «Східного партнерства» виглядає 
більш привабливою для України, аніж класична політика сусідства [2]. 

Шість країн-партнерів мають спільне радянське минуле, а також довго триваючі 
ендемічні проблеми, такі як широко розповсюджена корупція, непрозорість зв'язків між 
політикою і бізнесом, і неефективна бюрократія. Тим не менш, вони не є однорідною 
групою. Глибокі відмінності були очевидні ще в 2009 році, коли програма «Східного 
Партнерства» була запущена, і все ще простежуються на початку 2016 року. Такі  
розділові лінії є наслідком внутрішньої ситуації в цих країнах. Отже, можна виділити 2 
підгрупи: 1) країни з автократичною  владою; 2) країни, які є демократичними до 
певного ступеня (електоральні демократії). В першу підгрупу входять Азербайджан і 
Білорусь. Друга включає в себе Україну, Молдову, Грузію. Вірменія, в свою чергу,  
знаходиться десь посередині, але ближче до другої групи. Влада в  Азербайджані та 
Білорусі однозначно відкинула зусилля ЄС в області демократизації країни, бо це, на їх 
думку, є неприпустимим втручанням у внутрішні справи країни. Ситуація в 
Україні,Грузії та Республіці Молдова є значно кращою [3]. 

В умовах сучасного конфлікту, Російська Федерація жорстко протистоїть 
співпраці та інтеграції країн Східного Партнерства у Європейський простір та чинить 
неабиякий тиск  в економічному та політичному плані, і в той же час, пропонує 
допомогу тим країнам, які відмовилися підписати Угоду про Асоціацію з ЄС. Дії 
Російської Федерації щодо України у 2013 році є  яскравим прикладом такої тактики. 
Російська політична еліта вважає,що Україна та інші країни Східного партнерства 
повинні перебувати в межах російської сфери впливу і життєвих інтересів. Залишається 
відкритим питання, чи буде ЄС активним посередником у конфлікті між Україною та 
Росією, і в той же час, чи зможе ЄС сприяти трансформації України у новітню 
демократичну державу. Це питання є надзвичайно важливим і для Республіки Молдова 
та Грузії, обидві з яких також підписали Угоду про Асоціацію з ЄС. 

Підписання Угоди про Асоціацію країнами «Східного Партнерства» важливий 
крок до зміцнення відносин з ЄС. Успішне впровадження і здійснення всіх умов Угоди 
про Асоціацію  може статися тільки в результаті виконання реформ і створення добре 
функціонуючої держави, ліберальної демократії і досягнення зрілості в ринковій 
економіці. Після того, як країна-партнер реалізує всі положення даної  Угоди, вона буде 
готова приступити до переговорів про вступ безпосередньо до ЄС. 
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Необхідні величезні зусилля для реалізації Угоди про Асоціацію та Угоди про 
вільні торгівельні зони  з боку країни-партнера, особливо у випадку з Україною, як з 
точки зору політичної волі, так і з боку інституційного потенціалу державного апарату. 
Угода про Асоціацію між Україною і ЄС є найбільшширокою та докладною  угодою в 
своєму роді.  В Угоді про вільні торгівельні зони йдеться не тільки про тарифи, але, 
перш за все, про нормативно-правову конвергенцію зі стандартами ЄС. Угода про 
Асоціацію виходить за рамки чисто «питань торгівлі» та  впливає передусім  на якість 
демократії, управління і законності. Саме томуУгода несе в собі обіцянку великого 
перетворенняУкраїнської держави і економіки [3]. 

Європейському Союзу необхідно переглянути свою політику щодо країн 
Східного партнерства та Росії, у зв’язку з останніми подіями, а також побудувати нові 
підходи у відповідності з новою реальністю. Україна, наразі, потребує допомоги ЄС в її 
зусиллях щодо перебудови держави, заснованої на верховенстві закону без повсюдної 
корупції. Допомога ЄС повинна бути умовною, а також, повинна вимагати реальних 
реформ з боку українського уряду. 

 
1. Місце та перспективи України в політиці «Східного партнерства» 

[Електроннийресурс] / Ю. В. Брень, В. В. Гулай // Панорама політологічних студій. – 
2012. – Вип. 8. – С. 81-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pps_2012_8_13.pdf. 

2. Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: реалізації та можливості для України 
[Електронний ресурс] / Снігир О. В., Гуцал С. А., Мітряєва С. І., Лендьєл М. О. – К.: 
Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. – 50с. – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Shidne_partn-ce670.pdf. 

3. The Eastern Partnership after 5 years. Time for deep rethinking. 2015. 
[Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536438/EXPO_STU(2015)53643
8_EN.pdf. 
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 
 

Стратегія соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я спрямо-
вана на визначення завдань та інструментів для розв’язання соціальних проблем, 
підвищення рівня економічного потенціалу територій, продуктивності їх економіки, 
прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального 
підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища. Особливо 
актуальним дане питання стає в умовах криз та постійних структурних змін у державі та 
регіонах зокрема, оскільки вектор розвитку регіону має бути визначеним з урахування 
ключових особливостей його соціально-економічного стану. 

Нормативно-правовою базою для розроблення стратегії розвитку Українського 
Причорномор’я виступали: Конституція України, Закони України «Про стимулювання 
розвитку регіонів», «Про добровільне об’єднання територіальних громад»; Стратегія 
Президента України сталого розвитку «Україна – 2020» [1]; Державна стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року [2]; рішення обласних та розпорядження 
стратегічної спрямованості обласних органів державної влади тощо. 

При узгодженні державних та регіональних стратегій, можливо виділити наступні 
вектори стратегічного розвитку Українського Причорномор’я: 

I. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону; 
II. Територіальна соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток; 

III. Ефективне державне управління в сфері регіонального розвитку. 
Для того, щоб ставити ефективні завдання перед регіоном, треба пам’ятати, що 

основу господарської діяльності Українського Причорномор’я складають: морего-
сподарський сектор, аграрний сектор, індустріальний сектор, курортно-рекреаційний 
сектор [3, с.14]. Тому розподіл основних цілей та завдань можна розподіляти між цими 
секторами.  

Першочергово, серед завдань для підвищення рівня конкурентоспроможності 
морегосподарського сектору, можна виділити розбудову та модернізацію транспортної 
інфраструктури взагалі. В це завдання входять такі складові як: покращення наземних 
шляхів сполучення між пунктами регіону; модернізація існуючих елементів портового 
господарювання, в тому числі розвиток транзитного потенціалу портів Українського 
Причорномор’я; створення умов для розвитку малого бізнесу в транспортній сфері; 
модернізація існуючої інфраструктури, орієнтованої на обслуговування туристичних 
потоків. 

Для розвитку аграрного сектора слід зазначити наступні завдання: підвищення 
рівня ефективності використання земель; застосування і модернізація структури 
об’єднаних територіальних громад; запровадження енергозберігаючих і високопродук-
тивних технологій в сільському господарстві; використання наукового потенціалу в 
агропромисловому комплексі; розвиток інфраструктури в аграрній сфері. 

Головними завданнями розвитку індустріального сектора ми можемо назвати 
наступні: підтримка створення виробничих об’єктів та технологічних циклів навколо 
малих міст; сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у сільських 
районах; розбудова сучасної індустрії, в тому числі відновлення виробничого потен-
ціалу, використання інноваційних та інвестиційних заходів в розвитку стратегічних 
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видів економічної діяльності; розвиток міжнародного співробітництва та зовнішньо-
економічної діяльності. 

Ще одним напрямком підвищення рівня конкурентоспроможності є розвиток 
туристично-рекраційного сектора Українського Причорномор’я. Серед основних 
завдань у цій сфері виділяють: підтримка інвестиційних проектів з розвитку рекреацій в 
регіоні; підвищення якості та конкурентоспроможності існуючих об’єктів рекреаційної 
структури; створення умов для розвитку малого бізнесу в туристично-рекреаційній 
сфері. 

 Окремо можна виділити завдання з енергетичної самодостатності регіону, 
оскільки цей аспект є невід’ємною часткою, яка впливає на розвиток всіх секторів 
діяльності Українського Причорномор’я та є ключовою в контексті сталого розвитку як 
регіону, так і України в цілому. Серед основних складових цього напрямку діяльності 
виділяють: повне забезпечення потреб населення регіону енергоресурсами; підвищення 
рівня енергоефективності через оптимізацію управління енергетичними проектами; 
забезпечення енергонезалежності регіону за рахунок розвитку альтернативної 
енергетики [1]. 

Згідно з Стратегією регіонального розвитку до 2020 р., під територіальною 
соціально-економічною інтеграцією та просторовим розвитком розуміється в тому 
числі недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі населення 
насамперед до базових соціальних, комунальних, адміністративних, транспортних, 
інформаційних послуг, підвищення якості освіти сільської молоді, медичного 
обслуговування в малих містах та сільських населених пунктах, покращення 
водопостачання та водовідведення у населених пунктах, створення інформаційних та 
комунікаційних мереж з метою ефективного доступу населення до першочергових 
послуг [2].  

У контексті соціально-економічної інтеграції та просторового розвитку 
Українського Причорномор’я можна також, в свою чергу, виділити 4 основні напрямки 
завдань: 1. Розвиток людського потенціалу (створення умов для продуктивної праці 
населення, модернізація системи освіти тощо); 2. Забезпечення гідних умов життя та 
екологічної безпеки (забезпечення комфортного та безпечного життя, підвищення їх 
рівня та інші); 3. Збереження та розвиток територій Українського Причорномор’я 
(комплексний розвиток територій регіону, підвищення рівня зайнятості населення 
тощо); 4. Створення умов для співробітництва з іншими регіонами та територіальними 
громадами (розвиток інституційно-правових форм співробітництва територіальних 
громад та регіонів та інше). 

На сьогоднішній день питанню регіонального розвитку в Україні приділяється 
багато уваги, саме тому аспект ефективного державного управління регіональним 
розвитком є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку Українського 
Причорномор’я.  

 
1. Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020»/ Президент України [Електронний ресурс]: Офіц. видання 
сайту Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року/ Верховна 
Рада України[Електронний ресурс]: Офіц. видання сайту Верховної Ради України. – 
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/385-2014 

3. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального 
развития/[Буркинский Б.В.,Агеева И.Н., Лайко А.И. и др.]; под.  редак.академика 
Б.В.Буркинского./Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины, 2009-334 с.  
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ  

ЯК ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Проблеми зовнішнього та внутрішнього інвестиційного середовища (клімату) 

створюють підґрунтя для пошуків способів ефективного управління інвестиційним 
розвитком та основними засобами підприємств. Інвестиційна діяльність підпорядко-
вується довгостроковим цілям розвитку підприємства і повинна здійснюватись із 
врахуванням певної перспективи, оскільки економічною суттю інвестицій є відмова від 
поточного споживання для отримання доходів у майбутньому. Діяльність підприємства 
в умовах конкуренції є ефективною при чітко визначеній науковій методології 
здійснення перспективного управління інвестиційною діяльністю, ефективним 
інструментом якого виступає інвестиційна стратегія. 

Відомий французький економіст П. Массе стверджував, що інвестування є актом 
обміну задоволення сьогоднішньої потреби на очікуване задоволення її у майбутньому 
за допомогою інвестиційних благ [1]. Відзначимо, що приведене визначення має суто 
психологічне значення. 

При цьому Дж. Кейнс трактував інвестиції, як поточний приріст цінностей 
капітального майна внаслідок виробничої діяльності даного періоду, це частина доходу 
за даний період, яка не була використана на споживання [2]. 

Інвестування є одним з основних видів економічної діяльності, адже завдяки 
реалізації інвестиційного процесу підприємство досягає соціального ефекту та 
збільшення прибутку, розширення виробництва. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*сформовано авторами 
 

Рис. 1. Основні аспекти інвестиційного розвитку підприємства 
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Проблеми інвестиційного розвитку підприємств в умовах сучасної економіки 
країни потребують негайного вирішення, враховуючи перелічені аспекти на рис.1. 
Підприємства за обставини структурних і функціональних змін економіки завдяки 
інвестуванню в інноваційну діяльність можуть досягти високих економічних 
показників, зокрема зростання прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції. 
Інновації є передумовою розвитку підприємств та основною рушійною силою 
підприємства. Інноваційні можливості підприємств залежать від суспільного 
призначення, стратегічної спрямованості, галузевої приналежності.  

У Господарському кодексі України [3] визначено такі основні напрямки 
інноваційної діяльності: 

- проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів 
інтелектуальної власності, науково-технічної продукції; 

- розробляння, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів 
техніки і технології; 

- розробляння і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, призначених 
для покращення соціального й екологічного становища; 

- технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових 
підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової 
продукції або впровадження нової технології. 

Проте, для створення сприятливих умов розвитку інноваційної діяльності необхідно 
забезпечити певні умови. Першою з них є наявність підкріпленого купівельною 
спроможністю попиту, фактичного чи потенційного, або ж  можливості його формування 
(для принципово нових товарів – виробів чи послуг), тобто наявність ринкового 
потенціалу, що визначає можливості ринку сприйняти інновації певного типу і 
спрямованості, які може розробити і запропонувати на ринку конкретне підприємство.  

Другою умовою є можливість втілення досягнень науки і техніки в конкретні 
товари, здатні задовольнити попит споживачів, – тобто інноваційний потенціал 
розроблювача інновацій та ефективна реалізація стратегії розвитку.  

Третьою – економічна можливість (і доцільність) підприємства-інноватора 
розробити (хоча це й не обов’язково, оскільки нові ідеї, технології і т. ін. можна 
придбати), виготовити й просувати інновації на ринку – тобто виробничо-збутовий 
потенціал. Тут ідеться не просто про виробництво і збут (включаючи створення й 
стимулювання попиту), а також про успішну реалізацію інвестиційно-інноваційного 
потенціалу. 

Отже, інноваційна діяльність має шанси на успіх за наявності, як мінімум, трьох 
згаданих умов, оскільки відсутність хоча б однієї з них унеможливлює розвиток 
підприємства інноваційним шляхом [4, с. 263]. 

Здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності забезпечує підприємству 
покращення його функціонування загалом, надає конкурентні і економічні переваги 
тощо. Однак, попри наявність переваг інвестиційно-інноваційної діяльності, її 
властивий високий ступінь ризику та невизначеності, оскільки результати є важко 
передбачуваними.  

 
1. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капитальниых 

вложений / П. Массе; [пер. с франц. Ф. Р. Окуневой и А. И. Гладишевского; науч. ред и 
вступит статья А.В. Жданко]. – М. : ― Статистика, 1971. 2. Кейнс Дж. М. Общая 
теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; [пер.с англ.]; общ. ред. Л. П. Ку-
ракова. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с. 3. Господарський Кодекс України: від  
16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. 
gov.ua/laws/show/436-15. 4. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / 
О.І. Волков, М.П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; Під ред. проф. О.І. Волкова , проф. 
М.П. Денисенка. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.  
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВРАЗЛИВИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ  

НА ЗАСАДАХ АДРЕСНОСТІ 
 
Бюджет є важливим інструментом впливу на економічний та соціальний розвиток 

суспільства. Цей вплив реалізується через фінансування окремих сфер та визначення 
напрямів видатків бюджетних коштів [1, с. 496].  

Сьогодні в бюджетах демократичних  країн вагомою є частка видатків на 
соціальні потреби, що свідчить про виняткову роль соціальної функції держави. 
Управління видатками Державного бюджету відіграє важливу роль у стабільному 
функціонуванні держави, оскільки це впливає на здійснення державою своїх функцій, 
регулювання економічних процесів, а також на реалізацію соціально-економічної 
політики. Питання ефективності управління державними видатками в Україні стоїть 
особливо гостро, адже протягом багатьох років видаткова частина Державного 
бюджету України мала низку проблем – невизначеність пріоритетів вкладання 
державних коштів, недоліки у нормативно-правовій та методичній базі виконання 
видаткової частини, брак коштів, необхідних для фінансування витрат держави та ін. 

 Підвищення ефективності видатків Державного бюджету є ключовим завданням 
бюджетної політики України. Для стабілізації економічної ситуації в державі необхідні 
комплексні заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, 
передбачених для утримання органів державної влади і місцевого самоврядування, 
утворених цими органами підприємств, установ та організацій, які використовують 
кошти державного і місцевих бюджетів. [2]. 

Кабінет міністрів України, прийнявши постанову від 1 березня 2014 р. № 65 «Про 
економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», затвердив заходи щодо 
економного та раціонального використання державних коштів, які передбачають не 
тільки короткостроковий характер застосування, а спрямовані на довгострокову 
перспективу [3].  

Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів має здійснюватись за 
такими напрямами: 

1) організація бюджетного процесу, орієнтованого на результати; 
2) реструктуризація бюджетної мережі; 
3) вдосконалення управління інвестиціями в умовах кризи; 
4) підвищення адресності заходів з соціальної підтримки громадян; 
5) видатки бюджетних коштів з урахуванням організації співробітництва 

територіальних громад; 
6) орієнтація бюджетної політики на підтримку громадян, а не підприємств; 
7) жорсткість режиму економії бюджетних коштів. 
В умовах бюджетних обмежень і високого рівня бідності населення необхідність 

у повній реалізації принципу адресності стає все більше нагальною. Збільшення 
бюджетних видатків на соціальну політику не призводить до симетричного скорочення 
абсолютної бідності, оскільки виділення ресурсів проводиться на основі належності 
громадян до певної категорії, а не на основі їх реальних потреб. На практиці абсолютно 
домінує категоріальний підхід до надання соціальної допомоги. Пільгоотримувачі 
переважно сконцентровані в середньодохідних групах населення. В основному 
соціальну підтримку отримують пенсіонери, тоді як найбільша концентрація бідних 
припадає на сім’ї з дітьми.  
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Реалізація механізмів адресності містить широке коло невирішених питань, які 
вимагають теоретичного та практичного опрацювання забезпечення адресності, а також 
форм та видів її реалізації в системі надання соціальних послуг. Згідно з класичним 
розумінням, що склалося в зарубіжних країнах, адресність є способом спрямування 
обмежених фінансових, зокрема бюджетних, ресурсів на допомогу цільовій аудиторії, 
використовуючи механізми перевірки нужденності. Таким чином, адресність розподілу 
бюджетних ресурсів виступає необхідною умовою ефективного використання державних 
коштів, тому що вона покликана забезпечити надання бюджетних ресурсів саме 
нужденним верствам населення. Тільки впорядковування системи виплат створить 
можливості для збільшення величини допомоги на конкретну особу без значного 
зростання витрат бюджету [4, с. 21-24]. Природою забезпечення адресності є надання 
соціальних послуг тим, хто її дійсно потребує, і виключення тих, хто такої потреби не має. 

Принципами організації системи адресної соціальної допомоги в Україні у роботі 
можна визначити такі:  

- надання соціальної допомоги винятково з урахуванням рівня доходів 
домогосподарств та майнового становище;  

- визначення розміру виплат соціальної допомоги на основі вартості затвердже-
ного кошику прожиткового мінімуму з урахуванням сімейного навантаження;  

- пріоритетність заходів зі створення умов для самозабезпечення сім’ї, 
індивідуальних схем захисту і активного залучення працездатних малозабезпечених 
громадян до сфери трудової діяльності.  

Таким чином, розвиток системи адресної соціальної допомоги в Україні 
дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти, спрямовані на надання 
допомоги громадянам, та припинити „розмивання” соціальних виплат, спрямовуючи їх 
на групи населення та окремі категорії громадян, які через вагомі причини 
неспроможні допомогти собі самостійно.  
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THE POLLUTION REDUCTION STUDY BASED ON POLAND’S  

REGIONAL DATA 
 
The sustainable economic growth requires more attention to ecological component of 

human lifes. There has never been more complex and complicated problem of contemporary 
world as climate change. Every part of the world is contributing to the problem, though on a 
per capita basis, some places like the United States are causing far more damage and risk than 
other parts of the world. Roughly speaking, emissions are in proportion to income levels. 
High-income countries tend to have the largest green house gas emissions per capita, while 
poor countries are often great victims of human-induced climate change without themselves 
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having contributed much to the crisis. According to the report of the European Agency for the 
Environment and Air Quality 2013, "there are more basic problems to human health caused 
by poor air quality. We are still far from our goal – to reach the level of air quality policy, 
which have generated significant negative impacts on human health and the environment 
"Janek Potochnyk, European komissioner for the environment [3]. The importance of 
environmental security is stressed by The United Nations Resolution “The Future we 
want”[1]. 

Polish membership of the European Union entails a wide array of environmental-
protection requirements. Some have been satisfied by Poland to a greater extent than required, 
some are still to be achieved. In 2011 Poland achieved a reduction of 29% in the emission of 
greenhouse gases, expressed as a carbon dioxide equivalent, in relation to the base year. In 
particular, the emission of carbon dioxide dropped by 30%, methane by 34%, and nitrous 
oxide by 33 %. The reduction in greenhouse gases emissions achieved by Poland has 
therefore considerably exceeded the level required under the Kyoto Protocol [1, 2, 3]. 

The state of air pollution in particular is seen as the main factor that significantly affects 
the residents’ life quality. At one and the same degree of negative pollution, its effect will 
depend on the number of residents living in the area. Taking into consideration air pollution, 
the output parameters for the performed research, that should be considered are: a harmful gas 
in the air, the component that is correlated with the amount of gas emissions per unit of area. 
For residents of the entire territory the overall pollution impact is considered additive, which 
will be proportional to the population. 

The developed research shows, that comparing the ratings of pollution negative impact, 
we shall observe, that the top three priority on reducing pollution include the following 
Provinces: Silesian, Lesser Poland, Lower Silesian. The results are conditioned by the fact 
that in these Voivodships is the largest concentration of pollution and population density 
living in these areas. 

The reason for it should be considered as the presence of large scale industrial 
production in those regions, which requires the involvement of a significant number of 
employees and activities, that are based on industry specifics, that are related to pollution. 

The priority in anti-pollution measures means that first of all the environmental 
initiatives in these areas shall be implemented based on a developed scale. But the choice of 
eco-investments significantly affects the readiness of technical and technological solutions. 
Also important factors include absolute and specific costs, including such factors as capital 
intensity reduction of pollution. 

As was previously analyzed from the two areas of air quality improvement, for the one 
with dust pollution better results were achieved, so overall pollution decreased more rapidly 
in those particular areas. 

A priori, this can be explained by the fact that there are appropriate technical solutions, 
that do not require for their implementation major capital expenditures. At the same time, the 
chemical nature of pollution may require more complex development projects and significant 
capital investment. Do not forget about the diversification aspects of environmental activities. 
In the majority of casses, the environmental measures of Voivodships are carried out 
independently at their own expense and opportunities. A compromise between the interests of 
the community as a whole and the community in some areas can be achieved through the 
introduction of appropriate criteria and constraints. Some approaches in this regard, were 
considered in previous research [5, 6]. 

The priority towards pollution reduction requires first of all areas with high degree of 
contamination and higher population density. The fundamental difference is the product of 
these two parameters.  

Reducing pollution in general can be achieved in different ways – change in the sectoral 
structure of the economy, introduction of innovative technologies, the use of industrial waste, 
construction of treatment facilities, carrying out afforestation and so on. Typically, the 
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implementation of such measures requires some investment costs. In terms of quantitative 
assessment of the effect of eco-investments requires identifying appropriate dependencies 
linking the size of investment with the value of the results obtained. 

The statistical analysis of Polish Voivodship illustrates, that these indicators and their 
product significantly differ for different areas – different regions of one country, on given 
example of Poland. Because of this, the latter figure may be used to identify priority areas for 
the implementation of measures in order to reduce air pollution. In order to select appropriate 
investment projects, we require further assessment of the eco-costs effectiveness, which is 
largely dependent on the innovation degree of new technology.  

The performed work have shown, that the choice of parameters, that quantify 
environmental assessment should take into consideration the pollution’s negative impact at 
first on the life quality of one man, and then summarize the number of residents living in a 
particular area. 

The strategy to reduce pollution at the country level should consist the eco-activities for 
individual Voivodeships considering the level of local pollution, their industrial specifics as 
well as general and local resource capacity allocation, formation and implementation of eco-
investment projects. 

In practical, problem-solving terms, each region of Poland needs to implement a 
sensible, economically efficient, deep decarbonization program built on the three pillars of 
energy efficiency, low-carbon electricity, and fuel switching. It can be done, then the country 
should also agree to joint programs of R&D on key low-carbon challenges, such as the 
effective storage of renewable interminent energy and so on. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКЛАДАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВИХ УГОД В 
СИСТЕМІ ГАТТ / СОТ 

 
Глобальна економіка сьогодні – це економіка інтеграційних об'єднань. У 

світовому господарстві інтеграційні процеси спостерігаються як на глобальному, так і 
на регіональному (локальному) рівнях. Країни починають розглядати Регіональні 
торговельні угоди (РТУ, англ. Regional Trade Agreements) як основу своєї торгової 
політики. Регіональні угоди виступають в якості невід'ємної частини загальної стратегії 
розвитку країн і регіонів для поетапної інтеграції в світову економіку. 

Практично всі держави є учасниками одного або декількох угод про регіональну 
інтеграцію. Станом на 1 лютого 2016 року в Секретаріаті СОТ було зареєстровано 625 
Регіональних торгових угод (Таблиця 1) [1]. У той час як за період з 1948 по 1994 рр. в 
ГАТТ було направлено всього 123 нотифікації. 
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Таблиця 1 
Кількість чинних Регіональних торгових угод на 1 лютого 2016 

Вид регіональної торгової угоди Кількість 
Зона вільної торгівлі (англ. Free Trade Agreement – FTA), згідно ГАТТ ст. 
XXIV 

238 

Митний союз (англ. Custom Union – CU), згідно ГАТТ ст. XXIV 28 
Часткова угода (англ. Partial Scope Agreement) 16 
РТУ за товарами та послугами, згідно ГАТТ ст. XXIV і ГАТС ст. V 139 
Всього: 421 

Джерело: складено автором за даними [1] 
 
РТУ за даними ЮНКТАД і СОТ охоплюють більше 50% світової торгівлі, в тому 

числі 16% – безмитна торгівля [1]. Найбільш інтегрованим в світі ринком є 
Європейський Союз: близько 70% торговельних операцій здійснюється в його межах. 
Торгівля між країнами НАФТА становить 51% експорту Північноамериканської угоди 
про вільну торгівлю. Країни МЕРКОСУР здійснюють близько 16% 
зовнішньоторговельних операцій всередині угоди, Андский спільний ринок – 8%, 
АСЕАН – 25%. Створення РТУ є одним з дозволених Світовою організацією торгівлі 
(СОТ) винятків з режиму найбільшого сприяння (РНС). РНС визначений в статті I 
ГАТТ-1994 і є фундаментальним принципом правової системи СОТ. Відповідно до цієї 
статті держави-члени СОТ зобов'язані надавати товарам інших держав-членів не менш 
сприятливий режим, жодна країна не повинна встановлювати особливі торгові переваги 
для інших країн СОТ або проводити по відношенню до них дискримінацію. 

Можна виділити ряд тенденцій в розвитку РТУ. 
1. Змінилася не тільки кількість РТУ, але і якість. Абсолютна більшість (90%) 

РТУ – це угоди про зони вільної торгівлі, в яких повністю усуваються або радикально 
знижуються митні тарифи на торгівлю між країнами цієї зони.  

2. Якщо раніше переважали двосторонні угоди про зону вільної торгівлі, то 
останнім часом укладаються угоди між декількома країнами, причому слово 
«регіональний» вже не означає прив'язку до одного регіону, а використовується лише 
для протиставлення цих угод універсальним угодами, що укладаються на рівні СОТ 
(154 РТУ з діючих 421- між країнами, які належать до різних регіонів). 

3. Укладання так званих мега-РТУ, що створюють зону вільної торгівлі, яка 
охоплює кілька континентів. Якщо раніше них відносились Угода про Північно-
американську зону вільної торгівлі (НАФТА 1994 роки) і Угода про Карибської зону 
вільної торгівлі (2004 року), то зараз до них уже можна віднести об'єднуюче 12 країн 
від США до Брунею Транс-Тихоокеанське партнерство (Trans- Pacific Partnership), 
переговори про яке завершилися на початку жовтня 2015 року. Ще більшою за своїм 
впливом на світову торгівлю буде угода про партнерство між ЄС і США (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership), переговори про який знаходяться на завершальній 
стадії [1].  

4. Змінився зміст цих угод. Крім створення зон вільної торгівлі, РТУ регулюють 
питання інвестицій, інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, трудових і 
екологічних стандартів, найчастіше виходячи за межі норм СОТ і навіть вступаючи у 
протиріччя з ними (наприклад, РТУ між США і Йорданією прямо встановлює, що 
стосовно правил доступу на ринок ліків застосовуються норми цього РТУ, а не 
положення Угоди ТРІПС, укладеної в рамках СОТ). При цьому всі РТУ розрізняються 
не тільки за складом учасників, але і за обсягом пільг і преференцій. 

5. Процес створення РТУ охопив всі країни світу (винятком є Монголія, яка не 
входить ні в одну РТУ). Нормою стає участь держави відразу в декількох угодах. 
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6. Сучасні РТУ характеризуються диверсифікацією рівня економічного розвитку 
партнерів по угрупованню. Наприклад, переважання США в НАФТА (на США 
припадає понад 70% сукупного ВВП угруповання). В Азіатської ЗВТ Сінгапур має 
найбільш високий показник ВВП на душу населення (в 10 разів перевищує показник 
Камбоджі).  

Причини, що спонукають держави вирішувати питання подальшого регулювання 
світової торгівлі на регіональному рівні наступні: 1) простіше і швидше домовитися, 
немає пакетного підходу, крім того, в РТУ можна передбачити більш суворі, ніж на 
рівні СОТ, зобов'язання, або погодити нові, в СОТ ще не прийняті. 2) РТУ – це завжди 
пільги, узгоджувані між собою обмеженою кількістю країн (що узагальнює термін 
«селективна лібералізація»). 3) Відсутність  в СОТ нових норм, які б більше 
відповідали 21 століттю, ніж старі правила. 4) Слабкість контрольного механізму в 
СОТ  призвела до того, що ст. XXIV ГАТТ є найбільш часто порушували статтею 
ГАТТ. Через правила консенсусу спеціальний комітет виявився не в змозі прийняти 
жодного доповіді з приводу невідповідності окремо взятої РТУ вимогам СОТ, хоча 
розбіжності фіксувалися неодноразово. 

В той же час, негативні аспекти розвитку регіональної інтеграції полягають в 
тому, що це призводить до виникнення незрозумілих, а іноді суперечливих один 
одному зобов'язань між країнами, які часто є підписантами великого числа угод з 
дублюючим членством [2]. Крім того, фактичне використання узгоджених торгових 
пільг в рамках РТУ не завжди ефективне і залежить не тільки від  пропозиції 
виробників і торгових фірм, а й від складності визначення правил походження, які 
розрізняються між РТУ і часто використовуються країнами як нетарифні бар'єри. 

Таким чином, економісти вказують на необхідність пов'язати тарифи з 
застосовуваними ставками, але не збільшувати їх, а досягти згоди про часткове 
зниження багатосторонніх тарифів [3]. Необхідно розвивати існуючі та створювати 
нові преференційні угоди з менш розвиненими країнами-партнерами; залишати 
регіональні угоди відкритими для можливого включення нових країн, готових 
слідувати правилам. Це загальна рекомендація для всіх РТУ. З іншого боку, необхідно 
включити положення про спрощення процедур торгівлі в угоди про вільну торгівлю, і в 
стратегії з розвитку торгівлі. Необхідно включати елементи з проекту угоди СОТ та 
інші інструменти для спрощення процедур торгівлі по всьому ланцюжку поставок, 
наприклад спрощення документації і вимог до документообігу. 

 
1. The World Trade Organization/ [Електронний ресурс] .- Режим доступу: 

http://www.wto.org/english 
2. Regional Trade Agreements: Effects on Trade. Global Economic Prospects 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2005/Resources/GEP107053_Ch03.pdf 

3. Baldwin R., Freund C. “Preferential trade agreements and Multilateral 
Liberalization”/ Jean-Pierre Chauffour, Jean-Christophe Maur/ Preferential Trade 
Agreement Policies for Development. A Handbook. Washington.-2011.- pp.121-138. 
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ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

  
На сьогодні теоретично та практично доведено вплив інновацій на економічне 

зростання країн та регіонів. В умовах глобалізації роль регіонів в інноваційному 
розвитку зростає.  

Успіхи регіонів країн Європейського Союзу (ЄС) в сфері інноваційного розвитку 
підтверджують дієвість їх інноваційної політики [1, c. 19]. 

Україна знаходиться на початковому етапі формування регіональної інноваційної 
політики, а тому  дослідження досвіду європейських країн, успішність регіональної 
інноваційної політики яких сприяла їх інноваційному зростанню, набуває особливої 
актуальності. 

Узагальнюючі існуючу законодавчу базу та аналітичні дослідження в сфері 
інноваційної політики ЄС, можна виокремити наступні принципи формування 
інноваційної політики ЄС на регіональному рівні: 

1) Трьохрівневе (багаторівневе) управління регіональною інноваційною 
діяльністю: інноваційна політика регіонів – регіональний компонент національної 
інноваційної політики – наднаціональна інноваційна політика ЄС. 

2) Розумна спеціалізація регіонів:  в останні роки в країнах ЄС впроваджуються 
субнаціональні (регіональні) інноваційні стратегії нового покоління – стратегії 
розумної спеціалізації (Smart Specialіzation Strategies, S3). Дані стратегії поєднують 
інновацію зі специфічними перевагами регіональної економіки [2]. 

3) Міжсекторність інноваційної політики: сутність такої політики полягає в 
створенні інноваційного рівноправного партнерства державної влади, бізнесу, 
інституцій знань (науково-дослідних інститутів, університетів) – так званої «потрійної 
спіралі» (triple helix). Останнім часом все частіше застосовується поняття «четверної 
спіралі», коли системна взаємодія включає ще й споживачів інновацій, які 
представляють ринковий попит на інноваційну продукцію і можуть активно залучатися 
до інноваційного процесу [3]. Міжсекторне та міжрегіональне співробітництво 
потребує наявності соціального капіталу, який характеризується ефективними 
комунікаціями та високим рівнем довіри між усіма стейкхолдерами інноваційного 
розвитку. У свою чергу, міжсекторне та міжрегіональне співробітництво в інноваційній 
сфері є необхідним для забезпечення дифузій інновацій [4] і подолання існуючих 
регіональних диспропорцій в темпах інноваційного розвитку.  

4) Системність: політика зростання та інновацій за своєю природою повинна бути 
горизонтальною, тобто повинна стосуватися всіх сфер політики, які впливають на 
інновації. Існує необхідність спільного планування заходів в системі освіти, науки та 
інновацій з метою уникнення недоліків у цих сферах.  

4) Унікальність: єдиного підходу до формування інноваційної політики країн та їх 
регіонів не існує. Інноваційна політика повинна відповідати рівню розвитку країни та 
враховувати її особливості. Копіювання успішних політик інших країн скоріш за все 
призведе до неефективного використання ресурсів.  

Україна має комплекс проблем в сфері інноваційної діяльності в цілому та в 
регіонах зокрема, подоланню яких сприятиме впровадження принципів європейської 
регіональної інноваційної політики, проте із урахуванням деяких застережень:   

- несприятливі показники інноваційної діяльності в Україні в цілому та у 
порівнянні із ЄС, зокрема скорочення організацій, які виконують наукові та науково-
технічні роботи, працівників наукових організацій, кількості виконаних наукових та 
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науково-технічних робіт, скорочення фінансування інноваційної діяльності, скорочення 
кількості інноваційно активних підприємств та впровадження інновацій на 
промислових підприємствах, кількості створених передових технологій та отриманих 
охоронних документів на створені технології, заявок на корисні моделі від 
національних заявників [5];  

- централізоване управління інноваційною діяльністю: переважна більшість 
регіонів не має власних стратегій інноваційного розвитку, фінансових ресурсів 
стимулювання та пріоритетів інноваційної діяльності. В той же час, застосування 
європейського досвіду розробки регіональних стратегій інноваційного розвитку навряд 
чи буде ефективним в умовах недосконалого інституційного середовища [6, с. 272], 
високого рівня бюрократії та корупції, неефективного моніторингу виконання стратегій 
та програм; 

- застаріла спеціалізація регіонів України, слабка орієнтація на підвищення 
інноваційності традиційних галузей та розвиток середньо- та високотехнологічних 
галузей; 

- регіональні диспропорції інноваційного розвитку [7, с. 172]. Активізація 
міжрегіонального співробітництва має сприяти зменшенню регіональних диспропорцій; 

- слабка взаємодія бізнесу-науки-влади [6, с. 272]. Це обумовлює необхідність 
розвитку міжсекторного співробітництва, потребує ефективних комунікацій та 
наявності соціального капіталу, які в Україні слабо розвинуті. Погіршує ситуацію 
низький рівень довіри між стейкхолдерами інноваційного розвитку [8, с. 263-278]; 

- відсутність системного підходу у формуванні політики для  інновацій в різних 
сферах: освіті, науці та інновацій, промисловості, інвестицій тощо. 

Україна має комплекс проблем в сфері інноваційної діяльності в цілому та в 
регіонах зокрема. Впровадження європейських принципів регіональної інноваційної 
політики сприятиме вирішенню вищерозглянутих проблем, проте за умови подолання 
стримуючих факторів, зокрема недосконалості інституційного середовища, корупції, 
бюрократії, низького рівня довіри в суспільстві, відсутності ефективних комунікацій в 
інноваційній сфері. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 
 
Ефективне використання фінансових ресурсів відіграє значну роль в забезпеченні 

стабільного та прибуткового функціонування будь-яких суб’єктів господарювання, не 
виключенням являються підприємства м’ясопереробної галузі. Аналіз ефективності 
використання фінансових ресурсів дозволяє: 

- вчасно й об'єктивно діагностувати фінансовий стан підприємства, визначити та 
оптимізувати структуру капіталу; 

- виявити міру залежності від зовнішніх джерел фінансування активів; 
- визначити рівень ліквідності та платоспроможності, знайти резерви поліп-

шення фінансового стану й платоспроможності [1, c. 16]; 
- надати конкретні рекомендації, які спрямовані на більш ефективне вико-

ристання фінансових ресурсів. 
З метою аналізу ефективності використання фінансових ресурсів м’ясоперероб-

ними підприємствами було обрано дванадцять суб’єктів господарювання Південного 
регіону, які спеціалізуються на переробці м’яса. 

Аналіз показників ефективності використання фінансових ресурсів показав, що 
протягом останніх п’яти років збільшується питома вага власного капіталу в структурі 
майна таких підприємств як ПП «Південь-М'ясо», ТОВ «ВЕККА», ТОВ «Онісс, ПП 
«Гармаш», ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат», ТОВ «Бердянські ковбаси», ПП «Золотой 
теленок». Дана тенденція підтверджується позитивною динамікою коефіцієнта 
автономії, тобто відбувається підвищення рівня незалежності зазначених підприємств 
від зовнішніх джерел фінансування активів. Максимальне значення коефіцієнта 
автономії в 2015 році характерне для ПП «Золотой теленок» (88%). 

За аналізований період не вдалося уникнути збільшення фінансового ризику ТОВ 
«Одеський м’ясопереробний завод», ТОВ «Лібра», ТОВ «Гаврилівка», ПрАТ «Ук-
раїнські ковбаси» та ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат». Максимальне значення 
зазначеного показника в 2015 році спостерігалися на ТОВ «Одеський м’ясопереробний 
завод» (6,95, що більше на 19,0% ніж в 2014 році). Проте ПП «Золотой теленок» зуміло 
в 2015 році зменшити фінансовий ризик на 54,8% й досягти  позначки в 0,13. 

В майже всіх підприємств Південного регіону спостерігається зменшення частини 
власного капіталу, яка перебуває в обороті. Так, протягом останніх п’яти років 
присутня тенденція до зменшення коефіцієнта маневреності власного капіталу. 
Мінімальне значення вказаного показника характерне в 2015 році для ПП «Південь-
М'ясо»» (-2,916). В 2015 році найбільше забезпечені запаси власними оборотними 
коштами ПП «Гармаш» (2,34 грн) та ПП «Золотой теленок» (1,68 грн). 

В 2015 році більшість підприємств Південного регіону не платоспроможні за 
коефіцієнтом швидкої ліквідності. Так, у 2015 році найменше значення даного 
показника характерне ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат» – 0,11, тобто за рахунок 
грошових коштів та дебіторської заборгованості підприємству вдалося покрити лише 
11% поточних зобов’язань. Проте в 2015 році на ПП «Золотой теленок» був присутній 
значний надлишок на поточних рахунках грошових коштів, що може призвести в 
майбутньому до їх знецінення та втрати потенційної можливості отримання 
додаткового доходу від вдалого їх використання в операційній або інвестиційній 
діяльності [2, c. 285]. Зазначена тенденція підтверджується динамікою коефіцієнта 
загальної ліквідності ПП «Золотой теленок», оскільки його особливістю являється 
значне перевищення оборотних активів над поточними зобов’язаннями, що свідчить 
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про необхідність переглянути структуру оборотного капіталу та підвищити 
ефективність його використання. В частині загальної ліквідності, то лише ТОВ 
«ВЕККА» та ПП «Золотой теленок» вдалося досягнути рекомендованого значення 
коефіцієнта загальної ліквідності – 2-2-5. 

Отже, аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємствами 
Південного регіону показав, що протягом досліджуваного періоду беззаперечним 
лідером являється ПП «Золотой теленок», а аутсайдерами ТОВ «Одеський м’ясо-
переробний завод», ПрАТ «Українські ковбаси» та ПАТ «Мелітопольський м’ясо-
комбінат». 

З метою підвищення фінансової стійкості та незалежності від зовнішніх джерел 
фінансування активів досліджуваним підприємствам рекомендовано:  

− вдатися до перепланування заборгованості – пролонгація кредитів, замороження, 
відстрочка, списання боргів, обмін права власності на борг, анулювання [3, c. 73]. 

− використання та збільшення позикового капіталу до тих мір, поки його 
використання призводить до збільшення рентабельності загального капіталу та ефекту 
фінансового левериджу;  

− віддавання переваги довгостроковому кредитуванню; 
− здійснення щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% від отриманого 

прибутку за звітний період до резервного капіталу; 
− підвищення нерозподіленого прибутку або зменшення непокритого збитку за 

допомогою збільшення чистого доходу від реалізації продукції [4, c. 154]. 
− нарощування активної частини основних засобів. 
− недопущення необґрунтованого збільшення пасивної частини основних засобів; 
− зниження кількості недіючого та прискорення виведення з експлуатації 

непотрібного обладнання за допомогою консервування, здачі в оренду або продажу. 
Практичне впровадження вище зазначених рекомендацій дозволить не лише 

підвищити ефективність використання фінансових ресурсів вітчизняних підприємств, а 
й наростити виробничий потенціал, забезпечити безперебійне та стабільне виробництво 
продукції та збільшити об’єми її реалізації як на внутрішньому, так й на зовнішньому 
ринках. 
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ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Управління інноваційним розвитком є передумовою ефективного функціонування 

підприємства, прийняття доцільних управлінських рішень, ефективного управління 
ресурсами (ЕУР), розвитку персоналу [1, 2]. 

Інновації у туризмі (продуктові, технологічні, управлінські) радикально 
поліпшують умови надання туристичних послуг (ТП) переважно зменшують життєвий 
цикл на собівартість туристичного продукту, характеризуються меншими витратами 
енергетичних ресурсів, екологічність. Тому зростання кількості витрачених людських, 
фінансових та матеріальних ресурсів на вказані інновації виправдовує себе. 

 Результати впровадження інновацій у туризмі (ІТ) має такі позитивні наслідки: 
– зростання кількості клієнтів завоювання їх довіри на тривалий час; 
– завоювання нових секторів ринку, формування нових туристичних продуктів; 
– поліпшення інформаційного забезпечення туристичних підприємств; 
– ефективна комерціалізація інновацій у туристичному бізнесі; 
– впровадження сучасних концепцій менеджменту Бенчмаркінгу, Тайм-

менеджменту, Комплексного управління якістю, Комп’ютерно-інтегрованого вироб-
ництва; 

– розширення можливостей надання покращених ТП для клієнтів; 
– розвиток середовища для ведення туристичного бізнесу; 
– застосування Інтернету, сучасних комп’ютерних технологій для просування 

продуктів на ринок. 
Для впровадження інновацій у туристичному підприємстві слід виконати: 
– організувати та впроваджувати, поліпшувати нові технології при розробці ТП, 

управлінні ресурсами туристичного підприємства, зокрема персоналом; 
– запланувати контрольний час (період) для впровадження інновацій та доведення 

їх до практичного впровадження у робочий процес надання ТП; 
– встановити етапи розвитку комерціалізації інновації при наданні туристичних 

послуг; 
– необхідність врахувати вартість інновацій адаптації підприємства та націлення 

його на стратегічний розвиток. 
Впровадження інновацій у діяльність туристичного підприємства є складним 

процесом і вимагає удосконалення управлінської діяльності та підвищення його якості 
на основі об’єктивних інформаційних даних. 

Ресурсам туристичного підприємства слід забезпечити надання відповідного 
спектру функціональних характеристик, на основі яких має забезпечуватися 
компенсація їх дефіцитних властивостей [3, с. 167]. 

Основні підходи ЕУР у діяльності туристичного підприємства є такі: 
– планування потреби обґрунтування доцільності відтворення та підвищення 

якості проведених ремонтів основних засобів; 
– визначення потреби в покращенні бренду; 
– визначення доцільності застосування франчайзингових технологій у діяльності 

туристичного підприємства; 
– підвищення оборотності та ефективне управління оборотними фондами; 
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– матеріальне та нематеріальне стимулювання персоналу на основі розробки 
комплексних програм, його розвитку, об’єктивного оцінювання, раціонального 
планування, удосконалення кадрової політики; 

– ефективне управління витратами підприємства, їх моніторинг, врахування зміни 
структури витрат на основі зміни попиту; 

– врахування глобалізаційних, інтеграційних та ринкових факторів; 
– раціональна організація роботи маркетингових та логістичних підрозділів  

[3, с. 169]; 
– стратегічне бачення розвитку туристичного підприємства на основі зміни 

купівельної спроможності населення, попиту, екологічних та соціально-економічних 
факторів; 

– ефективне планування фінансових ресурсів, бюджету для інвестування у 
розвиток туристичного ринку; 

– запровадження гнучких графіків та гнучких тарифів для підприємства; 
– впровадження ефективних інформаційно-комунікаційних систем, мереж для 

роботи в системах «туроператор-турагент» та «турагент –споживач ТП»; 
– удосконалення організаційної структури підприємства; 
– удосконалення корпоративної культури , в першу чергу при наданні ТП; 
– впровадження автоматизованих систем управління прибутковістю та 

потенціалом розвитку  туристичного підприємства [4]. 
Узагальнюючи вищесказане, можна розглядати інновації туристичних підпри-

ємств окремих міст України. Для прикладу наведемо сучасні інноваційні напрями 
діяльності туристичних підприємств міста Львова:  

– застосування минулого досвіду та сучасного потенціалу розвитку туристичних 
підприємств на основі максимального використання пам’яток м.Лвова згідно до оцінки 
історичної спадщини ЮНЕСКО;  

– розширення використання переваг кластеризації туристичних підприємств, 
активізувати взаємодію туристичного кластеру та кластеру інформаційних технологій, 
створених у місті Львові;  

– вивчення досвіду діяльності сучасних успішних кластерів у туризмі, зокрема 
кластерів Іспанії, Великобританії, США тощо; 

– здійснення реінжинірингу бізнес-процесів при наданні послуг туристичними 
підприємствами – як туроператорами, так і турагентами; 

– застосування соціальних мереж для просування туристичного продукту на 
ринок; 

– підвищення ефективності різних напрямів розвитку персоналу, методів 
оцінювання діяльності та мотивації працівників; знаходження можливостей та ресурсів 
для ефективної матеріальної мотивації. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАД В УМОВАХ 
ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

 
Процес реформування адміністративної системи України та активізація процесу 

розвитку місцевого самоврядування на основі добровільного об’єднання громад 
повинні супроводжуватись відповідними зрушеннями в системі фінансового забезпе-
чення, оскільки добробут мешканців в складі об’єднаних громад визначатиметься 
спроможністю таких адміністративних одиниць покривати необхідні для спільноти 
витрати. Фінансове забезпечення для розвитку громад порозуміває не лише наявність 
необхідної кількості ресурсів, але й наявність спроможності забезпечувати управління 
економічним розвитком території, здійснювати локальну регуляторну функцію. 

Правовою основою для проведення добровільного об’єднання громад є Закони 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [1], «Про 
співробітництво територіальних громад» [2], Розпорядженя Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні», Державна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 року та інші документи.    

Існуючі тенденції до провадження активної політики децентралізації визначені 
європейськими трендами, законами і принципами, а також тим, що найбільш 
ефективним може бути управління розвитком територій, яке максимально наближене 
до самого об’єкту – тобто територій і громадських об’єднань базового рівня. В країнах 
ЄС досвід локально-орієнтованого розвитку територіальних громад підкріплене роками 
практики, менталітетом, моральними і законодавчими правилами, тому адміністративні 
ініціативи в Європейських країнах підкріплені реальними фінансовими важелями. Так, 
в процесі формування бюджетів громад використовуються важелі прямого фінансового 
забезпечення, регуляторні механізми та стимулятори соціально-економічного, 
екологічного, бюджетного розвитку самих суб’єктів господарювання. 

Для України ж побудова системи формування доходів громад в умовах 
добровільного об’єднання є справжнім викликом, оскільки реальні важелі для 
збалансованого фінансового забезпечення такого процесу ще не визначені. Основою 
для фінансового забезпечення функціонування територіальних громад має бути 
бюджетне джерело, а саме – власні податкові надходження, зароблені на території 
громади кошти. Забезпечувати функціонування громад можуть також дотаційні 
надходження з державного бюджету та інші надходження, на основі укладених 
договорів, угод з суб’єктами господарювання, що функціонують на території таких 
громад. Основою добровільного об’єднання громад, визначеною в Законі України «Про 
добровільне об’єднання громад» [1] є ряд. Визнаних в Законі принципів, серед яких 
головними є субсидіарність, самодостатність. Спроможність громад формувати власні 
бюджетні доходи для забезпечення своєї діяльності, регулювати процес розвитку 
суб’єктів господарювання є однією з головних задач, що мають бути визначені в 
інституціональному аспекті. Діюче законодавство в даному питанні включає в себе 
Бюджетний та Податковий кодекси та ряд інших документів, в яких передбачається 
порядок формування доходів об’єднаних громад. Проведений аналіз структури джерел 
формування доходів бюджетів на різних рівнях дозволяє стверджувати про наявність 
суттєвих протиріч і дисонансів між обраними цілями щодо забезпечення 
децентралізації та формування конкурентоспроможних об’єднаних громад, а також між 
реальними можливостями щодо забезпечення фінансового наповнення бюджетів 
локальних громад. 
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Зрушення, які відбулись через податкове реформування процесу забезпечення 
доходів бюджетів громад з 2015-2016 років, не сприяють підвищенню ступеню 
економічної самодостатності, оскілки погіршують фінансовий стан локальних громад 
та зменшують можливості щодо регулювання економічним розвитком територій. 
Потужним джерелом забезпечення формування доходів місцевих громад є податок на 
доходи фізичних осіб, однак його питому вагу в структурі доходів об’єднаних громад 
діюче законодавство постійно зменшує (до 60% – в 2016 році) [3, 4], а натомість – 
повністю передаються в дохід об’єднаних громад акцизний податок, плата за надання 
адміністративних послуг, екологічний податок, які не тільки кількісно є меншими в 
аспекті забезпечення доходів, але і позбавляють регуляторних можливостей. Податок 
на доходи фізичних осіб охоплює собою значну кількість суб’єктів оподаткування і 
тому він характеризується суттєвими можливостями щодо формування доходів 
бюджетів, так, якщо, податок на доходи фізичних осіб може приносити до доходу 
бюджету громади середньостатистичного села 5-6 млн.грн. щорічно, то акцизний 
податок в цьому аспекті носить більше фрагментарний характер, оскільки не на всіх 
територіях може бути присутнім обіг підакцизних товарів, а плата за надання 
адміністративних послуг або ж державне мито можуть приносити лише декілька 
десятків тисяч гривень на рік, а єдиний податок з підприємців може сягати лише 
декількох сотень тисяч гривень [5]. Крім того, що до 2015 року податок на доходи 
фізичних осіб повністю спрямовувався до місцевих бюджетів, то з 2015 року 25% 
даного податку має надходити до державного бюджету. Фактично є протиріччя між 
стремлінням до децентралізації адміністративної системи та фінансовим забезпеченням 
розвитку місцевих громад, яке, навпаки, спрямоване на збільшення надходжень до 
Державного бюджету.  

Європейська концепція регіонального інвестиційно-податкового конкурування 
територій полягає в наданні можливостей територіям щодо провадження регулювання 
власним господарським розвитком. Тому для забезпечення вищого рівня економічної 
спроможності громад необхідним є надання повноважень місцевим органам влади 
регулювати правила оподаткування доходів фізичних осіб. Також потрібним є 
регулювання бази оподаткування з податку на нерухомість та на доходи малих 
підприємців. Адміністрування такого податку як акциз не є ефективним на місцевому 
рівні, тому для нього кращим варіантом є закріплення за центральними органами влади, 
натомість повна частка податку на доходи фізичних осіб (100%) має бути спрямована 
до бюджетів об’єднаних громад, міст, районів та до обласних бюджетів. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ  
НА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 

 
Потенційні можливості впливу місцевих бюджетів на процеси соціально – 

економічного розвитку відповідного регіону полягають в їх економічній природі. 
Економічний зміст місцевого бюджету випливає з поняття фінансів як економічної 
категорії і визначається в першу чергу функціями місцевої громади як особливої 
форми організації суспільного господарства в межах території. 

Бюджетний механізм місцевих фінансів є основним способом реалізації 
бюджетної політики на рівні території, яку виробляють та реалізують уповноважені 
місцеві органи (органи місцевого самоврядування та відповідні виконавчі 
підрозділи).  

Бюджетний механізм місцевих фінансів та бюджетний механізм соціально-
економічного розвитку регіону співвідносяться як часткове і ціле. Якщо у першому 
випадку увага акцентується на виконанні певних адміністративних дій, що носять 
розпорядчо-технічний характер, то у другому випадку – на здатність бюджетного 
механізму значимо впливати на розвиток соціальної та економічної сфери регіону 
(зокрема, через застосування особливих процедур вироблення, ухвалення та 
реалізації бюджетних рішень).  

У “Економічній енциклопедії” наводиться таке визначення: “Бюджетна 
політика – інструмент регулювання економіки для підтримання певного рівня ВНП, 
зайнятості та соціального забезпечення” [1, с.123], хоча це визначення є досить 
дискусійним, оскільки, на наш погляд, регулювання як сукупність певних важелів 
впливу є способом реалізації політики, а не політика є інструментом регулювання. 
О.Д.Василик тлумачить бюджетну політику як сукупність заходів держави з 
організації та використання фінансів задля забезпечення економічного і соціального 
розвитку [2], дане визначення розкриває сутність фінансової політики і не вказує на 
особливості політики саме у сфері реалізації бюджету як економічної категорії.  

На параметри бюджетного механізму соціально-економічного розвитку регіону 
значний вплив чинять загальні параметри бюджетної політики держави, включаючи 
модель фінансового вирівнювання, що на практиці проявляється через інститут 
міжбюджетних відносин.  

Сьогоднішні політично – економічні події  не дають відповіді на  одне з 
дискусійних питань теорії бюджетної політики – хто є реальним суб’єктом вказаної 
політики на місцевому рівні? Місцева політична еліта? Представники крупного 
бізнесу? Населення? Органи місцевої влади? Бюрократія? Депутати місцевих рад?   

На наш погляд, усі перераховані групи можуть впливати на формування 
бюджетних показників, однак з точки зору бюджетного механізму реальними 
суб’єктами бюджетної політики є в першу чергу місцеві фінансові органи.  

Регіональна бюджетна політика є одним із ключових напрямів загальної 
соціально-економічної політики регіону. Регіональну бюджетну політику можна 
визначати як систему стратегічних цілей та тактичних завдань щодо формування та 
використання централізованих фінансових ресурсів відповідного місцевого бюдже-
ту, що реалізуються в процесі функціонування бюджетного механізму місцевих 
фінансів, виходячи із пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону [3].  

Т.Г.Бондарук [4, с. 273] виділяє наступні напрями бюджетної політики як 
складової соціально-економічної політики на місцевому рівні:  
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- ухвалення та реалізація стабілізаційної програми, яка передбачає конкретні 
заходи, спрямовані на функціонування економіки і соціальної трансформації 
територіального утворення; 

- всебічне збільшення фінансових ресурсів, податкових доходів, економія 
державних витрат; 

- проведення інвентаризації видаткової частини місцевих бюджетів, бюджет-
ної мережі, визначення оптимальної чисельності працівників бюджетної сфери; 

- посилення фінансово-бюджетної дисципліни та відповідальності керівників 
всіх рівнів за неухильне дотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства і 
цільове витрачання бюджетних та позабюджетних коштів на основі дієвого режиму 
економії.  

Можна виділити основні важелі регіональної бюджетної політики, за допомогою 
яких може здійснюватися вплив на соціально-економічний розвиток регіону- це місцеві 
податки та система міжбюджетних трансфертів.  

Органи місцевого самоврядування, виходячи із конкретних завдань регіональної 
економічної політики та реалій соціально-економічної динаміки регіону, можуть 
самостійно встановлювати ставки місцевих податків та зборів, запроваджувати або 
скасовувати міс цеві податки, що визначені законом (податкове маніпулювання). Таким 
чином здійснюється активізація або пригнічення певних економічних процесів, в тому 
числі здійснюється корекція пропорцій економічного розвитку території в залежності 
від цілей економічної політики.  

Нині актуальним завданням науки і практики є оцінювання результативності та 
ефективності бюджетної політики та застосування бюджетних важелів регулювання 
соціально-економічного розвитку. Вказане актуально в контексті нашого дослідження, 
оскільки рівень ефективності застосування важелів бюджетного регулювання завжди 
обумовлюватиме і відповідний рівень ефективності бюджетної політики  взагалі. Якщо 
важелі застосовуються ефективно – вказане створюватиме умови для високої 
ефективності бюджетної політики. І навпаки, недостатня ефективність важелів бюджет-
ного регулювання завжди означатиме низьку ефективність бюджетної політики. 

В умовах реалізації курсу на децентралізації бюджетного управління, підвищення 
самостійності регіонів у проведенні бюджетної політики, посилення відповідальності 
органів місцевої влади за належну організацію функціонування бюджетного механізму 
на місцевому рівні розвідки з питань оцінювання та ефективності управління 
бюджетом на місцевому рівні набуватимуть дедалі більшої актуальності. В той же час 
важливо забезпечити справедливу, неупереджену та ефективну систему бюджетного 
регулювання, яка має на меті зокрема вирівнювання соціально-економічного рівня 
регіонів, підвищення ролі і значення місцевих бюджетів у реалізації соціально-
економічної політики на рівні регіону.  
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НОВАЦІЇ РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Кінець року 2015 і початок  2016 за насиченістю неочікуваних і  серйозних рішень 

Парламенту можна сміливо вважати початком нової епохи бюджетних і податкових  
правил  в  Україні. Разом з оновленими податковими правилами з 1 січня країна 
отримала й, нову схему роботи бюджетної системи. Чи не буде винятком і 2016 рік – з 
труднощами, але прийнято Держбюджет-2016, який вніс суттєві зміни у Податковий 
кодекс (урядова податкова реформа), набирають чинності деякі революційні новації в 
держреєстрації бізнесу та нерухомості, скасовується мито на ввезення електромобілів, 
додатковий імпортний збір, починають діяти багато інших важливих законів, а також 
Угода з ЄС про ЗВТ. 

Бюджетна система – це сукупність окремих її ланок, що пов’язані між собою 
відповідно до чинного законодавства, та базуються на певних принципах [1,с.55].   

Передусім кардинальні зміни відчують місцеві бюджети – децентралізація 
почалася зі змін у фінансовій основі цих бюджетів. Але разом з новими джерелами 
доходів і повноваженнями в бюджетній сфері вони отримали нові статті видатків.  

У дохідній частині місцевих бюджетів відбулися серйозні пертурбації. 
По-перше, БКУ тепер і не згадує про кошики доходів місцевих бюджетів, а також 

про перелік  доходів, що враховуються (чи не враховуються) при визначенні 
міжбюджетних трансфертів. 

По-друге, доходи кожного рівня місцевих бюджетів нині визначені окремими 
статтями БКУ. Наприклад, доходи міст районного значення, сільських і селищних 
бюджетів перелічені у відредагованій ст. 69 БКУ, а доходи міст республіканського 
АРК,  обласного  значення  та районних    бюджетів – у зміненій ст. 64 БКУ. 

По-третє, завдяки податковій реформі змінилися складові доходної частини 
загального фонду місцевих бюджетів [2].  

З 2015 року порядок розподілу податкових надходжень між державним та 
місцевими бюджетами став іншим. Центральна влада готова поділитися з регіонами 
частиною цих коштів. Серед новацій варто виділити передачу в регіони коштів від 
оплати адміністративних послуг та держмита [3,с.30]. 

Як і у випадку з дохідною частиною, Парламент серйозно відкоригував статті 
видатків місцевих бюджетів. Одразу можна сказати: зміни серйозні та потребують 
максимальної уваги при складанні місцевих бюджетів і кошторисів. Так,  Кабмін  став 
ідеологом децентралізації видатків у соціально –  

культурній сфері. Виходячи з принципу субсидіарності – правовий принцип, 
відповідно до якого завдання повинні вирішуватися на найнижчому або віддаленому 
від центра рівні, де їх вирішення є можливим та ефективним [4,с.60]. У новій редакції 
Бюджетного кодексу він передбачив передачу з державного на місцевий рівень деяких 
заходів та установ освітньої, медичної та культурної сфер. 

Відредагована ст. 88 БКУ дозволяє за рахунок бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення фінансувати тільки органи місцевого самоврядування села, селища, 
міста районного значення. Дошкільну освіту, загальну середню 1 ступеня, сільські, 
селищні та міські будинки культури, центри дозвілля, а також бібліотеки 
відкоригований БКУ наказує фінансувати з районних бюджетів та бюджетів об’єднаних 
територіальних громад. 

На плечі  бюджетів міст обласного та республіканського АРК значення, районних 
бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад тепер лягає фінансування 
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дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в місті та районі відповідно. 
Крім цього за рахунок цих бюджетів також утримуватимуться спеціалізовані санітарні 
частини ( раніше їх фінансували з держбюджету ) та виплачуватимуть допомогу по 
догляду за інвалідами першої та другої групи внаслідок психічного розладу ( досі ці 
видатки передбачали в обласному бюджеті ). 

Підкреслю: за рахунок районних бюджетів уже з 01.01.16 р. обов’язково 
фінансуватимуть сільські дитсадки, бібліотеки і заклади культури. 

Особливу увагу в оновленому БКУ приділили фінансовим повноваженням 
об’єднання територіальних громад. Зокрема, бюджети таких громад формуються в 
термін до 15 жовтня з визначеними для них доходами і видатками. Таке об’єднання 
громад за логікою має не просто більше повноважень, але й набагато більшу дохідну 
базу, ніж, наприклад, сільський бюджет. 

Зміни в Бюджетному кодексі мають спростити для місцевої влади процедуру 
кредитування в міжнародних фінансових організаціях. У Кабміні вважають,  що   це  
буде   можливо   тому,  що  з  2016 р.  регіонам  стане  легше  

гарантувати повернення коштів і доводити свою платоспроможність перед 
кредитором. 

Дозмінний варіант БКУ нагадаю, дозволяв це тільки міськрадам міст, у яких 
проживає більше 300 тис. жителів. Нині такого обмеження немає. 

Відредагована ч. 3 ст. 16 БКУ дозволяє влазити в зовнішні борги Верховній Раді 
АР Крим, Київській, Севастопольській міськрадам, а також міськрадам міст обласного 
значення. 

Зазначу: обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень у формі 
кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій погоджують із Мінфіном. І 
тут народні депутати передбачили важливий момент: якщо протягом місяця після 
одержання документів на погодження Мінфін не ухвалив рішення, умови й обсяг 
кредиту вважають погодженими (ч. 2 ст. 74 БКУ). 

Отже, практично переписаний Парламентом БКУ наділив територіальні громади 
новими правами й повноваженнями. Передусім фінансова автономія дозволяє місцевим 
радам самостійно ухвалювати відповідні місцеві бюджети, не чекаючи ухвалення 
держбюджету. Оновлена ч. 2 ст. 77 БКУ наказує зробити це в термін до 25 грудня року, 
що передує плановому. 

При цьому, якщо на момент затвердження місцевого бюджету головний кошторис 
країни ще не затверджено, у місцевих бюджетах враховують обсяги міжбюджетних 
трансфертів, визначені в діючому законі про держбюджет. А вже після опублікування 
держбюджету протягом двох тижнів доведеться під корегувати місцевий бюджет з 
урахуванням затверджених міжбюджетних трансфертів. 
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РОЛЬ МЕТРОПОЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Метрополізаційні процеси розгортаються навколо ключових міст. У наукових 

працях вони отримали різноманітні означення – центральні місця, головні міста, 
міста-центри, центри зростання, мегаполіси, метрополіси, метрополії, міжнародні, 
світові чи глобальні міста, тощо. В основі всіх понять лежить ключова роль певних 
центрів, що виникла внаслідок територіальної економічної концентрації у питаннях 
економічного, культурного, політичного розвитку як для регіонів та держав так і для 
глобального світу.  

Під впливом глобалізації роль метрополій зростає, а значення великого числа 
інших міст, інтегрованих в національну економіку більшою мірою, ніж в глобальну 
систему, починає знижуватись.  

Еволюція підходів до дослідження ролі метрополій і відповідних концепцій 
відбувалася в міру розвитку світового господарства, зміни ролі і функцій міст, 
викликаних глобалізацією. Інтерес вчених до метрополій пояснюється безперервним 
зростанням впливу останніх на розвиток світової економіки, поступовою трансфор-
мацією виконуваних ними функцій, ускладненням внутрішньої структури і зміною 
характеру зовнішніх зв'язків. Застосовувані до дослідження цих процесів підходи не 
суперечать один одному, а є взаємодоповнюючими, відображаючи специфіку окремих 
етапів розвитку метрополій і різні аспекти їх функціонування [1, c.170]. 

Перехід великого міста в ранг метрополії є наслідком географічного розподілу 
економічної активності та процесу інтеграції в одному ядрі інститутів вищого рангу 
послуг, що представляють четвертинний та п’ятеринний сектори економіки. Внаслідок 
метрополізації з міською економікою відбувається низки перетворень, а саме: 

• розпорошення економічної діяльності сконцентрованих в метрополії 
інститутів постіндустріальної економіки в глобальному просторі; 

• зростання глобальної мережі філій та представництв компаній з метрополії, і, 
як результат, посилення впливу міжрегіональних та міжміських зв'язків і мереж; 

• зосередження кваліфікованих професіоналів і високоприбуткових сервісних 
компаній в метропліях; 

• посилення територіального та соціально-економічної нерівності;  
• витіснення промислових та обробних підприємств за межі метрополії; 
• ускладнення та посилення значення управлінської функції, компаній які 

концентрується в метрополії. 
Концентрація управлінських функцій веде до істотної зміни у структурі ВВП 

метрополії. Частка промислового сектору знижується, а частка послуг суттєво зростає, 
перед усім за рахунок високотехнологічних галузей. Особливо динамічно розвивається 
сфера виробничих послуг (фінанси, страхування,  ріелторські послуги).  

Ці процеси єднає декілька моментів. По-перше, для постіндустріальної 
економіки, яку репрезентують метрополії, надзвичайно важливий дуже високий 
"рівень швидкості" по збору, передачі і споживанню інформації. По-друге, 
постіндустріальні види діяльності, які концентруються в метрополії тісно 
взаємодіють і породжують ряд проміжних або спільних видів діяльності. Так, 
використання готелів, конференц-залів, виставкових центрів відноситься одночасно 
до ділових послуг і до туризму; музеї і галереї – невід'ємна частина культурних 
галузей і туризму; реклама є і творчою, і діловою послугою і так далі. По-третє, в 
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силу інформаційного характеру і синергетичного ефекту не лише кожній з галузей, 
але і видам діяльності, властива сильна тенденція до територіальної концентрації. 

Загалом метрополізація в умовах глобалізації та регіоналізації економіки 
представляє собою процес[2, с. 5-6]:  

1)пов’язаний з формуванням просторової структури нового типу шляхом 
виникнення вогнищ розвитку в обраних фрагментах просторів, що отримують перевагу 
над іншими подібними фрагментами чи одиницями адміністративного устрою 
(осередками/ великими містами/ регіонами), які:  

• зосереджують світовий господарський потенціал, фінансовий і науковий 
потенціал, потенціал влади, медіа і культурних установ;  

• переймають головні (керівні) функції в управлінні господарством в масштабі 
наднаціональної економіки;  

• характеризуються великою інноваційністю і високим рівнем послуг;  
• збільшення щільності населення в метрополіях;  
• включені в міжнародний уклад зв’язків, співробітництва і залежностей у 

мережі міст, що виконують метрополійні функції;  
2) зміцнюючий характер і силу зв’язків між центральним осередком та оточуючим 

його регіоном, пов’язаний з розвитком системи синергічних функціональних впливів 
центрального осередку на оточуючий його простір та переносом за центральний 
осередок міського стилю життя зі збереженням визначальної та всебічної домінації 
центру;  

3) змінюючий в користуванні простору поселень та їх просторів, що обумовлює 
виникнення складних поселенських структур, які мають:  

• поліцентричний характер;  
• нечітко окреслені межі між містом і приміською зоною;  
• соціально-економічне зростання, що супроводжується процесами концентрації 

населення і акумуляції доданої цінності та суспільного потенціалу; 
4) формуючий експансійний розвиток урбанізованого простору, який веде до 

експансії експорту міських рішень, продукованих в метрополіях, на приметрополійні 
простори.  

Глобалізація підвищивши значення гіпермобільності та ролі комунікацій, сприяла 
нейтралізації ваги «місць» і відстаней для економічної діяльності. При такій 
розстановці акцентів у дослідженнях актуалізується роль метрополії, як 
функціональних центрів, що знаходяться на пересіченні мереж різних ієрархічних 
рівнів, які здійснюють підключення регіонів до глобальних взаємодій.  
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университета. Серия 3: Экономика. Экология. –  Волгоград, 2010. –  № 1. – С.270.  

2. Мельник М.І. Роль метрополізації в організації економічного простору: 
функціональний аспект / М.І. Мельник //Соціально-економічні проблеми сучасного 
періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону:зб. наук. пр. 
/ НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 
2013. – Вип. 2 (100). – 2013. – С.3-15. 
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КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ  
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
Євроінтеграційний курс України обумовлює важливість транскордонного 

співробітництва як одного із стратегічних напрямів розвитку прикордонних регіонів.  
Досвід розвинених регіонів світу вказує на створення в них специфічних 

соціально-економічних структур, відомих як кластери (групи), які в вирішальній мірі 
сприяють підвищенню регіональної конкурентоспроможності, а отже і високих темпів 
зростання [1].  

В рамках концепції кластерного підходу підприємства та галузі розглядаються як 
елементи більшої системи, а не як окремі (ізольовані) об’єкти. Власне кластер 
представляє собою сукупність взаємопов’язаних підприємств та організацій, а також 
інституцій. Вони одночасно співпрацюють та конкурують між собою. За визначенням 
Портера [2], кластер або промислова група, – це група географічно сусідніх 
взаємозв’язаних компаній і пов’язаних з ними організацій, які діють у певній сфері, що 
характеризується спільністю діяльності й взаємодоповнюють одна одну. Кропель-
ницька С.О. [3, ст.51] розглядає кластер як систему економічних відносин, що 
виникають між суб’єктами господарювання, які об’єднуються на добровільних засадах, 
базуються на територіальних, технологічних і/або інституційних (соціальних) зв’язках 
та спрямовані на досягнення кращого сумарного фінансового результату кластера та 
кожного його суб’єкта при високому рівні конкуренції. 

Кластеризація в загальному вигляді, визначається як процес сумісного розташу-
вання фірм і інших дійових осіб усередині концентрованої географічної області, 
кооперації навколо певної функціональної ніші і встановлення тісних взаємозв’язків і 
робочих альянсів для посилення їх колективної конкурентоспроможності [4, ст.21]. 

Розвиток кластерів в Україні є ефективним інструментом підвищення конкуренто-
спроможності регіональної та національної економіки, поєднання її виробничого, 
науково-технологічного, інноваційного потенціалу. Прикладом для розвитку кластер-
ного підходу транскордонного співробітництва в нашій країні слугує позитивний 
зарубіжний досвід створення кластерів, що досягли значного успіху та світового 
визнання. Насамперед кластерна форма організації господарства в Україні потребує 
ефективних фінансових механізмів державного регулювання діяльності кластерів, 
вдосконалення інвестиційно-інноваційних механізмів їх формування та функціо-
нування, а також розроблення і вдосконалення нормативно-правової бази з формування 
засад державної кластерної політики в Україні. 

 
1. Kaliszczak L., 2009, Klaster turystyczny jako innowacyjna perspektywa polsko-

ukraińskiej współpracy transgranicznej, [w:] „Przedsiębiorstwo i Region, Konkurencyjność 
a innowacyjność”, 1/2009, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, s. 97-106. 

 2. Портер М. Международная конкуренция/ М.Портер.– 
М.:Междунар.отношения, 1993. – 896 с.  

3. Кропельницька С. О. Особливості формування фінансових відносин у кластері 
народних художніх промислів / С. О. Кропельницька // Актуальні проблеми економіки. – 
2008. – № 5 – С. 51–59.  

4. Andersson T., Schwaag-Serger S., Sörvik J., Wise Hansson E. The Cluster Policies 
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266 p. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ 
БУДИНКОМ НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ ОСББ З УПРАВИТЕЛЕМ 

 
Необхідність проведення реформування у сфері управління житловим фондом в 

Україні обумовлена такими проблемами як: незадовільний технічний стан значної 
частини житлового фонду країни, низька енергоефективність багатоквартирних 
житлових будинків, пасивне ставлення співвласників до їх спільного майна. 

Вважаємо, що успіх реформування житлової сфери можуть забезпечити тільки 
професіонали. Під професійним управлінням житловим фондом розуміємо управління, 
яке здійснюється управителем. Управитель – це фізична особа – підприємець чи 
юридична особа, яка за договором з власником (співвласниками) здійснює управління 
об’єктом (об’єктами) житлового фонду для забезпечення його (їх) сталого функціо-
нування, збереження і відновлення споживчих властивостей та організацію забезпе-
чення потреби споживачів у своєчасному отриманні житлово-комунальних послуг 
належної якості, а також має відповідний дозвіл/ліцензію на проведення такої 
діяльності. 

Практично у всіх країнах Європи управління й утримання житла здійснюється 
приватними житловими управлінськими компаніями. В нашій державі тільки 
починають запроваджувати цей досвід, який дасть змогу кваліфіковано здійснювати 
управління житловим фондом для забезпечення його якісного утримання, 
обслуговування, ремонту, належного санітарного стану прибудинкових територій. 

Слід погодитися з позицією Сердюк Т.В., яка вважає, що в Україні на сьогодні 
майже не розвинуте законодавство стосовно підготовки управляючих, атестації, 
ліцензування та перевірки якості їх діяльності. Натомість, законодавство більшості 
країн світу доволі уважно та повно врегульовує економічні та юридичні аспекти 
взаємовідносин мешканців-членів ОСББ, управляючих та спеціалізованих управлін-
ських компаній [1, с. 102-103]. 

Водночас в Україні фактично немає управлінських компаній, які надають послуги 
відповідно до встановлених стандартів, норм та правил. На думку Г.І. Онищука та   
Л.В. Левковської [2, с. 4-6], саме цим і обумовлена необхідність розробки моделі управ-
лінської компанії. Автори вважають, що оптимальним варіантом є створення 
управлінської компанії із застосуванням засад публічно–приватного партнерства, а 
саме у формі господарського товариства за участю органу місцевого самоврядування. 

Розглянемо модель взаємовідносин між суб’єктами управління багатоквартирним 
будинком у випадку, якщо функції з управління передано за рішенням загальних зборів 
ОСББ управителеві. За такою схемою, згідно чинного законодавства, відносини між 
співвласниками регулюються статутом ОСББ, а відносини з управління – договором, 
укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам 
типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-
комунального господарства. 

Однак, враховуючи те, що управитель забезпечує виконання комплексу функцій, 
спрямованих на стале функціонування багатоквартирного будинку і збереження його 
споживчих якостей, організування та забезпечення виконання робіт з капітального 
ремонту (модернізації, реконструкції) спільного майна, а також організування 
забезпечення потреб співвласників в отриманні комунальних та інших послуг, ми 
вважаємо за доцільне укладення трьохстороннього договору між ОСББ, управителем та 
співвласниками. 
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У такому разі управитель забезпечує належне утримання та ремонт спільного 
майна багатоквартирного будинку відповідно до нормативних вимог і договору про 
надання послуг з управління, укладаючи від власного імені необхідні договори та 
контролюючи їх виконання: 

- з виконавцями послуг з утримання і ремонту житлового фонду про виконання 
ремонтних робіт та надання окремих послуг; 

- з виконавцями комунальних послуг про надання комунальних послуг стосовно 
спільного майна багатоквартирного будинку. 

Окрім того, від свого імені в інтересах та за рахунок співвласників управитель 
укладає з виконавцями комунальних послуг договори про надання таких послуг 
співвласникам та контролює їх якість. До відносин між співвласниками та управителем, 
який від свого імені укладає зазначені вище договори, застосовуються положення 
Цивільного кодексу України про комісію, якщо інше не випливає із змісту договору 
про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. При цьому управитель 
не вправі вимагати комісійну плату із сум, отриманих як плата комунальних послуг.  

За такої схеми здійснюється подвійний контроль за виконанням управителем 
договірних зобов’язань як зі сторони ОСББ, так і зі сторони співвласників. У разі 
ненадання, надання не в повному обсязі або зниження якості послуг з управління 
багатоквартирним будинком або комунальних послуг, співвласник (споживач) має 
право заявити про це управителеві і викликати його для складання та підписання акта-
претензії. У свою чергу, на вимогу управителя, на виклик споживача зобов’язаний 
прибути виконавець (або його представник) послуги, про ненадання, надання не в 
повному обсязі або зниження якості якої заявлено споживачем. Управитель вирішує 
питання про задоволення вимог, викладених в акті-претензії споживача, або здійснення 
перерахунку платежів, або надсилає споживачу обґрунтовану письмову відмову в 
задоволенні його претензій. 

Таким чином, за запропонованою схемою відносини співвласників у сфері 
отримання послуг з управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг 
обмежуються відносинами з управителем. І саме управитель несе відповідальність 
перед співвласниками за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків з 
управління, а також за ненадання, надання не в повному обсязі або зниження якості 
комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку за договорами, 
укладеними управителем від свого імені в інтересах та за рахунок співвласників. 

Поєднання роботи ОСББ та управителя, при якому співвласники приймають 
управлінські рішення в рамках створеного ними об’єднання співвласників – юридичної 
особи, а виконання рішень доручається управителеві на основі договору, вбачається 
найбільш вдалим, адже саме така співпраця має ряд переваг, основними серед яких є 
такі: безпосередня участь співвласників в процесі управління, утримання і 
використання спільного майна багатоквартирного будинку; формування конкурентного 
ринку послуг з управління житлом і розвиток середнього, малого та індивідуального 
підприємництва у цій сфері; можливості для організації робіт капітального характеру у 
багатоквартирному будинку (у тому числі з термомодернізації, ресурсозбереження) та 
залучення додаткових джерел фінансування для проведення таких робіт; ефективне 
використання наявних ресурсів для збереження і розвитку житлового будинку; 
поліпшення якості житлово–комунальних послуг. 
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2. Онищук Г.І. Засоби реалізації моделі управлінської компанії в житлово-
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ПРИЧИНИ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ 

 
Україна пройшла стрімкий шлях трансформування економіки, тому формування 

системи регіонального розвитку відбувалося дещо хаотично і безсистемно, основна 
причина цього полягає у тому, що процеси  становлення та адаптації проходили за 
короткий проміжок часу, в той час як  в інших розвинутих країнах цей процес 
відбувався поступово та еволюційно.  Зараз українська економіка переживає черговий 
економічний спад, стан економіки нестабільний та характеризується значним падінням, 
а уповільнення цього процесу означатиме не зростання, а тільки початок періоду 
застою, який може тривати дуже довго. Аналізуючи ситуацію, яка склалася неможливо 
не відмітити значне зростання диспропорційності розвитку регіонів країни. Кризовий 
стан боляче відобразився на всіх сферах життя в країні. Найгострішою проблемою 
після кризового стану економіки стало посилення нерівномірностей на різних рівнях. 
Успадкована галузева система управління не дає змогу розглядати регіони як окремі 
одиниці соціально-економічного розвитку, що гальмує розвиток регіональної політики 
держави та ще більше посилює нерівномірності, як між регіонами, так і всередині них. 
Сучасний стан регіонів диктує тенденцію розвитку регіональної політики направленої 
на зменшення диспропорційності та підвищення конкурентоспроможності регіонів [1]. 

До основних причин диспропорційності розвитку регіону можна віднести 
недосконалість державної регіональної політики; відсутність господарських повнова-
жень у регіонах; проблема галузевої спрямованості регіональної політики, в той час, як 
існує необхідність переходу до секторно-орієнтованої; централізованість системи 
управління і визначення пріоритетів; відсутність чіткого розмежування сфер 
повноважень; превалювання прямих дотаційних важелів підтримки економічного 
розвитку регіонів, замість встановлення регуляторних заходів; відсутність в регіонах 
власної фінансової та законодавчої бази; відсутність механізмів виділення субрегіо-
нальних утворень, групування регіонів за економічною ознакою та стимулювання 
місцевих органів влади щодо об`єднання, а також відсутність інституційного 
забезпечення. Серед важливих проблем, що впливають на диспропорційний розвиток 
регіонів є диференціація накопичення капіталу в регіонах, концентрація основних 
ресурсів реального сектору економіки в столиці та в кількох промислово розвинених 
регіонах, а також наявності депресивних регіонів.  

Для зменшення диспропорційного розвитку регіонів необхідно розробити 
ефективну інституціонально-правову базу та надати регіонам більше фінансових 
повноважень задля збалансованого розвитку економіки регіонів. Регіони повинні 
обирати пріоритетні види економічної галузі і розробляти механізми та інструменти 
для їх стимулювання. Підтримка економічного розвитку регіонів повинна проходити за 
територіальною та ринковою ознаками. Тобто, сама територія повинна визначати ті 
види економічної діяльності де додана вартість буде максимальною. Ефективність 
впровадження такого підходу надасть можливість регіонам обирати вектори 
пріоритетності, тобто області та напрямки розвитку регіону, які будуть позитивно 
впливати на ефективний розвиток  не тільки економіки регіону, але і на його соціальну 
та екологічну складову. 

  
1. Тищенко О.П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та 

оцінка / О. П.Тищенко // Економічна теорія: науковий журнал. – 2011 . – №4 . – С. 55-
64. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ 
(НА ПРИКЛАДІ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА) 

 
У сучасних умовах формування нових підходів до розвитку суспільства, 

переходом до якісного та безперебійного функціонування міської інфраструктури 
пов'язаних із застосуванням новітніх технологій органами місцевого самоврядування, 
які б одночасно забезпечували стале економічне зростання та покращання або 
принаймні збереження навколишнього середовища сьогодні є надзвичайно важливим 
та сприяють забезпеченню інвестиційної привабливості регіонів. У зв'язку з цим 
впровадження інноваційних проектів, зокрема в сфері благоустрою, для активізації 
процесів розвитку території потребує обґрунтування їхньої доцільності – цінності, 
значимості, корисності, ефективності, прийнятності й здійсненності у визначений 
період часу. 

Розроблення проектів органами місцевого самоврядування та участі в їх реалізації 
дозволяє припустити, що важливими показниками доцільності впровадження інновацій 
є [1]: відповідність проектної пропозиції пріоритетним напрямам розвитку, що 
затверджені програмними та стратегічними документами розвитку держави; території 
реалізації проекту; стратегічно важливим інвестиційним проектам та цільовим 
програмам; тривалість досягнутого ефекту; соціальна резонансність: відчутність 
результатів інноваційного проекту для поліпшення якості життя значного прошарку 
громадян; значущість (цінність) результатів реалізації проекту з позицій державного, 
суспільного та приватного сектору; ефективність інноваційного проекту. 

В умовах постійного зростання кількості автомобілів в м. Івано-Франківськ 
особливої гостроти набуває проблема паркування транспортних засобів. Тому для 
поліпшення ситуації в місті розглянемо можливість впровадження інновацій у системі 
паркування транспортних засобів та проведемо оцінку ефективності реалізації 
комплексної Програми розвитку єдиного паркувального простору в м. Івано-
Франківськ у 2015-2016 році. Метою Програми розвитку єдиного паркувального 
простору в м. Івано-Франківськ є розвиток паркувального простору міста, забезпечення 
створення умов для зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста, 
покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, 
введення нових інноваційних технологій при наданні послуг з паркування, підвищення 
рівня надання послуг з паркування, створення організаційних і економічних умов для 
розвитку паркування, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний 
розвиток міста, шляхом збільшення дохідної частини бюджету м. Івано-Франківськ, 
припливу інвестицій. Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку м. 
Івано-Франківськ. Розробка Програми проводиться з урахуванням Комплексної 
програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-
Франківськ на 2011-2015 роки «Реформи, порядок, розвиток», затвердженої рішенням 
Івано-Франківської міської ради від 24.02.2011 №71-VII [2], відповідно до якої 
актуальними залишаються проблема необхідності встановлення паркоматів в зонах 
паркування, системи «Автостоянка» у спеціально відведених місцях для паркування, 
розширення зон паркування в центральній частині міста. 

Доцільність реалізації даної програми спрямована на вирішення таких основних 
завдань: організація та розвиток паркувального простору з метою зниження 
завантаженості вулично-дорожньої мережі та оптимізації використання робочого часу 
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для жителів міста; використання майданчиків для паркування транспортних засобів з 
максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових 
інноваційних технологій; збільшення надходжень коштів до міського бюджету; 
поліпшення екологічної ситуації в центральній частині міста. 

Для досягнення поставлених завдань нами пропонується розробка інноваційного 
проекту «Концепція Єдиного паркувального простору в м. Івано-Франківськ» та 
поетапна модель щодо його впровадження: 

1. Встановлення паркоматів на діючих паркувальних майданчиках в м. Івано-
Франківськ органами місцевого самоврядування та ліквідація КП «Сервіс Авто»; 

2. Створення паркувальних зон з встановленням диференційованих тарифів на 
послуги з користування майданчиками для платного паркування з пропорцією – чим 
ближче до центру тим дорожче, удосконалення системи оплати за послуги парку-
вання ТЗ. 

3. Будівництво «перехоплюючи» підземних та наземних багатоповерхових пар-
кінгів із застосуванням механізму фінансування на основі принципів державно-
приватного партнерства. 

Побудова моделі впровадження проекту базується на вивченні досвіду 
розвинутих Європейських країн, який ґрунтується на тому, що найбільшого успіху в 
досягненні високих стандартів громадського життя на вулицях добилися ті міста, які 
перейшли від задоволення попиту на паркінги до суттєвого обмеження паркомісць [3].  

Відстеження результативності впровадження даного проекту передбачається за 
наступними критеріями: рівень покриття витрат, пов’язаних з наданням послуг з 
платного паркування транспортних засобів; обсяг надходжень коштів до міського 
бюджету; впорядкованість паркування автомобілів в центрі міста. 

Таким чином, ефективність впровадження інноваційного проекту в сфері 
благоустрою м. Івано-Франківськ по облаштуванні паркувальних майданчиків зумов-
люється реалізацією комплексу завдань за пріоритетними напрямами, що сприятимуть 
розв’язанню визначених соціально-економічних проблем, зокрема: збільшення 
наповненості міського бюджету приблизно на 4 млн. грн. за рік. Згідно з європейським 
досвідом, оплата за послуги паркування безпосередньо надходить до відповідного 
бюджету; збільшення забезпеченості населення спеціально обладнаними місцями 
паркування та зберігання автотранспорту; підвищення швидкості руху транспорту на 
вулично-шляховій мережі; зменшення кількості автомобілів, що використовуються для 
поїздок в центральну частину міста, за рахунок застосування тарифів на паркування 
залежних від зональної подільності міста з диференційним збільшенням від окраїн 
міста до центра (I, II та III зони); покращення екологічної ситуації в місті; зменшення 
навантаження на внутрішньоквартальні та прибудинкові  території; стабілізація 
ситуації з урахуванням зростання кількості автомобілі; залучення інвестицій в розвиток 
паркувальної галузі економіки міста Івано-Франківськ, зокрема створення нових 
«перехоплюючих» паркінгів, додаткових озеленених територій, оснащених для 
паркування автомобілів. 

Підсумовуючи вищенаведене, наголосимо на наступному: розрахунок показників 
ефективності інноваційного проекту у сфері благоустрою – це служитиме доведенням 
того, що запропонований у проекті спосіб розв’язання описаної проблеми може бути 
підтверджений конкретними результатами; визначення соціально-економічної ефектив-
ності проекту органами місцевого самоврядування, дозволить зробити висновок про 
доцільність інвестування в конкретний проект з метою здійснення певних соціальних 
змін які мають ринкову цінність у вигляді суспільних благ. 

 
1. Лисенко Л.А. Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності 

підприємства / Л.А. Лисенко // Науково-технічний збірник. – 2014. – № 78. – С. 97–98. 
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СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ – СУБ’ЄКТІВ КООПЕРУВАННЯ 
 
Як свідчить досвід зарубіжних країн з ринковою економікою господарювання 

суб’єкти кооперування розвивають інноваційну діяльність на засадах системно-
процесійного підходу. Тобто, у результаті взаємодії суб’єктів кооперування формується 
певна система інноваційного розвитку, яка охоплює усі стадії інноваційного процесу – 
від висунення інноваційної ідеї до удосконалення і модифікації інноваційної продукції 
під час комерціалізації інновацій. У результаті взаємодії суб’єктів кооперування 
формується певна системи інноваційного розвитку, яка є однією з підсистем 
управління, функцією якої є формування інноваційного потенціалу і його практичне 
застосування на засадах активізування креативних пошуків працівників, впровадження 
сучасних технологій, розробки нетрадиційних шляхів розв’язання виробничо-
господарських проблем, покращання властивостей існуючої і створення нової 
продукції. Складовими елементами системи інноваційного розвитку, як і будь-якої 
іншої системи управління, є: цілі, суб’єкти і об’єкти, технології і методи, управлінські 
рішення, інформація та комунікації. Взаємодіючи, складові елементи системи 
інноваційного розвитку репрезентують собою процес інноваційного розвитку. 
Розкриття його сутності необхідно здійснити через призму складових елементів 
системи інноваційного розвитку. Так, елементом цієї системи, який чітко відрізняє її 
від інших систем є об’єкти інноваційного розвитку (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Об’єкти інноваційного розвитку 
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Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що у вітчизняній і світовій 
практиці інноваційний розвиток2 промислових, зокрема машинобудівних підприємств є 
результатом їх співпраці із іншими організаціями. В силу того, що інноваційна 
діяльність є інтелектуаломісткою, високозатратною і ризиковою жодне підприємство 
нездатне досягати високих результатів інноваційного розвитку виключно за рахунок 
власних ресурсів. З огляду на це, співпраця (кооперування) машинобудівних 
підприємств з іншими організаціями є однією з основних умов інноваційного розвитку 
будь-якого об’єкта. На рис. 1.2 наведено групи суб’єктів кооперування, з якими, як 
правило, взаємодіють машинобудівні підприємства, реалізовуючи інновації.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Групи суб’єктів кооперування 
 
Вищенаведені суб’єкти задля реалізації цілей інноваційного розвитку 

застосовують певні способи кооперування. До них належать: кооперування на умовах 
укладання договору, кооперування на умовах формування статуту, а також стихійне 
кооперування. Перший з наведених способів найпоширеніший, оскільки він дозволяє 
найбільш демократично підійти до узгодження інтересів суб’єктів кооперування. До 
договірних форм кооперування належать асоціації, картелі,  кластери, пули, синдикати, 
стратегічні альянси, франчайзингові системи, конгломерати, чисті холдинги. Достатньо 
поширеним є також кооперування на умовах формування статуту. У результаті 
застосування цього способу співпраці утворюються корпорації, концерни, консорціуми і 
кооперативи, тобто організації учасники яких втрачають юридичну незалежність задля 
отримання нових можливостей з інноваційному розвитку. Щодо стихійного кооперування, 
то до нього доцільно віднести  формування змішаних холдингів На відміну від чистих 
змішані холдинги, окрім управління пакетами акцій, займаються ще й іншими видами 
підприємницької діяльності, наприклад виробництвом готової продукції, торгівлею, 
транспортними перевезеннями, кредитно-фінансовою діяльністю тощо. 

 Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що незалежно від форм і видів 
кооперування воно передбачає об’єднання управлінських, виробничих, інноваційних та 
інших можливостей суб’єктів кооперування задля отримання одного або декількох 

                                                
2 Інноваційний розвиток – це результат практичного використання інноваційного потенціалу, 

ознаками якого є розроблення і впровадження інноваційних ідей, які спрямовані на отримання 
економічних, соціальних, технологічних та інших ефектів. 

Суб’єкти кооперування 

Постачальники сировини і 
матеріалів 

Торговельні підприємства 

Венчурні підприємства 

Венчурні фонди і банки 

Консалтингові та 
інжинірингові компанії 

Багатонаціональні 
компанії 

Франчайзингові компанії 

Науково-дослідні 
інститути і університети 

Промислові підприємства 

Страхові компанії, компанії 
з управління активами  
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ефектів економічного, соціального, технологічного або іншого характеру. Форми і види 
кооперування значною мірою, визначають його наслідки для суб’єктів кооперування. 
До форм кооперування належать: кооперування на засадах поєднання наукових, 
виробничих, комерційних  та інших інтересів фізичних і юридичних осіб (корпорація); 
кооперування на засадах створення об’єднань підприємств(концерн; асоціація; 
конгломерат; холдинг тощо); кооперування на засадах розмежування прав власності і 
прав користування активами (лізинг; франчайзинг; венчур). Ці форми і види 
кооперування, як правило, призводять до поглинання або злиття одних суб’єктами 
кооперування іншими. 

 
 

Ярема Л.В. 
к.е.н., доцент  

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 
 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ  
РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Основними цілями регіональної аграрної політики є: забезпечення комплекс-

ного соціального, економічного, екологічного розвитку регіонів; формування їх 
виробничої та соціальної інфраструктури; забезпечення продовольчої безпеки 
регіонів в умовах об’єктивної локалізації агропродовольчих ринків у нестабільній 
перехідній економіці; налагодження міжрегіональних економічних зв’язків в 
агропродовольчій сфері; ефективне використання, розміщення й перерозподіл 
виробничих ресурсів між регіонами та всередині них; підвищення доходів зайнятих 
в аграрній сфері та рівня життя сільського населення; покращання демографічної 
ситуації в сільській місцевості; поліпшення стану навколишнього середовища, 
підвищення рівня безпечності продуктів харчування. 

Одним із найважливіших завдань регіональних органів управління є розробка 
прогнозів соціально-економічного адміністративних областей, районів, міст, сіл. 
Основними вимогами у складанні таких прогнозів є об’єктивність, науковість, 
відкритість, самостійність, рівність, дотримання загальнодержавних інтересів. 

До невідкладних завдань регіональних органів управління АПК слід віднести 
реалізацію регіональних програм розвитку малого та середнього бізнесу в сільській 
місцевості. Відповідно до Закону України “Про державну підтримку малого підпри-
ємництва” на регіональному рівні ці програми спрямовуються на вдосконалення 
нормативно-правової бази підприємництва, його фінансово-кредитну, інвестиційну 
та інформаційно-рекламну підтримку. Фінансове забезпечення регіональних 
програм повинно здійснюватися за рахунок регіональних і місцевих бюджетів, 
коштів всеукраїнського і регіональних фондів підтримки підприємництва, інших 
фондів, коштів регіональних центрів зайнятості, кредитів банків, коштів, отриманих 
від приватизації державного майна, іноземних інвестицій, міжнародних фондів, 
коштів регіональних громадських об’єднань підприємців, а також власних коштів 
виконавців окремих проектів і підпрограм. Регіональні органи управління АПК 
повинні координувати цю роботу. 

Фінансування регіональних програм розвитку АПК і сільського господарства 
повинно здійснюватися насамперед за рахунок спеціалізованих позабюджетних 
фондів, залучення приватних інвестицій, у тому числі іноземних; запровадження в 
межах чинного законодавства регіональних норм амортизації, благодійних внесків 
приватних та юридичних осіб, залучених коштів населення тощо. 



 68 

Для того, щоб докорінно змінити існуючі тенденції в показниках соціальної, 
економічної й технологічної ефективності сільського господарства необхідна 
реалізація комплексу заходів. Серед них : цілеспрямована політика держави щодо 
підвищення доходів населення та стимулювання попиту, у тому числі на 
продовольчі товари; створення економічних умов, сприятливих для розвитку 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах; поліпшення фінансово-
кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників; вдосконалення 
податкової політики щодо оподаткування підприємств АПК і суміжних галузей; 
покращання інвестиційної привабливості національної економіки, у тому числі 
регіональних АПК; вдосконалення ціноутворення на продукцію АПК й суміжних 
сфер економіки; вдосконалення міжгалузевих зв’язків, стимулювання різноманітних 
форм кооперації та агропромислової інтеграції; розвиток інфраструктури агропро-
довольчого ринку. 

В основі підвищення ефективності функціонування галузі сільського госпо-
дарства повинно лежати створення економічних умов для підвищення економічної 
ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Якщо вони й 
надалі залишатимуться збитковими, то не може бути й мови про зростання 
соціальної та технологічної ефективності галузі. При цьому державне фінансування 
конкретних цільових програм сприяння розвитку сільського господарства повинно 
виконувати роль лише так званих стартових вкладень, результатом яких мало б 
стати ефективне функціонування всього організаційно-економічного механізму 
аграрної економіки. Основні кошти для розвитку АПК повинні надходити з кишень 
кінцевих споживачів продукції – населення, – а ринковий механізм забезпечить їх 
перерозподіл всередині комплексу. Кошти державного бюджету повинні 
використовуватися тільки в тих випадках, коли дія ринкових механізмів недостатньо 
раціональна або певна сфера діяльності не може регулюватися ринковими методами. 

У найближчі роки в нашій країні, відбуватиметься процес прискореного 
зростання грошових доходів. Навіть якщо темпи економічного зростання всередині 
країни знижуватимуться, найдіяльніша, працездатна, кваліфікована частина міських 
і сільських жителів навчилася давати собі раду в умовах соціально-економічної 
кризи. Якщо високооплачуваних місць праці не буде створено всередині країни, ці 
працівники знайдуть їх за її межами. 

Зростання доходів населення призведе до збільшення попиту на продовольчі 
товари. Сьогодні він демонструє низький рівень еластичності від доходів. Однак у 
зв’язку з передбачуваним досить інтенсивним згортанням діяльності особистих 
селянських господарств до числа покупців продовольчих товарів долучиться певна 
частина сільських жителів. Своїми доходами вони оплачуватимуть виробництво 
продукції в товарних сільськогосподарських підприємствах. 

З кожної додаткової гривні доходів населення, як мінімум, сорок копійок буде 
витрачено на придбання продовольчих товарів. Завданням уряду є створення таких 
економічних умов, за яких ці додаткові кошти були справедливо розподілені між 
виробниками сільськогосподарської продукції, її переробниками, продавцями та 
іншими посередниками. 

В основі стабільного підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва повинна лежати його інтенсифікація. Вона неможлива без залучення в 
галузь нових інвестицій. При цьому йдеться не про просте збільшення капітальних 
вкладень у сільське господарство та суміжні з ним галузі. На основі додаткових 
інвестицій слід забезпечити інноваційний шлях розвитку галузі на власній основі, 
повне технологічне переоснащення галузі, досягнення найвищих показників 
урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин. Зростання 
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обсягів державного фінансування інвестицій повинно здійснюватися за такими 
пріоритетними напрямами: збільшення асигнувань на реалізацію державних і 
регіональних цільових програм підтримки селекції в рослинництва та тваринництві, 
охорони земель та їх докорінного покращання, вживання протиепізоотичних 
заходів; покращання фінансування фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень у сфері аграрної науки; виділення коштів на підготовку, перепідготовку 
та підвищення кваліфікації кадрів АПК та сільського господарства; поліпшення 
фінансування окремих ланок соціальної інфраструктури села, насамперед будівництва 
доріг і засобів комунікації. 

 
1. Проект “Національної доктрини реформування та розвитку 

агропродовольчого комплексу України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://minagro.gov.ua. 

2. Хорунжий М. Й. Аграрна політика: підручник / М. Й. Хорунжий. – К. : КНЕУ, 
2010. – 321 с.  
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Витрикуш Ю.І. 

ст. групи АДМмі-12 
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МIЖНAРOДНИЙ ДOСВIД  ФOРМУВAННЯ СИСТEМИ  
ФIНAНСOВO-EКOНOМIЧНOЇ БEЗПEКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Вaжливiсть вивчeння тeoрeтичниx зaсaд тa рoзрoбкa приклaдниx рeкoмeндaцiй 

щoдo пiдвищeння рiвня eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa в крaїнax, якi пeрexoдять дo 
ринкoвиx вiднoсин, зумoвлeнa, в пeршу чeргу, призупинeнням тeмпiв рoзвитку бiзнeсу 
в умoвax виxoду зi свiтoвoї фiнaнсoвoї кризи. Вiдпoвiднo нeoбxiднi прoвeдeння 
систeмнo-структурнoгo aнaлiзу тa імплементація пoзитивнoгo свiтoвoгo дoсвiду 
зaбeзпeчeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa [2]. 

Питaння, щo стoсуються зaбeзпeчeння бeзпoсeрeдньo eкoнoмiчнoї бeзпeки 
пiдприємствa, aктуaльнi в крaїнax, якi дoкoрiннo змiнюють систeму дeржaвнoгo устрoю 
(зoкрeмa, пeрeбувaють нa стaдiї ринкoвoї трaнсфoрмaцiї eкoнoмiки) тa/чи пeрeбувaють 
у кризoвoму стaнi (нaприклaд, у пiслявoєнний пeрioд, пeрioд гoстриx сoцiaльниx 
кoнфлiктiв чи eкoнoмiчниx криз).  

У рoзвинeниx крaїнax рoзрoбляються цiльoвi стрaтeгiчнi плaнoвi дoкумeнти щoдo 
змiцнeння eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств, рeгoнiв, гaлузeй. У тaкиx умoвax суб’єкти 
пiдприємницькoї дiяльнoстi, викoнуючи свoю вaгoму сoцiaльну тa eкoнoмiчну мiсiї у 
суспiльствi, oпиняються у ситуaцiї нaлeжнoгo рiвня зaxищeнoстi свoгo мaйнa тa 
iнтeрeсiв вiд впливу чинникiв зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Тoму цeй дoсвiд стaнoвить 
знaчний iнтeрeс як для рoзвитку систeми бeзпeки вiтчизняниx суб’єктiв гoспoдaрськoї 
дiяльнoстi, тaк i для бeзпeки нaцioнaльнoї економіки. 

Усвiдoмлюючи пряму зaлeжнiсть мiж сприянням рoзвитку мaлoгo тa сeрeдньoгo 
бiзнeсу тa рiвнeм eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємствa, в eкoнoмiчнo рoзвинутиx крaїнax 
прoтягoм oстaннix 15 – 20-ти рoкiв булo знятo бiльшiсть aдмiнiстрaтивнo-зaкoнoдaвчиx 
oбмeжeнь, ствoрeнo сприятливi фiнaнсoвo-eкoнoмiчнi тa пoдaткoвi стимули рoзвитку 
пiдприємництвa. Внaслiдoк упрoвaджeння тaкoгo кoмплeксу зaxoдiв крaїни Зaxiднoї 
Єврoпи тa Япoнiя пoсiдaють нa сучaснoму eтaпi рoзвитку свiтoвoї eкoнoмiки прoвiднi 
пoзицiї зa рiвнeм рoзвитку бiзнeсу тa пoкaзникaми eкoнoмiчнoї бeзпeки пiдприємств тa 
висoкi мiсця у мiжнaрoдниx рeйтингax зa рiвнeм сприятливoстi eкoнoмiкo-прaвoвoгo 
сeрeдoвищa для вeдeння бiзнeсу. У зв’язку з цим цi крaїни є oсoбливo iнвeстицiйнo 
привaбливими [1]. 

Усвiдoмлюючи, щo сeрeд eкoнoмiчниx ризикiв функцioнувaння пiдприємств, 
зoкрeмa мaлoгo i сeрeдньoгo бiзнeсу, вaгoмe мiсцe зaймaють нeлeгiтимнi тa/чи 
нaпiвлeгiтимнi дiї з бoку пiдприємств вeликoгo бiзнeсу, мoнoпoлiстiв тoщo, у тaкиx 
крaїнax як, Нiмeччинa, Япoнiя, СШA тa iншi зaкoнoдaвчo зaкрiплeнi прaвa тa мexaнiзми 
рeaлiзaцiї прaв пiдприємств у рaзi дискримiнaцiйниx дiй щoдo них [1]. Тaкa прaктикa 
дoзвoляє удoскoнaлити xaрaктeристики кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa, щo oсoбливo 
вaжливo для крaїн, якi пeрeбувaють нa пoсттрaнсфoрмaцiйнoму eтaпi рoзвитку 
eкoнoмiки. 

1. Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: 
навчальний посібник: Н.Ю. Подольчак, (В.Я. Карковська). – Львів: Видавництво  Львівської 
політехніки, 2014. – 268 с. 2. Химич О. В., Децик О. І., Чопик О. В.  Використання іноземного 
досвіду у сфері управління інвестиційною діяльністю // Вісник Львівської державної фінансової 
академії. – 2013. – № 25. – C. 163–169. 
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РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Інвестиційна діяльність завжди перебуває в центрі уваги економічної думки, так 

як спричиняє відчутний вплив на макроекономічний розвиток країни. Інвестування є 
визначальним чинником економічного зростання в цілому. У сучасних умовах 
інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов стабілізації еконо-
міки, структурних зрушень у народному господарстві, активізації інноваційно-техніч-
ного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та 
макрорівнях. 

Інвестиційна діяльність – це діяльність, що пов’язана з придбанням і реалізацією 
необоротних активів, а також із здійсненням фінансових інвестицій, які не є складовою 
еквівалентів грошових коштів [1; 6, с.191]. Основна мета інвестиційної діяльності – 
підвищення ринкової вартості підприємства, яка може змінюватися залежно від 
життєвого циклу підприємства. Інвестиційна діяльність являє собою цілеспрямовано 
здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований 
відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на 
основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації. 

За інформацією Державної служби статистики України, обсяг прямих іноземних 
інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 січня 2015 
року склав 45,916 млрд. доларів, що на 11,140 млрд. доларів, або на 19,5 % менше 
показника на початок 2014 року в 57,056 млрд. доларів. Дані наводяться без врахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя. Зниження 
обсягів інвестицій переважно обумовлено курсовою різницею, за рахунок якої капітал 
знизився на 12,247 млрд. доларів, в той час як відтік акціонерного капіталу за рік 
виявився незначним і склав 1,167 млрд. доларів при одночасному надходженні 2,452 
млрд. доларів нових інвестицій [2]. 

Основними причинами зниження активності інвестиційної діяльності в Україні є: 
несприятливий інвестиційний клімат; недосконала законодавча база; неналежна 
підготовка інвестиційних проектів та програм; адміністративні «бар’єри» (бюрократія, 
надмірна кількість контролюючих організацій і об’єктів нагляду, тощо); складні умови 
ведення бізнесу; валютні ризики; тіньова економіка, тощо. 

З метою підвищення рівня інвестиційної діяльності як на мікро-, так і макрорівнях 
доцільно: 

- уряду та керівництву нашої держави дотримуватись активної позиції щодо 
залучення додаткових інвестицій; 

- підтримувати та розвивати на державному рівні програми та проекти 
закордонних та вітчизняних інвесторів; 

- сприяти забезпеченню довірливих партнерських відносин між інвестором та 
підприємством, куди залучаються грошові надходження; 

- розвивати інвестиційну діяльність та сприяти інтеграції у світовий простір. 
У цьому напрямі є вже деякі напрацювання уряду України, зокрема між Україною 

та Японією підписано угоду про сприяння захисту інвестицій, яка передбачає 
підвищення інвестиційної привабливості та правового регулювання економічних 
відносин. Угода є одним із інструментів підтримки України в умовах зовнішньої 
військової агресії та економічної нестабільності [5]. 
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В агропромисловому комплексі серед напрямів для інвестицій запропоновано 
будівництво портових перевалочних потужностей, залізничних вагонів, створення і 
модернізація систем зрошування на півдні України. Зокрема, у найближчі роки 
передбачається залучити 1,5 млрд. доларів з Китаю та близько 1 млрд. доларів від 
арабських партнерів, зокрема із Саудівської Аравії, яка готова інвестувати в проекти по 
зрошуванню земель [3]. 

Європейський банк реконструкції та розвитку реалізує в енергетичному секторі 
України проекти атомної безпеки та впровадження енергозберігаючих технологій. Крім 
того, ЄБРР працює над низкою проектів щодо фінансування капіталу деяких банків, а 
також розробляє концепцію модернізації державних банків шляхом їх часткової 
комерціалізації за умови, щоб більше 50% капіталу належало державі [4]. 

Таким чином, залучення іноземного капіталу є одним із способів подолання 
стагнації економічного потенціалу України. Однак, іноземні інвестори бажають 
вкладати капітал в таку економіку країни, яка зможе забезпечити приріст останнього. 
Тому проведення реформ в економічній, фінансовій та фіскальній політиці України є 
критично важливим і актуальним.  

Отже, інвестиційна діяльність – це комплекс заходів держави, фізичних та 
юридичних осіб, спрямований на ефективне розміщення ресурсів з метою отримання 
очікуваного ефекту. Ефектом може бути не лише прибуток, а й, наприклад, розбудова 
інфраструктури, раціональне використання ресурсів, модернізація обладнання, покра-
щення умов праці вітчизняних виробників тощо. Відповідна сукупність політичних, 
правових, економічних та соціальних умов сприяють збільшенню інвестиційної 
діяльності вітчизняних і закордонних інвесторів, а відтак впливають і на зміцнення 
економічної безпеки держави. Лише активна позиція органів державної влади та 
комплексний підхід щодо вирішення існуючих проблем, які стосуються інвестиційної 
діяльності  на макро- і макрорівнях, дозволить ефективно реалізовувати нашій державі 
свій потенціал в інвестиційній сфері, що стане запорукою економічного розвитку в 
майбутньому. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ 
ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 
В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів керівники і власники підприємств, 

особливо в Україні, змушені ідентифікувати пріоритетні сфери, у які слід інвестувати, і 
внаслідок цього обирати так звані пріоритетні інвестиційні проекти. Причому, здебіль-
шого це відбувається в умовах невизначеності, адже найчастіше складно чітко 
окреслити як теперішнє чи майбутнє, так і однозначні параметри потенційного інвес-
тиційного проекту. Таким чином, актуалізується необхідність розвитку теоретико-
прикладних положень щодо вибору пріоритетності інвестування в різні активи 
підприємства в умовах обмеженості ресурсів, насамперед, в технологічні процеси. 

Методичним інструментарієм для вирішення окресленого завдання вибору 
пріоритетності інвестування в технологічні процеси підприємств може бути вико-
ристання нечіткої логіки. Як, зокрема, зазначає О. Чернявська [3, с. 67], математичний 
апарат теорії нечітких множин застосовується у різних сферах – від систем управління 
літальними апаратами до прогнозування підсумків виборів. Доцільність такого кроку 
обґрунтовується низкою обставин. Насамперед, варто погодитись з думкою про те, що 
в інвестиційній сфері значна кількість рішень ухвалюється в умовах невизначеності  
[1, с. 9]. Слід наголосити і на тому, що чимало очікуваних параметрів інвестиційного 
проекту мають прогнозний характер, не характеризуються точними значеннями (ця 
точність ще більше знижується за умови збільшення тривалості розрахункового пе-
ріоду) та їх можна ідентифікувати лише з певним рівнем достовірності. Слушно 
наголошує В. Рибак [2, с. 23] на тому, що будь-який інвестиційний проект характе-
ризується множиною чинників невизначеності, як от невизначеністю вхідної інфор-
мації, зовнішнього середовища, невизначеністю, пов’язаною з характером, варіантами 
та моделлю реалізації проекту, а також невизначеністю вимог, що формуються до 
ефективності такого проекту.  

Використання теорії нечітких множин для вирішення завдання вибору пріори-
тетності інвестування в технологічні процеси підприємства дає змогу також доволі 
легко вирішити проблему якісності окремих параметрів і нескладно трансформувати їх 
у кількісні оцінки, які у подальшому можуть бути інтегровані в один інтегральний 
показник. Серед інших переваг цього підходу на підставі огляду й узагальнення 
літературних джерел слід виокремити: можливість забезпечення оперативного моделю-
вання складних динамічних економічних систем; можливість здійснення порівняльного 
аналізування різних об’єктів із визначеним рівнем ймовірності; економія часу на 
встановлення точності вхідних чи вихідних параметрів; можливість аналізування 
нечіткої вхідної інформації, яку нерідко взагалі неможливо оцінити кількісно тощо. 
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ВПЛИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ОЦІНКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
 
У сучасних умовах розвитку інформаційного забезпечення управління держав-

ними фінансами через реалізацію положень Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі надзвичайно важливою є необхідність 
дослідження питань оцінки активів, капіталу та зобов’язань у суб’єктів державного 
сектора. 

Запровадження в дію окремих НП(С)БОДС у 2015 році поряд із трансформацією 
окремих об’єктів бухгалтерського обліку призвело до виникнення ряду новацій у 
питання оцінки активів, капіталу та зобов’язань бюджетних установ. Найсуттєвіші 
зміни в оцінці нефінансових активів, зокрема необоротних активів та запасів, досить 
ґрунтовно проаналізовано професором Свірко С.В. [1]. За результатами проведеного 
аналізу можна зробити ряд основних висновків: 

1. Оцінка нефінансових активів здійснюється максимально наближено до 
положень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. 

2. Відбувається поширення дії принципів бухгалтерського обліку на бюджетні 
установи, зокрема принципу історичної собівартості, згідно якого до первісної вартості 
нефінансових активів з 1 січня 2015 року включаються усі витрати, понесені при їх 
придбанні та доведенні до стану, придатного для експлуатації. 

3. Поняття «знос» необоротних активів бюджетних установ замінило поняття 
«амортизація». Дискусійність цього нововведення пов’язана із економічною сутністю 
амортизації. Так, згідно базових теоретичних понять в економіці амортизація 
трактується як процес поступового перенесення вартості основних фондів (нарахування 
її до витрат виробництва чи обігу) у міру їх зносу на виготовлення продукції і 
використання цієї вартості для простого або розширеного відтворення зношених 
засобів праці [2]. Тому у зв’язку із особливостями діяльності бюджетних установ, 
відмінними від характеру діяльності приватних підприємств, важко економічну суть 
амортизації пов’язати із перенесенням вартості основних засобів на результати 
діяльності бюджетних установ, які переважно надають адміністративні, соціальні та 
інші послуги. Водночас, у МСФЗДС 17 зазначено, що під амортизацією слід розуміти 
систематичний розподіл вартості активу протягом терміну корисної експлуатації (при 
цьому сума амортизаційних відрахувань класифікується як витрати) [3]. Такий підхід 
пояснює доцільність нарахування амортизації для відображення зменшення балансової 
вартості необоротних активів шляхом нарахування витрат на амортизацію. 

4. Поняття «Первісна вартість», «Залишкова вартість» є основоположними у 
питаннях оцінки необоротних активів, поряд з якими застосовуються нові для бюджет-
ного обліку поняття ліквідаційної вартості, справедливої вартості. 

Види оцінок, що застосовуються у Національних положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку в державному секторі, наведені в табл. 1. 

У якості підсумка проведеного дослідження слід вказати, що модернізація 
системи бухгалтерського обліку в державному секторі та поступове запровадження в 
дію Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 
значно наближують розкриття інформації у вітчизняній фінансовій звітності суб’єктів 
державного сектору до вимог міжнародних стандартів. Новації у питаннях оцінки є 
одним із кроків до цього і вони пов’язані не лише із зміною самої методики оцінки, але 
із виникненням нових об’єктів обліку, оцінка яких не здійснювалась в принципі у 
зв’язку із відсутністю таких об’єктів у вітчизняній законодавчій базі. 



 75 

Таблиця 1 
Види оцінки за їх об’єктами згідно Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі [5,6] 

Об’єкт оцінки Вид оцінки НП(С)БОДС 
вартість, яка амортизується 
залишкова вартість  
ліквідаційна вартість 
первісна вартість 
переоцінена вартість  
справедлива вартість  
сума очікуваного відшкодування 
необоротного активу  

Основні засоби, 
нематеріальні активи 

чиста вартість реалізації необоротного 
активу  

121 

балансова вартість активу 
відновлювальна вартість 
чиста вартість реалізації запасів  

Запаси 

первісна вартість  

123 

Зобов’язання  сума погашення  128 
балансова вартість активу   
первісна вартість  

Інвестиційна нерухомість 

справедлива вартість  

129 

амортизована собівартість фінансової 
інвестиції  

Фінансові інвестиції 

cобівартість фінансової інвестиції  

133 

фактична собівартість Фінансові інструменти  
переоцінена вартість 

134 

 
1. Свірко С.В. Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: 

історичні традиції та сучасні тенденції / С.В. Свірко // Науково-практичне видання 
«Незалежний аудитор». – 2013. – №5. – С. 23-34 

2. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль,, 1993. – 688 с. 
3. 2009 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 

[Текст]. – New York : International Federation of Accountants, 2009. – 1220 p. – ISBN 
9781934779804.  

4. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит в державному секторі : у 3 ч. Ч. 3: 
Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід / Л. Г. Ловінська, С. В. 
Свірко, Т. І. Єфименко, О. О. Канцуров; за заг. ред. М. В. Кужельного. – К. : УАСБА, 
2009. – 479 с. 

5. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010  № 
1629. 

6. Про затвердження деяких національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства 
фінансів України від 18.05.2012  № 568. 
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МОТИВАЦІЙНЕ ЯДРО ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ  
У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Як відомо, мотивування полягає у спонуканні себе та працівників на задоволення 

особистих потреб та досягнення цілей підприємства. Модель мотивування працівників 
через потреби передбачає наступне. Усвідомлення людиною власних потреб зумовлює 
виникнення інтересу, на основі вивчення якого відбувається стимулювання працівників 
зі сторони керівництва підприємством, що викликає у їх свідомості мотив. У 
залежності від використовуваних стимулів, мотиви працівників зумовлюють певну 
поведінку, яка реалізовується так, щоб отримати бажану винагороду. Результатом 
цього процесу є досягнення особистих цілей працівника та задоволення його потреб [1]. 
Виходячи із наведеного вище, стимули викликають у свідомості працівників мотиви, 
які зумовлюють відповідну для них поведінку, що забезпечує реалізацію поставлених 
перед працівником завдань. Тому при управлінні підприємством важливо 
застосовувати дієві стимули, для чого слід володіти знаннями щодо основних мотивів 
діяльності працівників.  

У економічній літературі мотиваційне ядро розглядається як група провідних 
мотивів, що визначає поведінку працівника та здатна спонукати його до саморозвитку, 
самовдосконалення, активних дій тощо [2,3]. Визначити які саме мотиви є провідними 
для працівника у кожний із періодів часу можливо у результаті опитування. При цьому 
віднесення тих чи інших мотивів до групи провідних можна здійснити, опрацювавши 
дані опитування і, розрахувавши відсоткове відношення (частку) згадувань про них 
серед респондентів. Наприклад, провідними можуть бути визнані ті мотиви, що названі 
більш як половиною респондентів (понад 50%). 

Водночас визначення мотиваційного ядра має важливе значення не лише при 
прийнятті раціональних управлінських рішень у сфері мотивування працівників 
підприємств. При стратегічному управлінні підприємством, що передбачає 
застосування відповідних інструментів для перенесення стратегії на операційній рівень 
діяльності, також слід володіти знаннями щодо основних мотивів діяльності 
працівників. Зокрема такий інструмент стратегічного управління підприємством як 
стратегічні карти (документ, що відображає напрям активізації процесу реалізації 
стратегії підприємства, за допомогою поєднання стратегічних складових причинно-
наслідковим зв’язком) передбачає визначення окремого блоку показників, що 
присвячений навчанню та зростанню працівників. Як і усі інші перспективи (блоки 
показників) він повинен містити цілі, індикатори, цільові значення та заходи, 
призначені для навчання та розвитку персоналу підприємства. При їх визначенні слід 
керуватись мотиваційним ядром діяльності підприємства та обраною стратегією його 
розвитку.  

 
1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник. Вид. 2-ге, вип. І доп. /  

О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник – К.: „Академвидав”, 2007. – 464 с.  
2. Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної 

діяльності: [монографія] / О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 395 с.  
3. Збаржевецька Л.Д. Методи, важелі та механізми підвищення інноваційної 

активності працівників / Л.Д. Збаржевецька // Экономика и управление: научно-
практический журнал – № 6. – Симферополь: НАПКС, 2009. – С.31–37. 
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СУЧАСНА ЖІНКА: ЕФЕКТИВНИЙ КЕРІВНИК ЧИ ХРАНИТЕЛЬКА 

СІМЕЙНОГО ВОГНИЩА? 
 

У кожної жінки в житті постає питання: «Кар’єра чи сім’я?». Звичайно, це 
особистий вибір кожного. Одні жінки здатні поєднати ці два поняття і у них це добре 
виходить, а інші – навпаки. Перед тим, як зробити досить нелегкий вибір, потрібно 
зважити всі «за» і «проти», спробувати знайти компроміс та відповідь на це питання. 

Сучасна жінка бажає реалізувати себе в житті і досягти кар’єрного зростання. 
Якщо колись це стосувалось жінок 40-річного віку, то зараз вік не має жодного 
значення. Часто буває так, що гонитва за кар’єрою руйнує сім’ю, а часом буває так, що 
жінка про сім’ю забуває, так і не створивши її. Щоб не виникла така проблема потрібно 
з самого початку кар’єри розставити для себе пріоритети. І зробити це вкрай важко, 
адже з одного боку хочеться бути незалежною від чоловіка, могти забезпечити саму 
себе, а з другого боку – велику міцну сім’ю. 

Якщо, вийшовши заміж, жінка обирає кар’єру, то чоловікові необхідно 
підтримати її вибір, якщо ж ні, то жінці прийдеться або відмовитись від сім’ї, або від 
кар’єри. Так закладено природою, що в такому випадку жінка має обрати сім’ю, адже їй 
не властиво будувати кар’єру, в ній не закладена роль керівника, директора, а в ній 
закладена роль хранительки сімейного вогнища. Вважається, що кар’єра – це чоловіча 
справа і не слід втручатись жінці у жорстоку чоловічу боротьбу за місце під сонцем.  

При наявності сім’ї, жінка-кар’єристка не здатна дати дітям і чоловікові турботу, 
любов і увагу в повній мірі. Відповідно, діти недоотримують тепла та уваги і у 
майбутньому це негативно вплине на їх розвиток, а в подальшому і на ціле життя. 

Інколи не просто бажання зробити кар’єру змушує жінку працювати, а й нестача 
коштів для повноцінного життя. У такому випадку потрібно навчитись поєднувати 
кар’єру і сім’ю.  

Але ж як це мудро поєднати? Психологи вважають, що для цього потрібно: 
- навчитись розділяти роботу і дім, вдома приділяти час рідним і не 

наголошувати про робочі проблеми, не брати роботу додому; 
- розподілити обов’язки між чоловіком та жінкою; 
- працювати у своє задоволення і не гнатись за кар’єрою, щоб можна було 

проводити більше часу з дітьми; 
- трудоголізм і кар’єризм речі не сумісні. 
Вважається, що коли жінка досягне бажаної посади, то тоді вона почне 

задумуватись про створення сім’ї, про пошук гідного чоловіка, народження і виховання 
дітей. Тому краще ще зі студентських років почати реалізовувати себе як ділову 
особистість, досягати своїх цілей, мети, а вже потім задумуватись про створення сім’ї. 
Адже нереалізований професійний потенціал може згодом негативно вплинути на 
сімейне життя. Якщо жінка хоче, нехай працює, реалізовує себе, а згодом, потрібно 
буде навчитись поєднувати сім’ю і роботу. 

Самореалізована жінка набагато спокійніша і щасливіша, ніж та, яка 
пожертвувала заради сім'ї своїми мріями. На жаль, варто пам'ятати і про те, що зараз 
чоловіків вже не стримує ні суспільство, ні церква, ні діти, і жінка, яка вміє себе 
забезпечити, не опиниться в скрутному матеріальному становищі, якщо чоловік 
вирішить покинути її. До того ж кожен має право вибору і свободу у прийнятті рішень, 
тому треба здобувати кар'єру, якщо цього хочеться, але ставши почесним колишнім 
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директором заводу на пенсії, захочеться, щоб поруч були рідні та близькі люди, так що 
треба не забувати про сім'ю, оскільки “кар'єра склянку води не подасть”. 

Не варто рівнятися і на тих жінок, які повністю присвятили себе родині. Якщо 
придивитися, то багато хто з них просто не бажають працювати і їм комфортно в 
своєму власному світі. Вони легко зробили свій вибір, тому що не мають якихось 
завищених цілей і бажань. Вони хочуть залишатися, насамперед, дружиною, матір'ю, 
дочкою і жінкою, а не керівним чи працівником, але і ризик опинитися у скрутній 
ситуації у них зростає, якщо сім'я розпадеться. 

Найкращим варіантом залишається тільки один – якщо у вас є амбіції і здібності, 
реалізуйте їх, поки у вас не з'явилася сім'я. Як тільки ви вийдете заміж, знайдіть час і 
сили для сім'ї, – і тоді ви з успіхом зможете поєднати кар'єру і сім'ю, не роблячи між 
ними вибору. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Оцінювати можна різні аспекти процесу адаптації – систему в цілому, адаптацію 

певного співробітника, конкретний інструмент або захід. Основне – на підставі 
отриманих результатів приймати правильні та ефективні управлінські рішення. 

Для ефективності оцінювання персоналу фахівцям, варто дотримуватися 
наступних рекомендацій: вибирати показники, алгоритм розрахунку яких зрозумілий, 
інформація яких є доступна; збирати статистику щодо показниками оцінювання 
персоналу; відслідковувати динаміку зміни показників за періоди (квартал, півріччя, 
рік); на підставі аналізу змін показників обґрунтовувати прийняті рішення, наприклад, 
щодо адаптаційних інструментів, тривалості навчання або збільшенні кількості 
наставників[1]. 

Головне питання у визначенні ефективності адаптації полягає в тому, скільки 
вона повинна коштувати. Фахівці з управління персоналом вважають, що оптимальне 
співвідношення витрат на пошук і залучення нового співробітника і витрат на його 
адаптацію становить приблизно 3:1[2]. 

Для нівелювання загроз з боку працівників, які звільняються на стадії адаптації та 
випробувального терміну необхідно: 

1. Розробити положення про адаптацію працівників, посадові інструкції (або 
описи робочого місця). 

2. Встановити первинні вимоги до кандидата, сформувати чіткий профіль посади.  
3. Проаналізувати (об'єктивні чи суб'єктивні) відповідності претендента вимогам 

організації. Особливо важливим є встановленнявідповідності корпоративних цінностей 
і ціннісних орієнтацій людини. Це можна з'ясовувати за допомогою питання «Що вам 
важливо отримувати від роботи?». Фахівці HR-служби повинні уважно вивчати 
заповнену кандидатом корпоративну анкету претендента [3]. 

4. Організування наставництва – призначення наставника або прийняття 
менеджером його функцій серед найбільш кваліфікованих працівників. 

5. Анкетування співробітників після завершення адаптаційного періоду. 
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Таблиця 1 
Показники оцінювання ефективності адаптації персоналу 

Назва 
показника Формула розрахунку Нормативне значення 

1. Плинність 
персоналу в 
період 
адаптації 
(Кп) 

( ) 100%+
= ×
Чзвб ЧзпдКп

Чз
, 

де Чзвб – число звільнених за 
власним бажанням, чол.; Чзпд – 
число звільнених за порушення 
трудової дисципліни, чол.; Чз  – 
середньооблікова чисельність за 
період, чол. 

Зростання значення показника 
свідчить  про можливість 
загрози кадровій безпеці 
підприємства 

2. Плинність 
персоналу в 
період  
випробувально
го терміну  
(Т) 

100%,= ×
KзвT
Kпр

 

де Кзв – кількість співробітників, 
які звільнилися на 
випробувальному терміні; Кпр – 
загальна кількість прийнятих 
працівників в звітний період 

Розраховуючи плинність за 
вказаною вище формулою, 
підприємство може взяти за 
норму такі значення: для 
адміністративного персоналу 
– 30%, для фахівців – 20%, 
для менеджерів – 10%. 

3.  Вартість 
адаптації 
одного 
співробітника 
(за 
професіями)  
(Вапр) 

= ∑прВа В , 
Розраховується виходячи з 
вартості роботи осіб (В), 
залучених до процесу адаптації, – 
наставника, безпосереднього 
керівника, фахівців служби 
персоналу, а також ціни 
роздавальних і інших матеріалів 

Для кожної професії 
встановлюєтся індивідуально 

4. Вартість 
підготовки 
наставника (за 
професіями)  
(Вп) 

= ∑Вп І , 
Розмір інвестицій (І), вкладений в 
розвиток професійних 
компетенцій наставника, в 
розробку навчальних заходів, які 
він буде проводити для новачків 

Для кожної професії 
встановлюєтся індивідуально 

5. Відсоток 
посад, 
охоплених 
системою 
адаптації 
(Вп) 

100%= ×
КПадпВп
Зкп

, 

де  КПадп – категорії 
співробітників, які адаптуються; 
Зкп – загальна кількість посад. 

В ідеалі – 100%. Реальну 
ситуацію найзручніше 
відстежувати за допомогою 
«матриці адаптації», за 
допомогою якої можна 
з'ясувати, які дії і стосовно 
якої категорії співробітників 
вже застосовуються, а які – 
поки залишаються в планах 

6. Відсоток 
співробітників, 
що виконують 
функції 
наставників (за 
професіями) 
(Вн) 

100%= ×
СнВн
Зчп

, 

де Сн – співробітники, що 
виконують функції наставників; 
Зчп – загальна чисельність 
працюючих 

Даний показник визначає HR-
служба або керівник 
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Продовження табл. 1 

Назва 
показника Формула розрахунку Нормативне значення 

7. Відсоток 
співробітників, 
які успішно 
пройшли 
випробувальни
й термін 
(ВСуа) 

100%= ×
СуаВCуа
Зкп

, 

де Суа – співробітники, які 
успішно пройшли випробувальний 
термін; 
Зкп – загальна кількість прийнятих 
працівників на випробувальний 
термін 

Бажано – 100% 
 

8. Відсоток 
працівників, 
які пішли 
компанію 
протягом або 
за підсумками 
випробувально
го терміну 
(ВСп) 

100%= ×
СпВCп
Зкп

, 

де Суа – співробітники, які не 
пройшли випробувальний термін; 
Зкп – загальна кількість прийнятих 
працівників на випробувальний 
термін 

Чим нище значення показни-
ка, тим ефективніша система 
адаптації на підприємстві. Для 
менеджера з персоналу 
важливо аналізувати, хто був 
ініціатором розірвання тру-
дового договору – сам пра-
цівник або його безпосередній 
керівник. Якщо такі випадки 
не поодинокі, причина їх 
може критися в недоско-
налості системи підбору. 

 
6. Контроль за процесом адаптації та випробувального терміну і постійний 

зворотний зв'язок від новачка і керівника підрозділу [4]. Контроль  здійснюється за 
допомогою інтерв'ювання через один, два і три місяці роботи на предмет задоволеності 
підлеглих роботою, виконання затвердженого плану розвитку новачка, заповнення 
анкети адаптації.  

 
1. Адаптація персоналу [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www 

.znaytovar.ru/s/Adaptaciya-personala.html  
2. Ананєва Є. Основні причини через які звільняються ваші співробітники 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://hr-portal.ru/article/osnovnye-prichiny-iz-za-
kotoryh-uvolnyayutsya-vashi-sotrudniki 

3. Нипряхін Н. Коли очікувати звільнення співробітника і як цьому запобігти? 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.oratorica. Com 
/news/articles/jiznennyi_cikl_sotrudnika   

4. Підбір та адаптація персоналу, Адаптація представників різних категорій 
персоналу [Електрон. ресурс]. – Режим доступа:http://hr-portal.ru/ article/ ocenka-
effektivnosti-processa-adaptacii  

5. Спиридонова Н.В. 2013 HRdocs.ru [Електрон. ресурс]. – Режим доступа:  
http://hrdocs.ru/poleznaya-informacziya/polozhenie-ob-adaptaczii-personala/ 
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Ф’ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ ЗА ПАРОЮ  «ДОЛАР США – ГРИВНЯ»  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД СУКУПНОСТІ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ  
ДЛЯ ВЕЛИКИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Протягом останніх двох років Національна економіка України пережила багато 

шокових подій, врегулювання яких вимагало від державних управлінських інституцій 
запровадження різких заходів щодо стабілізації. Стрімке зниження цін на сировину на 
світових ринках, війна на Сході України, переорієнтація на західні ринки збуту основних 
експортерів, перехід на «плаваючий» курс гривні до інших валют є найкращими доказами 
причин зниження основних економічних показників нашої держави [1,255]. Визначним є 
той факт, що наслідки від теперішньої кризи торкаються всіх:починаючи від окремих 
домогосподарств до великих промислових гігантів. Проте, якщо проблема 
домогосподарств широко обговорюється в засобах мас-медіа, то проблеми захисту від 
сукупності валютних та пов’язаних із ними ризиків, які виникають перед великими 
підприємствами, є не до кінця дослідженими і потребують більшої уваги.. 

Відомо, що більшість великих підприємств України є експортно орієнтованими, 
або здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Специфіка їхньої роботи передбачає 
проведення міжнародних розрахунків з контрагентами, а отже, вони створюють попит 
та пропозицію на валютному ринку України.  

В свою чергу, валютний ринок України регулюється центральним банком, і 
протягом двох останніх років дана інституція  ввела декілька змін, що  безпосередньо 
впливають на . великі підприємства. Серед них: встановлення норми обов'язкового 
продажу 75% валютної виручки та її повернення в Україну в 90-денний термін, 
заборона дострокового погашення резидентами кредитів і позик в іноземній валюті за 
договорами з резидентами і ін. [2, 3]. 

На жаль у 2015 році інфляція в Україні досягла позначки у 43,3% [4]. Це у свою 
чергу спровокувало знецінення національної валюти відносно валют найбільших 
світових економік та збільшення ризиків, пов’язаних зі здешевленням гривні. 

В результаті, виникла ситуація, коли підприємства ведуть свою діяльність в 
умовах стрімкої інфляції, та позбавлені основного інструменту захисту від неї – 
володіння іноземною валютою.  

Отже, необхідно терміново знайти вирішення даної дилеми, яке може полягати у 
використанні фінансових інструментів, які б захищали інтереси підприємств, 
страхували валютні ризики та не суперечили нормам законодавства і рішенням 
державних органів.  

Одним із таких фінансових інструментів є ф’ючерс, а саме, ф’ючерс за парою 
«долар США – українська гривня». Придбати даний цінний папір, може будь-яке 
підприємство та фізична особа користуючись послугами біржових посередників. 

Для оцінки ефективності даного інструменту слід проаналізувати його 
характеристики, витрати на його купівлю, економічні переваги та ін. 

Ф’ючерс за парою «долар США – українська гривня» характеризується: кількістю 
базового активу в контракті – 1000 дол. США, гарантійним забезпеченням – 5360 
гривень, максимальною біржовою комісією, що є меншою 10 гривень [5] .  

Основною його перевагою є можливість отримання доходу за рахунок різниці між 
вартістю базового активу на момент укладання та вартістю на момент виконання 
контракту. 
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Так, якщо колись для страхування ризиків пов’язаних із зміною курсу 
підприємство купувало іноземну валюту та зберігало її на валютних рахунках і при 
цьому реально «заморожувало» частину активів, то тепер є можливість досягати 
аналогічного результату шляхом купівлі ф’ючерсного контракту.  

Слід зазначити, що за умови купівлі ф’ючерсу «заморожується» лише частина 
активів, а саме гарантійне забезпечення, яке в більшості випадків становить 1/5 від 
вартості контракту. Витрати на обслуговування контракту рівні сумі біржової та 
брокерської комісій. 

Аналіз наслідків купівлі ф’ючерса за парою «долар США – українська гривня», 
слід розглядати за двома сценаріями.  

Перший – коли внаслідок певних економічних факторів курс зростає. Це означає, 
що на момент виконання ціна є вищою ніж на момент укладання контракту, а отже, 
покупець ф’ючерсу стає переможцем [6, 15]. 

Другий є протилежним сценарієм, коли ціна виконання контракту є нижчою від 
ціни на момент його укладання. За таких умов необхідно відзначити, що покупець 
ф’ючерсу втратить частину активів. Проте, слід звернути увагу, що якщо би, 
підприємство просто купило американську валюту і обмінний курс знизився то втрати 
були б аналогічні. А це означає, що купівля ф’ючерса на актив порівняно з купівлею 
самого активу має об’єктивні переваги при рівному ступеню ризику. 

Отже, на даному етапі встановлено, що купівля ф’ючерса за парою «долар США – 
українська гривня» дає можливість застрахувати частину активів підприємства від 
ризиків зростання валютного курсу. Та чи є фінансова операція купівля ф’ючерса по 
парою «долар США – українська гривня» ризиковою угодою?  

Відповідь на це питання можна знайти в основах економічної теорії. Україна є 
держава з економікою, що розвивається. Макроекономічний аналіз економік, що 
розвиваються характеризує їх, як економіки з високими темпами інфляції. В свою чергу 
інфляція провокує знецінення національної валюти, а це сприяє зростанню курсу 
іноземних валют [7-9].  

Оскільки інфляція та зростання курсу іноземних валют є об’єктивними факторами 
розвитку української економіки на даному етапі, можна зробити висновок, що купівля 
ф’ючерсів за валютною парою «долар США – українська гривня» є операцією з 
низьким рівнем ризику. 

Беручи до уваги зазначені вище характеристики ф’ючерсного контракту за парою 
«долар США – українська гривня», його впровадження в страховий та інвестиційний 
арсенал управлінського апарату великих підприємств є економічно обґрунтованим. 

 
1. А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк «Фінансово-економічний словник», Львів 2005. 2. 

Шегорцева В.М. «Гонтарєва знову ввела валютні обмеження» / Щегорцова В. М. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galfinance.info/banki-i-
finansi/2016/03/06/gontareva-znovu-vvela-valyutni-obmezhennya/. 3. Lb.ua «НБУ підвищив 
ліміт на продаж валюти населенню» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://ukr.lb.ua/news/2016/03/03/329437_nbu_pidvishchiv_limit_prodazh_valyuti.html. 4. 
http://index.minfin.com.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://index.minfin.com.ua/index/infl/ 5. Ux.ua «Основные параметры срочного 
контракта DX-6.16» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ux.ua/ru/contract.aspx?code=DX-6.16. 6. Тодд Лофтон «Основи торгівлі 
ф’ючерсами», Москва 2001. 7. Грегорі-Вільямс Дж., вільямс Б. «Торговий хаос», Москва 
2012. 8. Н.Г. Менк’ю «Принципи економічної теорії», Москва 2001. 9. Олександр Елдер 
«Основи біржової торгівлі», Санкт-Петербург 2003.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ  
В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Економіко-математичні методи і моделі мають велике значення для практики 
стратегічного планування. Система національних рахунків, балансова таблиця 
«Витрати-Випуск», міжгалузевий баланс виробництва і розподіл продукції й послуг, 
баланс фінансових ресурсів і витрат, матричні моделі техпромфінплану, мережеві 
моделі – найвідоміші економіко-математичні моделі, що використовуються у 
стратегічному плануванні. Значні можливості у формуванні і виборі оптимальної 
стратегії надає застосування лінійного програмування Проте, оскільки більшість 
залежностей в економіці має нелінійний характер, широкого використання набули 
нелінійне (цілочислове, параметричне), динамічне та стохастичне програмування.  

Зокрема, застосування економіко-математичних методів (зокрема, 
математичного програмування) дає змогу отримати кількісну оцінку маркетингової 
стратегії. У цьому випадку, ефективність маркетингової стратегії у загальному вигляді 
можна представити через три основні показники: періоду часу реалізації стратегії (Т), 
витрат на реалізацію стратегії і наявності можливостей їх зниження (В), очікуваний або 
досягнутий результат (ефект) від застосування стратегії (Р). 

Позначивши ефективність маркетингової стратегії підприємства через Е, 
можемо представити цей показник як функцію трьох змінних величин Т, В та Р: 

 
 Е=f( Т, В, Р)            max,     (1) 

 
Таким чином, отримаємо модель оцінювання ефективності маркетингової 

стратегії  підприємства за певними варіантами. Очікуваний (або досягнутий) результат 
від застосування стратегії задамо функцією Р(x), де змінна величина х характеризує 
кількість варіантів стратегії, тоді ефективність їх застосування можна представити 
функцією E(х), яка є похідною від обсягу Р(x), а саме: 

 
Е(х)=dP(x)/dx,     (2) 

 
Відповідно швидкість отримання бажаного результату R(х) і темпи зміни 

ефективності стратегії Z(х) можемо визначити за такими співвідношеннями: 
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dx
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xdExR == ,                                                     (3) 
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== .                                                 (4) 

Запропонована методика дасть змогу оцінити ефективність маркетингових 
стратегій підприємств за показниками швидкості отримання бажаного результату і 
темпу зміни ефективності стратегії. Проте, зазначена методика є доцільною для 
застосування при перспективному аналізі для розробки і вибору оптимальної 
маркетингової стратегії, тобто на етапі планування. На завершальному етапі, а саме на 
етапі оцінювання ефективності стратегії після її реалізації, доцільним буде 
застосовувати методи ретроспективного економічного аналізу.  
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Механізм забезпечення соціальної безпеки підприємства є системою 

взаємовідносин та зв’язків між об’єктами та суб’єктами управління, які реалізуються на 
основі відповідних принципів, методів, засобів та форм управління  і спрямовані на 
забезпечення відповідного рівня соціальної безпеки.  

Механізм підтримки соціальної безпеки у процесі свого функціонування 
реалізовує відповідну мету, сприяє вирішенню певних завдань та ґрунтується на чітких 
принципах, чим забезпечує відповідну взаємодію основних його складових елементів, 
діяльність яких спрямована на стабілізацію та підвищення рівня соціальної безпеки 
підприємства.  

Відповідно механізм забезпечення соціальної безпеки підприємства містить в собі 
об’єкти та суб’єкти, методи, інструменти та принципи управління, завдання, які 
повинен виконувати регулятивний механізм. 

Суб’єктами управління, що безпосередньо здійснюють управлінський вплив на 
забезпечення соціальної безпеки підприємства, є апарат управління підприємства та 
працівники підприємства. 

Об’єктами управління є відносини та процеси, які стосуються реалізації 
соціальних потреб та інтересів працівників, а також загрози й небезпеки соціальній 
безпеці підприємства та чинники, що обумовлюють їх виникнення та розвиток. 
Зокрема, серед об’єктів управління визначимо такі: безпека зайнятості (політика у 
сфері відбору та найму персоналу, соціально-трудових відносин); фінансова безпека 
(політика у сфері оплати праці); психологічна безпека (політика у сфері формування 
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі); безпека праці (політика у 
сфері охорони праці); безпека розвитку персоналу (політика у сфері навчання та 
підвищення кваліфікації персоналу); безпека відпочинку (політика у сфері розвитку 
соціальної інфраструктури підприємства); соціальна захищеність працівників (політика 
у сфері соціального захисту персоналу). 

Відповідно основними принципами забезпечення соціальної безпеки 
підприємства є: 

− дотримання законності на всіх етапах забезпеченості соціальної безпеки 
підприємства; 

− баланс економічних, соціальних та екологічних інтересів підприємства та 
персоналу; 

− взаємна відповідальність окремого працівника та підприємства загалом щодо 
забезпечення соціальної безпеки; 

− необхідність постійного відстеження загроз щодо забезпечення соціальної 
безпеки підприємства; 

− визначення та чітке розмежування функцій суб’єктів управління у сфері 
забезпечення соціальної безпеки підприємства; 

− своєчасність, оперативність та адекватність заходів, пов’язаних із 
відверненням загроз та захистом інтересів підприємства; 

− демократичність у виборі шляхів та пріоритетів щодо забезпечення соціальної 
безпеки підприємства. 

Основні завданнями механізму забезпечення соціальної безпеки підприємства:  
− підвищення рівня матеріального добробуту працівників; 
− забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі; 
− гарантування безпечних умов праці; 
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− забезпечення високого рівня доступності та якості навчання і підвищення 
кваліфікації; 

− надання гарантій зайнятості персоналу; 
− створення умов для кар’єрного росту працівників; 
− забезпечення високого рівня соціального захисту персоналу; 
− розвиток соціальної інфраструктури з метою задоволення потреб працівників у 

соціальних послугах; 
− забезпечення соціальної злагоди та справедливості в колективі. 
Для досягнення поставлених завдань та цілей необіхідний певний набір 

інструментів, методів, важелів. Таким чином, систематизуючи елементи забезпечення 
соціальної безпеки підприємства, його механізм можна відобразити у вигляді схеми 
(рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка. Авторська розробка 
 

Рис. 1. Механізм забезпечення соціальної безпеки підприємства 
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ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
 
Невпинно набираючи динамічних обертів, сучасний євроінтеграційний вектор 

розвитку української економіки зумовлює об’єктивну та неминучу необхідність 
подальшої активізації різних видів та форм зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняних суб’єктів господарювання задля успішного приєднання національного 
господарства до європейського економічного простору. Як свідчить практика 
функціонування вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, вагому частку 
українського експорту до країн Євросоюзу визначають толінгові операції, які 
реалізовують вітчизняні підприємства на засадах переробки давальницької сировини 
іноземних контрагентів та подальшого реекспорту виготовленої на її основі готової 
продукції. Оскільки будь-яка класична толінгова операція передбачає взаємодію двох 
ключових контрагентів (замовника та виконавця), то виникає необхідність у підготовці 
належного договору або контракту, котрий визначатиме особливості перебігу 
толінгового процесу, обов’язки та права сторін. Слід також зазначити, що толінгові 
операції – це регульовані чинним нормативно-правовим полем операції, що потребують 
неухильного дотримання усіх положень вітчизняного та міжнародного законодавства у 
процесі їх реалізації. Відповідно до класичної схеми, котра враховує діючі регулятивні 
норми у толінговій сфері, толінгові операції ґрунтуються на виконанні робіт з 
переробки давальницької сировини (обробки, монтажу, демонтажу, використання, 
ремонту, модернізації, відновлення, тощо) іноземного замовника (толінгера), ввезеної 
на територію країни виконавця (переробного підприємства), з метою виготовлення для 
нього готової продукції, яка підлягає подальшому вивезенню у країну замовника, на 
договірних засадах. Водночас, одним із ключових моментів у поданому трактуванні є 
врахування договірних умов толінгових операцій, залежно від яких можуть 
уточнюватись та змінюватись певні особливості реалізації цих операцій. Таким чином, 
доцільно послідовно розглянути різні договірні аспекти здійснення толінгових 
операцій, що можуть бути прописані у толінговому контракті відповідно до чинних 
положень нормативно-правової бази у цій сфері. 

Насамперед, слід дослідити ключові особливості давальницької сировини у 
толінговому договорі, що визначатимуть її різноманітні параметри, характеристики, 
порядок переробки. За типовою схемою толінгові операції передбачають переробку 
сировини, котра у повному обсязі належить іноземному власнику і передається 
переробному підприємству для виготовлення на її основі готової продукції, остання має 
бути повернена зарубіжному контрагенту. При цьому, відповідно до Митного кодексу 
України [1] у процесі здійснення толінгових операцій для переробки давальницької 
сировини можуть також використовуватись українські товари, які (окрім палива та 
енергії) за умови їх повного споживання під час реекспорту готової продукції повинні 
бути заявлені у митний режим експорту. Своєю чергою, Податковий кодекс України [2] 
регламентує, що необхідною умовою зарахування операцій до операцій з 
давальницькою сировиною є те, що сировина замовника на конкретному етапі її 
переробки повинна становити не менше, ніж 20 відсотків загальної вартості готової 
продукції. З огляду на вищевикладене, можна констатувати той факт, що в межах 
толінгових операцій може частково використовуватись вітчизняна сировина із 
врахуванням законодавчо регламентованої частки сировини іноземного замовника та 
при умові її заявлення у митний режим експорту під час повернення готової продукції 
зарубіжному контрагенту. Варто також зазначити, що у толінговому контракті 
обов’язково мають бути прописані кількісні (зокрема, натуральні й вартісні) та якісні 
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показники давальницької сировини, що можуть виноситись у додаток до договору з 
метою їхньої чіткої детальної характеристики, а також особливості перевірки 
виконавцем цих показників та його подальші дії у випадку виявлення невідповідностей. 
Важливим моментом при ввезенні іноземної сировини з країни замовника у країну 
виконавця є узгодження часових, витратних, відповідальних, ризикових аспектів 
поставки, що визначаються на підставі вибору сторонами конкретної умови поставки 
Incoterms-2010 та затвердження її часового графіка здійснення. 

Поряд із особливостями давальницької сировини толінговий контракт повинен 
також визначати особливості виготовлення готової продукції, її кількісні й якісні 
показники, а також порядок передавання замовнику. Перш за все, слід зазначити, що в 
межах толінгових операцій переробне підприємство (виконавець) зобов’язане 
здійснювати переробку давальницької сировини та виготовлення на її основі готової 
продукції відповідно до технологічної схеми переробки, котра повинна прикріплю-
ватись до толінгового контракту у вигляді додатка та чітко й ретельно розкривати увесь 
переробний механізм. Крім того, у такому договорі мають бути прописані часові 
терміни виготовлення на основі давальницької сировини продукції, а також її кількісні 
(зокрема, натуральні) та якісні показники. Особлива увага повинна відводитись якісним 
параметрам готової продукції, котрі можуть бути винесені у додаток до контракту та 
відображати її відповідність усім чинним нормам і стандартам, що висуваються до 
продукції такого типу. Важливим моментом толінгового договору є також вивезення 
готової продукції із країни виконавця у країну замовника. Зокрема, у договорі слід 
чітко визначити особливості повідомлення замовника про готовність продукції, часові 
терміни, обов’язки та ризики відвантаження й транспортування готової продукції. Факт 
приймання-передачі як давальницької сировини, так і готової продукції має бути 
засвідчений відповідними актами, зразки яких прикріплюються до договору у вигляді 
додатків. Варто також наголосити, що відповідно до Митного кодексу України [1] 
одержані продукти переробки можуть також бути реалізовані на митній території 
України за умови їх митного оформлення відповідно до митного режиму імпорту. 
Таким чином, цей момент повинен також бути прописаний у толінговому контракті з 
метою чіткого визначення обов’язків сторін, адже, як правило, готова продукція, яка 
виготовлена для замовника на основі його давальницької сировини, підлягає 
поверненню у країну замовника та надалі реалізується його силами.   

Ще одним важливим аспектом толінгового договору є визначення умов та 
порядку розрахунків за виконані роботи з переробки давальницької сировини. Зокрема, 
у контракті слід прописати вартість толінгових робіт, форму розрахунку (готівкову (в 
тому числі вказати валюту розрахунку), сировинну, товарну, змішану форму), порядок 
розрахунку (аванс, післяоплата, їх відсоткове співвідношення), часові терміни та 
необхідні реквізити для розрахунку, особливості неоплати замовником виконаних 
переробним підприємством робіт та об’єктивної зміни вартості толінгових робіт. 

Варто зазначити, що найменування розділів толінгового контракту можуть 
видозмінюватись, однак усі вищевикладені особливості реалізації толінгових операцій 
у тій чи іншій формі повинні бути прописані у договорі. Крім того, невід’ємними 
елементами толінгового контракту має бути також визначення предмету договору, 
права власності на сировину та готову продукцію, обов’язків та відповідальності 
сторін, форс-мажорних обставин, особливих умов, особливостей використання 
товарних знаків та найменування продукції, вирішення конфліктів та умов 
конфіденційності, тощо.  

  
1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.  
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ 

 
У сучасному світі в умовах НТР та НТП для забезпечення конкурентоспроможності 

продукції та самого підприємства на ринку в умовах динамічного середовища перед 
менеджерами все актуальніше постає необхідність управляти діяльністю підприємств за 
допомогою інформаційних систем та технологій. Все це зумовлено підвищенням вимог до 
якості виробленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт), збільшенням масиву 
інформації, серед якої все складніше вибрати необхідну для прийняття ефективних 
управлінських рішенням, переходом на інноваційні підходи до управління виробничо-
господаськими процесами, які вже давно використовуються у високорозвинутих країнах.  

Так, жодне підприємство не може обійтися у своїй діяльності без звичних 
комп’ютерних програм, серед яких найпопулярнішими є Microsoft Office, Project Expert, 
1С: Бухгалтерія, StatSoft Statistica тощо. Програмне забезпечення дозволяє 
автоматизувати багато процесів на підприємствах, скоротити час, зменшити витрати 
ресурсів, підвищити продуктивність працівників, а загалом і підвищити ефективність та 
результативність діяльності підприємств. 

Спеціалізоване програмне забезпечення також можна використовувати у 
діяльності суб’єктів господарювання для управління економічними ризиками з метою 
автоматизації процесів ідентифікації, оцінювання, аналізування та прогнозування рівня 
ризиків, а також прийняття заходів для мінімізації їх негативного впливу. 

Нині на ринку ІТ є десятки комп'ютерних програм для розрахунку і порівняльного 
аналізу інвестиційних проектів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Зокрема, ці програми 
дозволяють оцінювати та аналізувати ризики інвестиційних проектів. Серед них можна 
назвати такі як Project Expert, Інвестор фірми ІНЕК, Альтінвест фірми Альт (Санкт-
Петербург), FOCCAL фірми Центрінвестсофт, ТЕО-ІНВЕСТ Інституту проблем 
управління РАН; COMPAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) і 
PROPSPIN (Project Profile Screening and Preappraisal Information System), створені в 
UNIDO; Microsoft Project, розроблену компанією Microsoft [1]. Огляд найбільш 
популярного зарубіжного програмного забезпечення для управління ризиками можна 
знайти на сайті американської компанії Capterra Inc., яка є організатором безплатного 
сервісу для допомоги бізнесу у пошуку необхідних програм [2]. 

Для оцінювання та аналізування економічних ризиків проектів широко 
використовується програмне забезпечення Project Expert, яка дозволяє проводити аналіз і 
прогнозувати фінансові показники та показники ефективності інвестицій, аналіз чутливості, 
статистичний аналіз, аналіз беззбитковості. У системі визначається запас фінансової 
міцності й оцінюється вплив обраної структури витрат на прибуток – розраховується 
операційний важіль. Це дозволяє визначати межу безпеки і рівень підприємницького ризику, 
як на кожен період, так і за ряд періодів у числовому й у графічному виді [3]. Як засіб аналізу 
ризиків також використовується метод Monte Carlo, він дозволяє оцінити ймовірність 
невиконання проекту в задані терміни [4, с. 103]. 

Програми @Risk (компанія Palisade Corporation) і CrystalBall (компанія 
Decisioneering) слугують для управління ризиками на підставі оцінки впливу факторів 
ризику (вихідних, первісних подій) на плановані результати в тій чи іншій сфері 
діяльності. З їх допомогою можна визначити результати оцінювання ризику у формі 
розподілу ймовірностей [5, с. 141]. 
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Програмне забезпечення відрізняється своїми функціями та сферою 
використання. Комп’ютеризація процесу управління економічними ризиками стає все 
актуальнішою для підприємств, які прагнуть отримати конкурентні переваги в умовах 
невизначеності та динамічності ринкового середовища. 
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ГНУЧКІСТЬ ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
СУЧАСНОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 

 
Історія розвитку виробництва пройшла декілька важливих етапів. Найбільш 

значними у сфері промисловості є перехід від мануфактурного виробництва до 
автоматизованого. Також, розглядаючи економічні процеси, потрібно відмітити перехід 
від закритої економіки до відкритої (ринкової).  

Сучасні умови господарювання промислових підприємств характеризуються з 
одного боку прискоренням процесів глобалізації і становленням постіндустріальних 
суспільств, а з іншого – необхідністю якнайшвидшої модернізації техніки і технологій 
на інноваційній основі для забезпечення конкурентоспроможності економіки та 
утримання цього стану в перспективі. 

У даний час основними чинниками розвитку будь-якої виробничої системи є 
інновації, зокрема, системна техніка нового типу, нові технології, нова організація 
праці і виробництва, нова мотиваційна система. Усі елементи є ключовими складовими 
загальної виробничої системи. 

Для успішної діяльності підприємства процес адаптації до новизни у будь-якому, 
прояві повинен здійснюватися оперативно та швидко. Власне, принцип гнучкості 
організації полягає у здатності з мінімальними витратами та у короткий термін, не 
зупиняючи процес діяльності, реалізовувати випуск нового виробу, лінії тощо. Адже 
сучасна виробнича система повинна включати в себе такий шлях модернізації, який на 
сьогоднішній день допомагає підприємству «виростати з самого себе». 

В цілому, ми можемо охарактеризувати Трансформаційні Виробничі Системи як 
системи, спрямовані на вирішення проблем промислового підприємства, які виникають 
через високу турбулентності ринків, і характеризуються здатністю до трансформації в 
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заздалегідь заданих сценаріях за рахунок модульності і багатофункціональності як всієї 
системи, так і окремих її елементів.  

Концепція трансформаційної Виробничих систем (Wandlungsfähiges 
Produktionsystem, WPS) вже давно розробляється і впроваджується на багатьох 
промислових підприємствах Європи. [2] 

Перш за все, слід пам'ятати, що гнучкість тут означає не тільки своєчасне 
реагування на постійно мінливі потреби клієнтів, але і забезпечення гнучкості самого 
виробництва – його здатності трансформуватися і адаптовуватися до мінливих умов. 

Для реалізації цього завдання керівники роблять ставку на грамотне виробниче 
планування і управління всіма ресурсами підприємства на підставі надійних 
інформаційних і матеріальних потоків з впровадженням відповідних технологій. 

 Це вимагає нової стратегії розвитку, реорганізації, розширення виробничих площ, 
нових збутових технологій і технологій роботи з персоналом. Модернізація цього типу 
особливо ризикована, адже якою б досконалою не була б нова технологія, вагомий внесок 
у її реалізацію здійснюють робітники, що працюватимуть над новою лінією.  

Провідні німецькі компанії наголошуть на тому що, раціональна організаційна 
структура управління та кваліфікований персонал є запорукою успіху сучасної 
виробничої системи. Компетентність, професіоналізм та гнучкість працівників – це 
ключові фактори, без яких компанія не може бути інноваційною в плані своєї 
діяльності. [2] 

Якщо ще років 10 тому питання про конкуренцію, рекламну кампанію та 
просування товару на ринку не йшлося, і головною метою було створити продукт 
відповідно до стандарту, то зараз це належить до основних преваг  діяльності 
організації. Інноваційні компанії світу ставлять перед собою мету, яка включає в себе 
розвиток нових відкритих технологій, скасування рамок діяльності та встановлення 
свободи простору для нових ідей та втілення їх в реальність. Всі ці умови повинні 
супроводжувати організацію увесь період діяльності. 

Вимога гнучкості призвела до появи перших «трансформаційних виробничих 
систем» – таких, як Toyota Production System (TPS), орієнтована на скорочення 
виробничого циклу, зменшення виробничих втрат, ефективний контроль якості та 
процес безперервного вдосконалення [1]. Легендарна філософія бережливого 
виробництва TPS сьогодні широко застосовується для оптимізації виробництва і 
підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

Проте, економічна та управлінська наука не стоять на місці, на зміну класичним 
моделями приходять концепції трансформаційних, гнучких, цілісних, «зелених», 
клієнтоорієнтованих Виробничих систем, спрямованих на відповідність не тільки 
нинішнім, а й майбутнім потребам людини. Тому так важливо сьогодні вміти дивитися 
вперед і ставити собі такі питання: які особливості розвитку Виробничих систем 
найбільш відчутні сьогодні в світі? Чого споживач очікує від виробника зараз і як 
зміняться його очікування в майбутньому? Лише відповівши на ці питання і вловивши 
останні тенденції, можна засвоїти правила гри, за якими в майбутньому буде діяти вся 
світова промисловість. 

Організації виробничого характеру повинні, перш за все, мотивувати своїх 
працівників, створювати відповідні умови праці, не встановлювати жорсткі рамки для 
інновацій та сприяти розвитку здібностей людей задіяних у нових проектах. По друге, 
гнучкість системи виробництва дозволяє компанії бути рентабельною, 
конкурентноспроможною та авторитетною на ринку. А це, безперечно, успіх! 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НТПВ 
 
В силу інноваційного розвитку машинобудівної промисловості важливим постає не 

лише питання фізичного зносу основних засобів та кількості відпрацьованих машино-
годин, а й моральної застарілості машин та устаткування, невідповідності новітнім нормам 
та стандартам. Особливої актуальності дане питання набуває при дослідженні основних 
засобів НТПВ, де використання прогресивних технологій є просто необхідним. Так, 
скажімо, на багатьох машинобудівних підприємствах для виконання науково-технічних 
робіт використовуються основні засоби, термін експлуатації яких уже завершився, однак, з 
досить високими технічними показниками з огляду на вчасне здійснення ремонтів та 
незначний обсяг відпрацьованих годин і масштаб здійснених робіт. Проте, порівнюючи з 
новітнім прогресивним обладнанням, роботи, здійснені на даних машинах, будуть 
характеризуватись значно нижчими техніко-економічними показниками. 

Пропонується здійснювати оцінювання необхідності зміни структури основних 
засобів НТПВ у вартісному вираженні через урахування зношення основних засобів. 
Оцінювати стан основних засобів в розрізі їх груп, підгруп та окремих елементів 
пропонуємо за допомогою коефіцієнта залишкової здатності основних засобів до 
виконання робіт за вартісною оцінкою шляхом відношення залишкової вартості до 
первісної (балансової) вартості окремого елемента певної групи: 
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де зіК − коефіцієнт залишкової здатності основних засобів і -ї групи до виконання 

робіт за вартісною оцінкою, частка од.; зіВ − залишкова вартість основних засобів і -ї 
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m,...,1i = − групи основних засобів (основних засобів науково-технічних підрозділів; 

основного виробництва, які задіяні для потреб підготовки виробництва) відповідно у 
структурі основних засобів НТПВ. 

Залишкова та первісна (балансова) вартість основних засобів у розрізі окремих 
підгруп або елементів: 
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де n,...,1j = − номер окремого елемента (або підгрупи) і -ї групи основних засобів у 
структурі основних засобів НТПВ. 
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Під залишковою здатністю основних засобів до виконання робіт пропонуємо 
розуміти фактичну можливість основних засобів виконувати роботи з урахуванням їх 
зношення на дату оцінювання. 

Загальновідомо, що устаткування морально застаріває. При цьому моральне 
старіння відбувається абсолютно по різному для різних видів верстатів, апаратів, 
засобів транспорту, обчислювальної техніки та інших видів устаткування та 
обладнання. Багато років використовуються, наприклад, верстати певних моделей 
токарної, фрезерної, свердлильної та інших груп металорізального устаткування. Їх 
замінюють через фізичний знос, через необхідність забезпечення відповідних класів 
точності й чистоти обробки. Проте самі види обробки не зникають і вони цілком 
можуть бути задоволені устаткуванням давно сконструйованих моделей верстатів, 
ковальсько-пресового устаткування, гальванічних ванн тощо. Те саме можна сказати й 
про транспортні засоби, зокрема напільні та підвісні конвеєри, що використовуються 
для внутрішньозаводського транспортування. Для таких основних засобів врахування 
морального зносу може ускладнювати методику оцінювання показника залишкової 
здатності і відповідно процедуру визначення необхідності зміни їхньої структури. 

Однак, щодо обчислювальної техніки, яка відповідно до змін програмного 
забезпечення зазнає прискореного морального старіння, а також обладнання для 
проведення наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, яке змінюється не в 
залежності від фізичного зносу, а відповідно до впровадження інновацій, вочевидь 
коригування коефіцієнта залишкової здатності на певну величину морального зносу є 
необхідним. З урахуванням такого коригування формула для визначення коефіцієнта 
залишкової здатності буде виглядати так: 

 ijмз
ijб

ijз
зі k

В
В

К ⋅=
, (4) 

де мзijk  − коригувальний коефіцієнт визначення морального зносу окремого елемента 
основних засобів і -ї групи, частка од. 

Коригувальний коефіцієнт визначення морального зносу основних засобів 
пропонується розраховувати з урахуванням порядкового номера покоління основного 
засобу, що використовується для потреб здійснення науково-технічних робіт, та кількості 
поколінь відповідного елемента устаткування загалом. Відповідно коригувальний 
коефіцієнт визначення морального зносу основних засобів визначаємо наступним чином: 

 d
j

k ip
мзij =

, (5) 

де ipj
− порядковий номер окремого елемента і -ї групи основних засобів, од.; p  

− порядковий номер покоління відповідного елемента устаткування, од.; d − кількість 
поколінь відповідного елемента устаткування, од. 

Коефіцієнт морального зносу основних засобів може змінюватись у межах від 0 
до 1, при чому, що нижче значення коригуючого коефіцієнта, то більше моральне 
старіння досліджуваного устаткування. 

Запропонований метод оцінювання структури основних засобів дає можливість 
поглиблено і структурно проаналізувати необхідність зміни структури основних 
засобів, сприяє виявленню вузьких місць в розрізі окремих груп, підгруп чи 
структурних елементів основних засобів, тим самим попередити можливість виходу з 
ладу окремих об’єктів структури основних засобів і своєчасно приймати рішення щодо 
здійснення оновлення структури устаткування. 
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КОУЧІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВІЗУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Основним ресурсом підприємства та об’єктивною передумовою його успішного 

функціонування є людські ресурси, а саме їх знання, вміння, навички та досвід. Для 
забезпечення ефективного використання усіх інтелектуальних здібностей працівників 
комунікаційної системи, спонукання їх до результативного здійснення їхньої 
діяльності, керівникам підприємств необхідно впроваджувати адекватні методи 
активізування. 

У практиці функціонування вітчизняних промислових підприємств оцінювання 
ефективності здійснюється на підставі розрахунку фінансових показників. Слід 
зазначити, що такий підхід є виправданим лише за умови визначення ефективності 
функціонування підприємства загалом. Однак, методика визначення ефективності 
активізаційних заходів вимагає удосконалення.  

Удосконалення методики визначення ефективності методу активізування, 
зокрема, коучінгу доцільно здійснювати на підставі врахування таких ключових 
положень: по-перше, будь-який метод активізування діяльності працівників призводить 
до певного результату, таким чином, визначаючи ефективність коучінгу досить важко 
оцінити його результат, як для працівника, так і підприємства загалом; по-друге, при 
визначенні ефективності коучінгу доцільно використовувати певні показники та 
критерії, які не лише дають змогу визначити економічний та соціальний ефект від його 
впровадження, а й дозволяють окреслити напрямки можливого удосконалення; по-
третє, загальноприйнятий підхід до обчислення будь-якої ефективності як відношення 
результату до витрат є не зовсім прийнятним при визначенні ефективності коучінгу; 
по-четверете, оскільки об’єктом коучінгу є працівники комунікаційної системи 
підприємства, то при визначенні ефективності доцільно враховувати й результати, які 
приносить коучінг і для працівників.  

Застосування узгодження цілей, як критерію ефективності коучінгу, 
характеризується існуванням ряду проблем: зазвичай промислові підприємства є 
обмеженими у ресурсах і тому не мають можливості задовольнити цілі працівників, у 
тому числі стосовно виду коучінгу, його предметної області, терміну проведення тощо; 
основоположними є цілі підприємства. У випадку суперечності між цілями 
підприємства та цілями працівників домінуватимуть перші, тому на практиці досить 
важко домогтися узгодження чи компромісу; на сьогодні першочергово визначаються 
цілі підприємства, далі цілі активізування, а далі цілі працівників. З огляду на це, на 
практиці узгодження цілей при проведенні коучінгу перетворюється у вторинний 
процес і йому не приділяється належної уваги; забезпечення адекватного узгодженні 
цілей правників комунікаційної системи та підприємства вимагає від менеджерів 
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ґрунтовного аналізування специфіки виконуваних робіт, розуміння особистісних та 
професійних особливостей кожного працівника.  

Основним критерієм ефективності активізаційного заходу пропонується обирати 
критерій узгодження цілей керівництва та працівників комунікаційної системи 
підприємства. Таке узгодження повинно базуватись на співставленні найактуальніших 
потреб, інтересів, цілей керівництва та працівників комунікаційної системи. 
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УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР  

НА ЕТАПАХ ПРЕАДАПТАЦІЇ, КОАДАПТАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ 
 
Динамічний розвиток зовнішнього середовища зумовлює підвищений науково-

практичний інтерес до необхідності використання нових, більш ефективних 
інструментів і методів управління проблемними ситуаціями, які виникають у процесі 
пристосування підприємств до нових умов функціонування та зумовлюють можливості 
адаптації господарських структур до викликів ринкового середовища. 

Актуальність вирішення завдання щодо своєчасного виявлення та усунення 
проблемних ситуацій у процесі адаптивного розвитку підприємств у складі виробничо-
господарських структур (ВГС) зумовлена тим, що темп змін зовнішнього середовища 
підприємства є вищим, ніж час реакції на них системи управління. У зв’язку з цим, 
виникає декілька проблемних ситуацій: 1) підприємства мають суттєву невідповідність 
технологічного, виробничого, організаційного потенціалу вимогам зовнішнього середо-
вища; 2) робота у невизначених умовах змушує перебудовувати внутрішньовиробничі 
відносини й удосконалювати структуру без належного урахування зовнішнього середо-
вища підприємства. За характером та видом дані проблемні ситуації виникають на різних 
етапах (преадаптації, коадаптації, адаптації) розвитку підприємств у складі однієї ВГС.  

Управління адаптивним розвитком промислового підприємства в складі ВГС на 
етапі преадаптації передбачає застосування аналізу, як методу, який полягає у 
розпізнаванні проблем, що можуть виникнути в процесі розвитку кожного 
підприємства, що входить до складу ВГС, на основі аналізу стану її структурних 
елементів. Основними цілями проведення аналізу преадаптаційного етапу розвитку є: 
забезпечення органів управління підприємством повною, оперативною й достовірною 
інформацією про процеси, що відбуваються на підприємстві в момент преадаптації;  
своєчасне передбачення позитивних подій, виявлення негативних тенденцій, 
оцінювання їхнього можливого впливу на рівень розвитку; підвищення ефективності 
управління адаптаційним потенціалом розвитку підприємства; підвищення 
конкурентного статусу підприємства та ВГС у цілому. На даному етапі підприємства, 
що входять до складу ВГС, мають тенденцію до зміни своїх основних функцій на інші. 
За результатами аналізу можна зробити висновки про те, за яким напрямком 
підприємство може потенційно розвиватися в умовах адаптації.  

Проте, може виникнути така ситуація, коли в рамках однієї ВГС декілька 
підприємств будуть дублювати функціональні процеси, які вони виконують. Даний 
факт, у свою чергу, призведе до конфлікту інтересів на етапі коадаптації, коли 
особливого значення набуває тіснота взаємозв’язку та взаємодоповнюваності 
підприємств як одного цілого. Щоб уникнути можливості виникнення проблемних 
ситуацій необхідно розробити метод виявлення та усунення неузгоджених інтересів 
підприємств у процесі коадаптації (етап другий). На даному етапі можуть мати місце 
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висока неузгодженість, низька неузгодженість або узгодженість (ідеальна зона 
консенсусу) між інтересами підприємств у складі ВГС. 

Паралельно з етапом коадаптації підприємств у складі ВГС відбувається її 
адаптація до зовнішнього середовища, що також передбачає виникнення проблемних 
ситуацій у процесі впровадження необхідних змін на підприємствах у відповідності з 
новими вимогами ринку. Під змінами в роботі [1] розуміють відхилення певних 
характеристик системи або середовища у віддалені моменти часу. Зміни середовища 
призводять до втрати адекватності характеристик (конструкції) системи, і, як наслідок, 
до зменшення ефективності та стійкості системи. Тому актуальним для нашого 
дослідження є постулат динамічної адекватності: для підтримання або збільшення 
ефективності та стійкості системи необхідна відповідна реакція її внутрішніх 
характеристик у відповідь на зміни зовнішнього середовища. Для цього необхідно 
постійно виявляти і вимірювати зміни середовища та відповідним чином на них 
реагувати. Управління змінами – це процес прогнозування і планування майбутніх 
змін, оцінювання ефективності та організації моніторингу їхнього впровадження [1]. 

Характер зміни залежить від обсягу виробництва, ціни, стану середовища, якості 
та собівартості (таблиця 1), а завдання управління змінами полягає у виборі такого 
вектору змін, який дасть бажаний (або максимальний) ефект  при обмеженнях 
споживаних ресурсів і витрат [2]. 

Таблиця 1 
Зв’язок характеру змін та реакцій підприємства в складі ВГС 

Характер змін Вид реакції Характеристика 
Зміни у ринковому попиті Зміна виду продукції Пасивна або 

активна 
Зміни у податковій 
політиці 

Зміна розмірів підприємств або їхньої 
кількості 

За вхідною 
змінною 

Зміни у вимогах 
споживачів 

Зміна якості, маркетингу, виробництва Екстремальна 

Зміни у поведінці 
конкурентів 

Зміна цінової політики, стратегії, обсягів 
виробництва, ринків 

Стратегічна 

Збільшення помилок 
персоналу 

Перенавчання, відбір, набір персоналу Контрольна 

 
Особливе значення для управління адаптацією підприємства має співвідношення 

точності та швидкості реакції управління на зміни в зовнішньому середовищі і 
швидкості змін макросередовища, тобто співвідношення точності та швидкості 
спрямованих змін у внутрішньому середовищі підприємства в порівнянні зі швидкістю 
і напрямом змін у зовнішньому середовищі [3]. 

Проте, в процесі адаптації ВГС до змін у зовнішньому середовищі є можливість 
виникнення проблемних ситуацій, коли система може хаотично реагувати на ті чи інші 
виклики. Для уникнення цієї ситуації необхідно ранжувати події, які вимагають швидкої 
реакції. 

Таким чином, запропоновано підхід до управління проблемними ситуаціями на 
етапах преадаптації, коадаптації та адаптації підприємств у межах виробничо-
господарської структури.  

 
1. Гамалей Н.Ю. Методы решения задач управления организационными 

изменениями на предприятии / Н.Ю. Гамалей // Вестник Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). – 2011. – № 2. – С.34-36. 

2. Гамалей Н.Ю. Управление изменениями фирмы в конкурентной среде  / 
Н.Ю. Гамалей, С.А. Иващенко // Международный научный альманах. – Актюбе : 
Актюб. ун-т, 2010. – Вып. 8. – С. 71-73. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС» 

 
У економічній літературі на сьогодні висвітлено багато аспектів міжнародного 

бізнесу, але мало хто з науковців акцентував свою увагу саме на визначенні поняття 
«міжнародний бізнес». У найбільш популярній серед іноземних видань книжці 
«Міжнародний бізнес» Чарльза Гіла дано дуже коротке визначення міжнародного 
бізнесу – це будь-яка фірма, залучена у міжнародну торгівлю та/або міжнародне 
інвестування [1, c. 4]. Вчені С. Робокк та К. Сіммондс визначають поняття 
«міжнародний бізнес» як сукупність ділових операцій, пов’язаних з перетинанням 
національних кордонів і рухом товарів, послуг, капіталів, працівників; трансфером 
технологій, інформації і даних, керівництво виконавцями [2, с. 3]. Американські вчені 
Р. Гріффін та М. Пастей детермінують це явище як здійснення операцій партнерами з 
більше ніж однієї країни. Сторони операцій можуть бути представлені фізичними 
особами, окремими компаніями, групами компаній і/або державними організаціями  
[3, с. 46]. Міжнародний бізнес виникає в разі проведення операцій та здійснення 
підприємницьких функцій компанією за межами національних кордонів [4, с. 7]. 

Серед російських авторів, наприклад, Філіппова І.А. стверджує, що міжнародний 
бізнес передбачає здійснення ділових операцій партнерів більш ніж з однієї країни  
[5, с. 6]. Популярним є визначення Великого економічного словника під ред. Азріліяна 
А.Н.: «Міжнародний бізнес – підприємницька діяльність, пов'язана з використанням 
капіталу в різноманітних формах і переваг підвищеної ділової активності; здійснюється з 
метою отримання прибутку і поширюється на міжнародну економічну сферу [6, с. 229]. 

Вергун В.А. у своєму підручнику «Міжнародний бізнес» трактує його як будь-які 
господарські операції, ділові транзакції (оборудки), що здійснюються фізичними 
особами, компаніями та іншими (приватними й суспільними, некомерційними) 
організаціями двох або більше країн за межами національних кордонів з метою 
отримання прибутків. І додає, що водночас міжнародний бізнес становить цілісну 
систему господарських зв’язків між різноманітними суб’єктами економічної діяльності 
двох і більше країн, має притаманні лише йому закономірності й реалізує специфічні 
інтереси, що пов’язані з використанням переваг міжнародного поділу праці та 
факторного розміщення на засадах синергії партнерства [7, с. 31-32]. 

Юхименко П.І. у своєму навчальному посібнику «Міжнародний менеджмент» 
надав наступне визначення даному поняттю. Міжнародний бізнес – це ділова взаємодія 
фірм різних форм власності або їх підрозділів, які знаходяться в різних країнах, 
головною метою яких є одержання прибутку за рахунок вигод і переваг ділових 
міжнародних операцій [8, с. 5-6]. 

Згідно з визначенням С. Мочерного, міжнародний бізнес можна розглядати як 
міжнародну діяльність господарюючих суб’єктів (приватних підприємств, компаній і 
банків, державних інститутів та організацій), спрямовану на отримання економічних 
результатів, прибутків [9, с. 47]. Міжнародний бізнес, згідно з дослідженнями О.Б. 
Чернеги, – це підприємницька діяльність того чи іншого економічного суб’єкта 
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(компанії, підприємства, банку тощо) у двох і більше країнах. Це система зв’язків між 
економічними суб’єктами в процесі міжнародного виробництва, розподілу, обміну 
товарами, послугами, капіталом, робочою силою тощо [10, с. 7]. 

Для того, щоб проаналізувати підходи до визначення суті міжнародного бізнесу у 
цих авторів, використаємо авторський метод професора Старостіної А.О., – метод 
побудови категорії за трьохкомпонентною структурою. Узагальнимо усі виявлені точки 
зору з позиції того, наскільки повно вони відображають три елементи категорії: суть 
явища, його зміст та результат. Результати наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Класифікація існуючих підходів до визначення поняття «міжнародний бізнес» 

Суть явища 
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Наяв-
ність 
змісту 

Наявність 
результату 

1 John B. Сullen [4, с. 7]     +  
2 Charles W.L. Hill [1, c. 4]    + +  

3 Robock S., Simmonds K.  
[2, с. 3] +    +  

4 Гриффин Р., Пастей М.  
[3, с. 46] +    +  

5 
Великий екон. словник під 
ред. А.Н. Азріліяна  
[6, с. 229] 

 +   + + 

6 Філіппова І.А. [5, с. 6] +    +  
7 +    + + 
8 Вергун В.А. [7, с. 31-32]   +  +  
9 Мочерний С. [9, с. 47]  +   + + 
10  +   +  
11 Чернега О.Б. [10, с. 7]   +  +  
12 Юхименко П.І. [8, с. 5-6]    + + + 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 
 
Отже, суть поняття «міжнародний бізнес» зводиться до трьох варіантів. Перший, 

до якого схильні більшість авторів (4 з 12 визначень), що це ділові операції. Другий 
варіант – це діяльність економічних суб’єктів (3 визначення з 12). І третій – це система 
господарських зв’язків між економічними суб’єктами (2 визначення з 12). Щодо змісту, 
то всі автори одностайні, що міжнародний бізнес виходить за межі національних 
кордонів і здійснюється між двома і більше країнами. Результат зазначений не у всіх 
визначеннях, лише у 4 з 13, але в тих, у яких він зазначений, він однаковий: 
міжнародний бізнес здійснюється з метою отримання прибутку.  

 
1. Hill, Charles W.L. International business : competing in the global marketplace / 

Charles W.L. Hill. – 10 ed. – McGraw-Hill Education, 2014. – 688 p.  
2. Robock S.H. International business and multinational enterprises / S.H. Robock,  

K. Simmonds. – 3-rd ed. – Homewood, Il. : IRWIN, 1983. – 777 p.  
3. Гриффин Р. Международный бизнес / Р. Гриффин, М. Пастей ; [пер. с англ. под 

ред. А.Г. Медведева]. – 4-е изд. –СПб. : Питер, 2006. – 1088 с.  
4. Cullen John B. Praveen International Business and multinational company / John B. 

Сullen, K. Parboteeah. – Taylor & Francis e-Library, 2009. – 501 р.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ 

ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Все більшої актуальності сьогодні набуває проблема розвитку персоналу, 
пов’язана з нерозумінням вищим керівництвом багатьох вітчизняних підприємств 
необхідності інвестувати кошти в професійне навчання власних працівників. Для 
підприємства добре організована система розвитку персоналу дає можливість підви-
щити ефективність праці, удосконалити кадрову структуру підприємства, своєчасно 
виявити та вирішити ключові проблеми, що гальмують ефективну роботу основних 
категорій персоналу, підвищити ділову репутацію тощо, а для персоналу – покращити 
рівень професійних знань і навиків, створити можливості для реалізації власних здіб-
ностей, підвищити рівень трудової мотивації. Базовими принципами функціонування 
системи розвитку персоналу, на нашу думку, мають бути такі: 

– науковість, тобто заходи щодо розвитку персоналу повинні плануватися й 
проводитися на науковій основі підготовленими й кваліфікованими фахівцями з 
врахуванням досвіду міжнародних корпорацій та стратегічних цілей підприємства;  

– гнучкість − здатність системи розвитку персоналу вчасно та швидко реагувати 
на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, а також корегувати 
заходи щодо розвитку персоналу відповідно до стратегії розвитку підприємства; 

– планомірність − професійне навчання персоналу повинно проводитися 
відповідно до розробленого плану розвитку персоналу протягом усього періоду, на 
який цей план розроблено. Крім того, варто підкреслити важливість складання та 
виконання індивідуальних планів професійного розвитку з метою узгодження та 
об’єднання інтересів працівника та підприємства, а також самостійного визначення 
працівником пріоритетних напрямів його професійного зростання;  

– незалежність – здатність відображати об’єктивні потреби в розвитку окремих 
співробітників та не залежати від суб’єктивної волі вищого керівництва;  

– відкритість, тобто доступність для всього персоналу, постійне інформування 
про існуючі можливості кар’єрного зростання; можливість співробітників впливати на 
власний професійний розвиток, що сприятиме підвищенню рівня співпраці та довіри 
між керівництвом і персоналом, а також рівня прихильності працівників до свого 
підприємства (за рахунок зростання відчуття задоволеності власною роботою, 
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розуміння кар’єрних перспектив, покращення соціально-психологічного клімату в 
колективі, налаштованості на довготривалу роботу на підприємстві тощо);  

– безперервність, що передбачає можливість більш раціонального й ефективного 
використання професійних навиків та вмінь персоналу, проводити аналіз його якісної 
структури як в цілому, так і окремих його категорій, прогнозувати потреби розвитку, а 
також можливі наслідки реалізації заходів, спрямованих на розвиток персоналу тощо;   

– адаптивність та інноваційність − використання як методів професійного навчання 
персоналу, що ефективно застосовувались у минулому, так і інноваційних підходів та 
методів розвитку персоналу, які враховують сучасну специфіку розвитку підприємства у 
конкурентному середовищі та можливі майбутні напрями його діяльності;  

– практичність або дієвість системи розвитку персоналу з метою забезпечення 
конкурентної переваги підприємства в сучасному бізнес-середовищі. 

Основною причиною дотримання вищевказаних принципів функціонування 
системи розвитку персоналу є забезпечення гармонійного розвитку працівників і 
підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому в коротко- та довгостро-
ковій перспективі. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРЕЙДОВОЇ СИСТЕМИ 
МОТИВУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Ефективна діяльність будь-якої організації забезпечується завдяки налагодженій 

роботі всіх залучених факторів виробництва, ефективної системи менеджменту, 
сучасного обладнання, використанню новітніх технологій та якісній роботі 
кваліфікованих кадрів. В умовах, в яких функціонують вітчизняні підприємства саме 
персонал відіграє одну з ключових ролей у створенні цінності, доданої вартості 
продукту чи послуги, залежно від сфери діяльності підприємства. Слід зауважити, що 
саме реалізація функції мотивування  сприяє розвитку та збільшенню ефективності 
праці працівників. Проте, важливо пам’ятати, що мотивування – це комплексна 
функція, яка включає не тільки матеріальне стимулювання працівників, а й багато 
інших факторів, які мають значний вплив на продуктивність праці працівників.  

Основою оплати праці в Україні є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, 
тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики 
(довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно 
від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної 
сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати [1]. 

Зважаючи на процеси глобалізації бізнесу, асоційоване членство України в ЄС та 
багато інших чинників, варто відзначити, що український ринок праці перебуває на 
етапі докорінної трансформації, коли існуючі застарілі методи мотивування не 
працюють. Тому помітний високий рівень безробіття, здебільшого непривабливі умови 
оплати праці та відтік кваліфікованих кадрів за кордон.  

Чинниками, що впливають на розвиток ринку праці є насправді велика сукупність 
різноманітних рушійних сил, які потребують комплексного підходу до їх врахування, 
проведення систематичних реформ в кожній галузі.  

Згідно досліджень, проведеним центром Разумкова, приблизно 70 % населення 
бояться втратити роботу та є незадоволеними розміром своєї заробітної плати, при 
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цьому найчастіше респонденти вказують, що шукатимуть додаткову або іншу роботу. 
Також населення значною мірою є орієнтованим на пошук роботи за кордоном, а не на 
вимоги підвищення заробітної плати у діючих роботодавців. Це пов’язано з 
впевненістю в безрезультатності прохань або у виплаті зарплатні «у конвертах». Дуже 
важливо зважати на те, що понад 42,3% опитаних респондентів зазначають, що 
причиною безробіття є низька оплата праці. На це впливає рівень очікуваних доходів 
населення, незадоволення наявними пропозиціями і, своєю чергою, перепони, що 
існують для відкриття власної справи [2]. 

 При аналізуванні ринку праці важливо зважати на показник, що характеризує 
форму та якість системи оплати праці – частку заробітної плати у собівартості 
українських товарів, – яка становить в Україні приблизно 6%, тоді як у розвинених 
країнах показник становить до 45% [3].  

Оскільки саме трудовий ресурс може вирішити безліч проблем, пов’язаних з 
економічним розвитком держави, потрібно змінювати існуючі умови праці та 
створювати нові для ефективного розвитку як кожного підприємства зокрема, так і 
держави. 

Одним із способів управління операційною діяльністю суб’єктів господарювання 
є впровадження мотивування за принципами системи грейдів. Це дозволяє 
підприємству забезпечувати адекватну оцінку своїх працівників, оптимізувати розподіл 
фонду оплати праці, впливати на розвиток працівників, мотивувати їх здобувати нові 
вміння і навички. 

 Аналіз літературних джерел дає змогу стверджувати, що система грейдів – це 
метод формування якісної системи мотивування шляхом створення універсальної 
ієрархії посад, системи адекватної оцінки власних працівників та оплати праці згідно з 
виконуваними функціями, мірою відповідальності, кількістю осіб в підпорядкуванні 
тощо. Ця система дає змогу ефективно управляти фондом оплати праці, розділяючи 
постійну та змінну частину заробітної плати. 

Термін «грейдинг» використовується для двох різних підходів:  
1-й підхід: грейдинг посад чи робіт, коли оцінюються і ранжуються, тобто 

розподіляються за «грейдами» посади незалежно від того, який саме працівник займає 
посаду. Грейд посади залежить від цінності і важливості цієї посади для компанії. 

2-й підхід: грейдинг працівників, коли оцінюються і розподіляються за грейдами 
працівники особисто. У цьому випадку в сукупності враховується і цінність виконуваної 
роботи, і цінність самого працівника, яка залежить від рівня його кваліфікації, досвіду, 
майстерності та рівня розвитку його професійних компетенцій [4]. 

Не зважаючи на те, що впровадження та функціонування системи грейдингу 
потребує великих витрат ресурсів, як фінансових, так і часових, система має свої 
переваги, як на великих, так і на малих підприємствах, а саме: 

- формування прозорої системи винагороди, що складається із сукупності 
окладу, премій, надбавок, доплат, соціального пакету та нематеріальних стимулів, що 
допомагає працівнику відчувати і знати про власну цінність для компанії; 

- оптимізування організаційної структури підприємства; 
- формування мотивації до розвитку працівників; 
- раціональний розподіл фонду оплати праці, що допомагає компанії оптимі-

зувати операційні витрати; 
- прозорий кар’єрний ріст для працівників; 
- скорочення плинності кадрів та інші. 
Варто виділити такі передумови впровадження грейдової системи мотивування: 
- відсутність залежності між інвестиціями у людські ресурси та їх резуль-

тативністю; 
- ручне управління ФОП; 
- низький розмір заробітних плат; 
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- непрозора системи оплати праці; 
- відсутність механізмів контролю за ефективністю посадових окладів;  
- наявність ситуацій, коли оплата праці для нових посад у компанії 

необґрунтовано вища оплати давно працюючих співробітників; 
- згідно тарифної системи оплати праці підвищення заробітної плати здійсню-

ється для всіх працівників, незалежно від цінності працівника та його внеску до 
загального результату діяльності компанії; 

- надмірний податковий тягар тощо. 
Отже, впровадження системи грейдів на підприємстві дає змогу забезпечувати 

об’єктивне оцінювання працівників, що допоможе ефективно та справедливо 
розподіляти фонд оплати праці, а також забезпечувати стабільне удосконалення та 
розвиток працівників підприємства.  
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для будь-якого підприємства надзвичайно важливим фактором стабільного 

функціонування та росту є забезпечення належного рівня фінансових ресурсів. 
Ефективне їх використання якраз і відображає фінансову діяльність компанії. 

Фінансова діяльність — це система форм і методів, які використовуються для 
фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними постав-
лених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність 
підприємства, поліпшення її результатів [4]. Управління фінансовою діяльністю 
підприємства – це вид професійної діяльності, направленої на управління фінансово-
господарським функціонуванням підприємства. Управління фінансовою діяльністю є 
одним з ключових елементів всієї системи сучасного управління підприємством. [6] 

Існує багато підходів та думок авторів щодо визначення функцій фінансової 
діяльності. Спробуємо їх систематизувати. Щоб краще зрозуміти функції фінансової 
діяльності, розглянемо основні її цілі. 
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В науковій літературі виділяють наступні цілі управління фінансовою діяльністю: 
- виживання фірми в умовах конкурентної боротьби (часто фірмі для витіснення 

своїх конкурентів доводиться йти на дуже великі витрати, тому від того, як розподілені 
обмежені фінансові ресурси фірми, залежить, виграє вона чи програє в конкурентній 
боротьбі); 

- запобігання банкрутства і великих фінансових невдач (таку мету може ставити 
перед собою фірма, що має систематичні труднощі з фінансовими ресурсами); 

- лідерство в боротьбі з конкурентами; 
- максимізація «ціни» фірми (первісна політика по відношенню до акцій фірми 

збільшує число потенційних інвесторів, збільшує авторитет фірми серед кредиторів, 
підвищує надійність фірми); 

- прийнятні темпи зростання економічного потенціалу фірми (фірма задоволена 
своїм становищем, але щоб не втратити його, прагне розвиватися на рівні найближчих 
конкурентів); 

- зростання обсягів виробництва і реалізації (фірма відчула впевненість в собі, в 
своїх силах, а також у зростанні кількості своїх споживачів ); 

- максимізація прибутку (для тих фірм, які не впевнені у своєму завтрашньому 
дні і хочуть вичавити все з такого сприятливого положення); 

- мінімізація витрат (для фірм, що зазнають труднощі з фінансовими 
ресурсами); 

- забезпечення рентабельної діяльності. [1] 
Косменко Л. основними функціями управління фінансовою діяльністю вважає 

наступні:  
1. Розробка фінансової стратегії підприємства. При реалізації цієї функції 

формується система цілей і цільових показників фінансової діяльності на довгостро-
ковий період. Фінансова стратегія підприємства розглядається як невід’ємна складова 
частина загальної стратегії його економічного розвитку.  

2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію по 
всіх аспектах фінансової діяльності підприємства. В процесі реалізації цієї функції 
управління фінансовою діяльністю необхідно забезпечувати постійну адаптацію цих 
організаційних структур до змінних умов функціонування підприємства та напрямів 
фінансової діяльності. Також ці структури повинні бути інтегровані в загальну 
організаційну структуру управління підприємством.  

3. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування 
альтернативних варіантів управлінських рішень. В процесі реалізації цієї функції повинні 
бути визначені обсяги і зміст управління фінансовою діяльністю; сформовані зовнішні і 
внутрішні джерела інформації, що задовольняють ці потреби; організований постійний 
моніторинг фінансового стану підприємства і кон’юнктури ринку.  

4. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства. В 
процесі реалізації цієї функції проводиться експрес- і поглиблений аналіз окремих 
фінансових операцій; фінансових результатів діяльності філій та відокремлених 
підрозділів підприємства; узагальнених результатів діяльності підприємства в цілому і 
в розрізі окремих її напрямів.  

5. Здійснення планування фінансової діяльності підприємства по основних 
напрямах. З реалізацією цієї функції пов’язана розробка стратегічних планів, а також 
системи поточних планів і оперативних бюджетів по основних напрямах фінансової 
діяльності різними структурними підрозділами і по підприємству в цілому.  

6. Розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських 
рішень в області фінансової діяльності. [3] 

Яценко В.М. виділяє такі функції: 
- раціональне використання фінансових коштів ; 
- зацікавленість у результатах фінансово-господарської діяльності ; 



 103 

- відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності ; 
- контроль за фінансовою діяльністю підприємства. [7] 
На основі таких підходів спробуємо виділити основні функції управління 

фінансовою діяльністю підприємства: 
- оптимальність трансформації фінансових ресурсів в інші види ресурсів 

(матеріальні, трудові, грошові); 
- доцільність і ефективність вкладень в основні форми, їх склад і структура;  
- оптимальність оборотних коштів; 
- ефективність фінансових вкладень. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ОБЛІКОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
Розглядаючи питання підвищення ефективності підготовки фахівців облікового 

спрямування першочергово варто звернути увагу на об’єктивні обставини на фоні яких 
реалізується сьогодні освітній процес. Серед основних таких обставин варто відзначити: 
гармонійне поєднання компетенцій різних технологій управління, що обумовлено об’єк-
тивною інтеграцією останніх, та першочергову орієнтацію освітнього процесу на запити 
практики. 

Орієнтація на окреслені вище обставини, вимагає організацію освітнього процесу 
спрямувати на: 1) забезпечення високого рівня базової фахової підготовки; 2) макси-
мальне наближення освітнього процесу до реальної практики; 3) мінімізацію витрат на 
доведення продуктивності праці працівника (студента) до корпоративного рівня;  
4) ідентифікацію компетенцій. Для цього необхідно налагодити ефективну співпрацю 
вишів з бізнес-структурами. Серед основних напрямів такої співпраці варто відзначити: 
участь практиків у формуванні методичних матеріалів; сертифікація компетенцій від 
бізнес-структур; заняття, практика та працевлаштування на фірмах. 

Організація такої співпраці можлива у двох формах: участь фірм у освітньому 
процесі; функціонування різних курсів із залученням практиків для освоєння студентами 
додаткових компетенцій (формування яких не передбачено у освітньому процесі). 
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Апробовуючи запропонований підхід співпраці вищів з бізнес-структурами (на 
прикладі підготовки бухгалтерів в Університеті державної фіскальної служби України), 
нами отримано наступні результати: 1) створено кафедру «Обліково-аналітичних баз 
знань» та відкрито нову магістерську програму «Управління інформаційними 
ресурсами обліку»; 3) укладено договори про співпрацю з основними корпораціями-
розробниками програмних продуктів облікового спрямування («1С», «Парус», 
«Галактика», «Інтелект-Сервіс», «Інвоко», «Хакерс Дизайн», «Поверхность МД», 
«Інтес», «Diamond Bridge»); 4) у межах магістерської програми «Управління 
інформаційними ресурсами обліку» спільно з корпорація розроблено методичне 
забезпечення для вибіркових дисциплін, за результатами вивчення яких кожен студент 
має можливість отримати сертифікат від фірми–розробника програмного забезпечення, 
який засвідчує володіння компетенціями з практичного використання такого 
програмного продукту («1С: Бухгалтерія 8.2», «M.E.Doc», «ІС-ПРО», 
«ПАРУС_ПІДПРИЄМСТВО 7.40», «Галактика ERP 9.1 Оперативний та бухгалтерський 
модуль», «Фінанси без проблем», «QD Professional», «MD OFFICE», «DBridge»); 5) 
обумовлено залучення провідних фахівців корпорацій-розробників програмних 
продуктів до проведення лекційних та практичних занять (у тому числі і на базі фірм); 
6) узгоджено питання проведення студентами практик та дипломних досліджень на базі 
корпорацій-розробників програмних продуктів з подальшим працевлаштуванням; 7) 
організовано оцінку компетенцій щодо володіння знаннями та практичними вміннями 
використання сучасних програмних продуктів облікового спрямування самими 
корпораціями-розробниками таких програмних продуктів у вигляді сертифікацій; 8) 
організовано освітні курси (із проведенням сертифікацій від фірм) з метою надання 
можливості здобуття компетенцій щодо володіння знаннями та практичними вміннями 
використання сучасних програмних продуктів облікового спрямування для студентів, 
які навчаються за іншими магістерськими програмами. 

Таким чином, запропонований підхід підвищення ефективності підготовки 
фахівців облікового спрямування вважаємо дієвим та практично цінним. 
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ОЦІНКА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ  
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
В Україні першим нормативно-правовим актом, який достатньо комплексно 

визначив підходи до амортизації був Указ Президента України «Про концепцію 
амортизаційної політики», який схвалений 7 березня 2001 року [1]. Він повністю 
присвячений концепції амортизаційної політики, основною метою якої є «визначення 
напрямів та механізмів удосконалення амортизаційної політики як чинника активізації 
інвестиційної діяльності у державі» [1]. 

Розглянемо детальніше напрями, в яких запропоновано зосередити заходи 
Концепції амортизаційної політики. 

1) Створення економічної та правової бази для запровадження раціональних 
рівнів споживання, відшкодування та оновлення основного капіталу. 

За роки реалізації Концепції амортизаційної політики раціональні рівні 
споживання, відшкодування та оновлення основного капіталу не визначені. Знос 
основних засобів постійно зростає. Стверджувати, що створено економічну та правову 
базу для запровадження раціональних рівнів споживання, відшкодування та оновлення 
основного капіталу як мінімум передчасно. 
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2) Обмеження державного регулювання у сфері амортизаційної політики та 
стимулювання інвестиційної ініціативи суб’єктів господарювання. 

Словосполучення «обмеження державного регулювання» носить дискусійний та 
неоднозначний характер. По-перше, держава повинна нести відповідальність за стан 
амортизаційної політики в країні, а по-друге, стимулювання інвестиційної активності 
суб’єктів господарювання передбачає ефективне використання інструментів 
державного регулювання. 

3) Відмова від суцільного примусового нарахування амортизаційних відрахувань 
за єдиним методом та запровадження кількох методів нарахування амортизації, 
надання суб'єктам господарювання права вибору конкретного методу нарахування 
амортизаційних відрахувань, а також права самостійно встановлювати конкретні 
строки служби основного капіталу в визначених законом межах. 

Запровадження практики використання декількох методів нарахування амор-
тизації повинно спиратися на економічну доцільність (у тому числі і обґрунтованість 
методів). У Концепції амортизаційної політики лише визначено їх кількість без 
обґрунтування, що є з наукової точки зору недопустимим. Надання права вибору 
суб’єктам господарювання методів нарахування амортизації повинно бути пов’язано з 
підвищенням інвестиційної активності, чого на практиці не відбулося. 

4) Розмежування практики нарахування амортизаційних  відрахувань відповідно 
до її економічної та податкової ролі: економічна роль амортизації полягає у фактич-
ному відшкодуванні діючих основних фондів; відповідні амортизаційні відрахування 
(економічна амортизація) відображають реальне знецінення основного капіталу в 
процесі виробництва та надання послуг і відносяться на витрати діяльності суб'єктів 
господарювання; податкова роль амортизації полягає у фінансовому відшкодуванні 
основного капіталу за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку на суму 
амортизаційних відрахувань (податкова амортизація) та одержання податкової знижки. 

Розмежування практики нарахування амортизаційних відрахувань відповідно до її 
економічної та податкової ролі є недостатньо обґрунтованим та не доцільним. 
Правильність наведеного вище твердження доводить практика. Так, амортизація як 
окремий елемент алгоритму розрахунку оподатковуваного прибутку за положенням 
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (ОП = СВД – ВВ – А), що 
в певній мірі реалізовувало податкову роль амортизації, включено до витрат за 
Податковим кодексом України (цим самим спростувавши доцільність розмежування 
економічної та податкової ролі амортизації). Також, необхідно відзначити, що 
Податковий кодекс України та Концепція амортизаційної політики за аналізованими 
положеннями обґрунтовують несумісні позиції. 

5) Стимулювання суб'єктів господарювання до застосування прискореної 
амортизації та її інвестиційного спрямування шляхом надання податкових знижок. 

Стимулювання суб'єктів господарювання до застосування прискореної амортиза-
ції є необґрунтованим положенням. Адже, якщо використовується прискорена 
амортизація, яка передбачає перерозподіл за часовим проміжком сум нарахування 
амортизації, створюється ситуація, за якої наявність інвестиційних ресурсів «сьогодні» 
змінюється їх відсутністю в недалекому майбутньому. 

Застосування прискореної амортизації повинно бути економічно вигідно 
суб’єктам господарювання. Відповідно держава повинна чітко визначити вимоги, 
умови та можливості застосування прискореної амортизації на практиці (наприклад, 
обов’язкове реінвестування додатково отриманих сум амортизаційних відрахувань). 

Іншим важливим моментом даного положення є доцільність надання податкових 
знижок для інвестиційного спрямування прискореної амортизації. Адже прискорена 
амортизація лише створює передумови для формування інвестиційних ресурсів. Поряд 
з цим через подакові знижки потрібно забезпечувати використання таких ресурсів на 
інвестиційні цілі (чого на практиці не відбулося). 
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6) Запобігання зростанню цін виробників шляхом надання можливості суб’єктам 
господарювання відносити прискорену амортизацію не на витрати виробництва, а на 
зменшення оподатковуваної частини прибутку. 

Необхідність регулювання політики ціноутворення суб’єктів господарювання є 
наслідком надання підприємствам права самостійно обирати методи нарахування 
амортизації. Така ситуація є негативною (виключенням із правил) і потребує для 
зрівноваження наявності іншого, не менш важливого, економічного ефекту (чого не 
досягнуто). Одним із таких ефектів могла б стати активізація інвестиційної діяльності. 
Проте, цього не відбулося, бо паралельно з наданням прав вибору методів нарахування 
амортизації, держава не простимулювала суб’єктів господарювання використовувати, 
сформовані за рахунок амортизаційної політики, ресурси на інвестиційні цілі. 

Важливо зазначити, що використання прискореної амортизації не лише збільшує 
собівартість продукції протягом першої третини (половини) терміну корисного 
використання об’єкту основних засобів, а й зменшує собівартість продукції у 
наступних періодах (другій половині строку корисного використання об’єкту основних 
засобів). Про необхідність регулювання такої ситуації у Концепції амортизаційної 
політики нічого не сказано. 

Отже, аналіз вітчизняної практики реалізації амортизаційної політики засвідчив 
невідповідність діючої Концепції амортизаційної політики вимогам економічних 
відносин сьогодення та потребу в її удосконаленні. 

 
1. Про концепцію амортизаційної політики : указ Президента України  

№ 169/2001 від 7 березня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/169/2001. 
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СПОЖИВЧІ ПЕРЕВАГИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВІТЧИЗННОМУ РИНКУ 

 
Сучасні тенденції розвитку внутрішнього ринку України сфери торгівлі 

характеризуються поступовою зміною його структури, зокрема в сегменті непро-
довольчих товарів. Одним із найдинамічніших ринків останнього десятиліття є ринок 
будівельних матеріалів (БМ), який відзначається щорічним збільшенням частки у 
структурі роздрібного та оптового товарообороту. За оцінками аналітиків, якщо в 
Європі ринок БМ зростає щорічно на 2-3%, то в Україні – 12-15% [1]. 

На сьогоднішній день ринок торгівлі будівельними матеріалами динамічно 
розвивається, проходить трансформацію, відбувається зміна вимог та уподобань клієнтів 
щодо представленої на ньому продукції. Відповідно, в таких умовах навіть перед 
успішними та уже відомими підприємствами постає досить складне завдання: як утримати 
свої позиції на ринку та зберегти ефективність діяльності [2]. Оскільки будь-яке підпри-
ємство визначає орієнтири діяльності відносно вподобань та потреб його потенційного 
споживача, який, своєю чергою, купуючи товар, виходить з його найбільшої вигоди та 
корисності, то виробничій і збутовій підсистемі будівельного комплексу необхідно 
формувати споживчі переваги БМ, орієнтуючись на характерні запити суспільства.  

Підвищення вимог до енергозбереження тепловіддачі будинків і постійне 
зростання цін на енергоносії,  призвело до переходу значної частини населення в режим 
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економії.  Сучасний  споживач все більше зосереджує увагу на необхідності та 
доцільності економії, шукає можливості щодо її досягнення, внаслідок чого 
відбувається збільшення попиту на теплоізоляційні матеріали та технології 
енергозбереження. Саме їх застосування сприяє більш ефективному використанню 
паливно-енергетичних ресурсів, а також, що найважливіше, це дозволяє значно 
зменшити грошові затрати. 

Відповідно до цього, ринок БМ висуває численні пропозиції щодо формування і 
оновлення асортименту теплоізоляційних та енергозберігаючих матеріалів. 

Можна виділити такі основні актуальні для українців споживчі переваги БМ: 
- теплопровідність або проведення матеріалом тепло (чим нижча 

теплопровідність, тим краще зберігатиме тепло матеріал); дана ознака впливає на 
термічний опір огороджувальних конструкцій; 

- стійкість (міцність) – витримування матеріалом високих механічних впливів, 
його жорсткість; 

- пружність – опір матеріалу до впливу зовнішніх сил, які можуть створювати 
його деформацію; 

- паропроникність – дифузія матеріалом водяної пари; 
- водопоглинання – здатність матеріалу вбирати і утримувати вологу; 
- звукоізоляція – наявність акустичних властивостей, що дають змогу 

покращувати звукоізоляцію приміщення і знижувати звуковий поріг у сусідніх 
приміщеннях; 

- вогнестійкість – властивість витримувати високі температури без порушення 
структури, загорання; 

- безпечність для здоров’я – екологічність і нешкідливість (передусім, для 
здоров'я людини) матеріалів даного типу. 

На сьогоднішній день найбільшої популярності як і в будівельних роботах, 
проектуванні, так і серед звичайних заходів щодо модифікації житла, набули скловатні, 
мінераловатні, пінополістирольні та поліуретанові матеріали, а також енергозберігаючі 
фарби. У табл. нами зведено найпопулярніші асортиментні групи будівельних 
матеріалів та їх відповідність критеріям оцінювання відносно споживчих переваг. 

Наведені порівняльні характеристики теплоізоляційних та енергозберігаючих 
матеріалів дозволяють робити оптимальний вибір з урахуванням необхідних 
властивостей і якостей при плануванні робіт з підвищення рівня енергозбереження 
будівельних об'єктів [3]. 

 
Таблиця 1 

Оцінювання різних видів теплоізоляційних  
та енергозберігаючих матеріалів за їх споживчими перевагами 

Характеристики (оцінка наявності (+/-)) 

Тип матеріалу 
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Скловата + + + + + + + + 
Мінеральна вата + - - + + + + + 
Пінополістирол + + - - + - - - 
Поліуретан + + + - + - - + 
Енергозберігаючі фарби + + + + + + + +  
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Відповідно до цього можна сформувати основні переваги використання БМ,  
розглянутих у табл.: 

- зниження інвестиційних витрат на опалювальну систему / котел, яке 
відбувається за рахунок зменшення потреб у теплових потужностях;  

- запобігання усадочних і механічних деформацій зовнішніх стін, яке 
відбувається за рахунок малих коливань температур у конструкційному шарі; 

-  досягнення підвищення гідрофобних властивостей стін;  
- забезпечення високого рівня енергозбереження і, як наслідок, зниження (до 

60%) витрат на опалювання будівлі [3];  
- створення більш сприятливого мікроклімату всередині самої будівлі.  
Отже, враховуючи те, що український споживач прямує до оптимізації 

використання паливно-енергетичних ресурсів задля зменшення своїх грошових витрат, 
то він вбачатиме доцільність у застосуванні енергозберігаючих матеріалів. Відповідно, 
його рішення щодо споживання названих товарів стане основою для створення попиту 
на інноваційну будівельну продукцію, а отже, визначення споживчих переваг цієї 
продукції (товарів) для свого потенційного споживача прокладає шлях до отримання 
гарантованого прибутку виробничою і збутовою підсистемами будівельного комплексу 
України. 

 
1. Коломієць М.І. Особливості розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні / 

М.І. Коломієць : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecfor_2013_3_4.pdf. 
2. Панченко Я. Проблеми та перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів 

в Україні / Я. Панченко : [Електронний ресурс] . – Режим доступу : 
http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Panchenko.pdf. 

3. Офіційний сайm «Ecoenergy» : [Електронний ресурс] . – Режим доступу : 
http://ecoenergy.dilovamova.com/ 

 
 

Мужеляк М.М. 
аспірант кафедри фінансів 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА З КСВ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Ефективність системи управління соціально відповідальною діяльністю 

машинобудівних підприємств залежить від ряду факторів, одним із яких є особливості 
її організаційного забезпечення. Теоретичне дослідження змісту поняття «організаційне 
забезпечення» дозволяє виділити три ключові підходи – структурний, нормативний, 
процесний, кожен із яких передбачає формування організаційної структури [6, с.61]. 
Нагадаємо, що згідно із ст. 64 Господарського кодексу України до організаційної 
структури підприємства включають виробничі (цехи, дільниці, бригади тощо) та 
функціональні (управління, відділи, служби тощо) структурні підрозділи [1]. Таким 
чином, під організаційною структурою системи управління соціально відповідальною 
діяльністю машинобудівного підприємства слід розуміти сукупність взаємопов’язаних 
між собою структурних підрозділів, завданням яких є розробляти та приймати 
управлінські рішення з метою реалізації економічних, екологічних, соціально-трудових 
та суспільних заходів, що відповідають окремим сферам корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ). 

Важлива роль в організаційній структурі системи управління соціально 
відповідальною діяльністю машинобудівних підприємств відводиться менеджеру з 
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КСВ. Питання необхідності впровадження даної посади є предметом дослідження ряду 
вітчизняних науковців, серед яких Гнатьєва Т.М. [2], Євтушенко В.А. [3], Кукоба В.П. 
[4], Максимів Л.І., Фомічева Т.Є. [5] та ін. Отож, постає завдання визначити місце 
менеджера з КСВ в організаційній структурі системи управління соціально 
відповідальною діяльністю машинобудівного підприємства, а також окреслити основні 
його функціональні обов’язки та права. 

Погоджуємось із думкою Кукоби В.П. у тому, що менеджер з КСВ, у т.ч. і 
машинобудівного підприємства, є ключовою особою у системі управління соціально 
відповідальною діяльністю, а тому повинен бути включений до складу апарату 
управління і перебувати у прямому підпорядкуванні керівника підприємства [4, с.171]. 
При цьому серед основних його завдань можна виділити постійний моніторинг та 
діагностику стану соціально відповідальної діяльності машинобудівного підприємства, 
а також розроблення заходів щодо вдосконалення та розширення такої діяльності. 
Звідси випливає необхідність закріплення у відповідних внутрішніх правових 
документах змісту посадових обов'язків менеджера з КСВ, а також регламентації його 
взаємозв'язків з іншими посадовими особами підприємства [4, с.171-172]. 

Таким чином, серед обов’язків менеджера машинобудівного підприємства з КСВ, 
які необхідно закріпити у посадовій інструкції, слід виділити: 

− визначення груп заінтересованих сторін; 
− постійне проведення конструктивного діалогу із групами заінтересованих 

сторін з метою визначення їхніх потреб, очікувань; 
− розроблення пропозицій щодо цілей, напрямів і принципів удосконалення 

відносин із групами заінтересованих сторін; 
− планування заходів за окремими напрямами КСВ; 
− аналізування показників соціально відповідальної діяльності підприємства за 

окремими сферами КСВ; 
− підготовка, затвердження та оприлюднення т. зв. нефінансових звітів згідно із 

міжнародним стандартом GRI та ін. 
Окрім того, доцільно закріпити у посадових обов'язках менеджерів з КСВ 

характер і зміст їхньої взаємодії з посадовими особами й структурними підрозділами 
підприємства, встановити вимоги щодо рівня освіти та кваліфікації. Зокрема, базовими 
кваліфікаційними вимогами для такої посадової особи повинні бути: освітній рівень не 
нижче повної вищої освіти з галузі знань «Економіка та підприємництво» або 
«Менеджмент і адміністрування», а також наявність додаткової сертифікованої 
підготовки за соціально-психологічним спрямуванням [4, с.173]. 

У процесі своєї діяльності менеджер з КСВ буде взаємодіяти з:  
− керівником підприємства та його заступниками з питань: розробки внутрішніх 

нормативних документів, які регламентують окремі напрями та сфери КСВ на 
підприємстві; визначення цілей, напрямів і принципів формування корпоративних 
соціально відповідальних відносин; підготовки нефінансових звітів; 

− відділом управління персоналом з питань відбору, адаптації, атестації 
персоналу, прийняття рішень з мотивації, переведення, переміщення і підвищення за 
посадою працівників тощо; 

− фінансовим відділом з питань формування бюджету реалізації заходів і 
програм формування відносин соціально відповідальної діяльності на підприємстві; 

− керівниками всіх структурних підрозділів при проведенні моніторингу та 
діагностики рівня соціально відповідальної діяльності на підприємстві [4, с.172-173]. 

Проте як засвідчують результати дослідження, проведеного Гнатьєвою Т.М., 
сьогодні на вітчизняних підприємствах (в т.ч. машинобудівних), як правило, на жаль 
відсутні спеціальні структурні підрозділи з КСВ. Результати окремих напрямів 
соціально відповідальної діяльності забезпечують комітети зі стратегічного розвитку, 
корпоративного управління або розвитку персоналу. При цьому автор відзначає 
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наявність розпорошення відповідальності, що є наслідком відносно низького рівня 
інтегрованості КСВ у систему корпоративного управління вітчизняних підприємств [2, 
с.40]. Натомість позитивний досвід належного організаційного забезпечення системи 
управління соціально відповідальної діяльності є серед енергетичних (зокрема, група 
підприємств ДТЕК), металургійних (наприклад, група підприємств Метінвест чи ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»), сільськогосподарських (наприклад, Агрохолдинг 
«Мрія» чи Kernel) та ін. підприємств.  

Таким чином, з метою розвитку системи управління соціально відповідальної 
діяльності машинобудівних підприємств необхідно вдосконалювати їх організаційну 
структуру шляхом виділення у ній місця для менеджера з КСВ, який націлюватиме 
роботу працівників внутрішніх підрозділів підприємства на задоволення потреб та 
очікувань груп заінтересованих сторін. 

 
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV із змінами та 
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ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
 
В умовах посилення конкуренції між суб'єктами господарювання, періодичності 

прояву криз і відповідної невизначеності ефективне функціонування підприємства 
можливе за рахунок забезпечення належного рівня економічної стійкості. Високий 
рівень стійкості підприємства означає зниження залежності від несподіваних змін 
ринкової кон'юнктури, і, як наслідок, зменшення небезпеки опинитися на краю 
банкрутства. 

Необхідність удосконалення управлінських процесів та відсутність єдиного 
підходу до розуміння економічної стійкості як комплексної системної характеристики, 
обумовлюють актуальність дослідження забезпечення економічної стійкості 
підприємств будь-якої сфери та форми власності. 

Економічну стійкість підприємства розглядають як рівноважний збалансований 
стан економічних ресурсів, що забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови 
для розширеного відтворення стійкого економічного росту в тривалій перспективі з 
обліком найважливіших зовнішніх і внутрішніх факторів [1]. За іншим підходом 
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економічну стійкість трактують як здатність, здатність  підприємства як системи 
зберігати рух за означеною траєкторією, тобто дотримуватись визначеного режиму 
функціонування [2]. 

Економічна сті йкість не є самоціллю. Основною метою економічної стійкості є 
забезпечення стабільної діяльності підприємства, а також утримання певної рівноваги й 
мінімального ризику для підприємства при зміні внутрішніх і зовнішніх факторів за 
допомогою економічних, фінансових й організаційних заходів [3]. 

Серед основних таких заходів виділяють: 
1) постійний моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства; 
2) впровадження заходів зниження вразливості підприємства до змін зовнішнього 

середовища; 
3) розробка планів усунення проблем, у разі їх виникнення; 
4) вміння менеджера приймати ризикові і нестандартні рішення у випадках 

відхилення розвитку подій від наміченого курсу, та впровадження практичних планів 
при виникнення кризових ситуацій; 

5) здійснення контролю та координації дій учасників, що зайняті у процесі 
впровадження заходів. 

Для забезпечення економічної стійкості підприємства, наведені вище заходи 
застосовуються відповідно до функціональних складових підприємства. Так, складовою 
економічної стійкості є фінансова стійкість [4]. Саме за рахунок надійної фінансової 
складової підприємство може підтримувати свою діяльність, вкладати кошти у 
розвиток власного потенціалу, розроблення нових товарів та впровадження нових 
технологій виробництва. 

Не менш важливою є і виробнича стійкість. Вона забезпечується успішним 
управлінням виробничими процесами, що включає розробку гнучких виробничих 
планів, раціональний розподіл і використання ресурсів, контроль виробничого процесу. 

Маркетингова складова базується на розробці маркетингових цілей, виборі 
заходів їх досягнення з урахуванням мінімізації ризиків їхнього здійснення з метою 
випередження конкурентів, та з максимально повним використанням ринкових умов 
для отримання прибутку. 

Невід'ємною частиною економічної стійкості є кадрова складова. Саме від 
професіоналізму, компетентності персоналу та рівня корпоративної культури залежить, 
чи будуть з підприємством і надалі співпрацювати постачальники, посередники, 
клієнти. Для досягнення такої мети, на підприємстві має здійснюватися системний 
аналіз кадрової політики та постійне її вдосконалення, розробка соціальної програми 
стратегії кадрового розвитку персоналу [5]. 

Тобто поняття “економічна стійкість” багатогранне. Ця багатогранність 
обумовлює те, що дослідники розглядають забезпечення економічної стійкості під 
різними кутами зору, виділяють різні складові та рівні. На практиці насамперед 
необхідно визначити основні складові стійкості, і лише потім – всі фактори, що діють 
на господарську діяльність, та показники, за якими можна оцінити рівень стійкості за 
складовими, а також вірогідність збереження такого стану підприємства. Також 
необхідно врахувати взаємозалежність між складовими. 

З метою досягнення максимального ефекту, процес забезпечення економічної 
стійкості підприємств на функціональному рівні повинен здійснюватися комплексно з 
використанням інструментів оперативного, тактичного та стратегічного менеджменту, 
тоді є можливість вчасно реагувати та приймати своєчасні рішення відповідно до 
ситуації у зовнішньому та внутрішньому середовищі, примножувати та максимально 
ефективно використовувати існуючий потенціал, що в сукупності створює базові умови 
підтримки економічної стійкості [6].  

Стійкість є елементом управління та характеристикою економічної діяльності в 
ринкових умовах. Крім атрибута, який сприяє виживанню господарської системи в 
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умовах кризи, вона забезпечує переваги в залученні інвестицій, отриманні кредитів, 
виборі контрагентів та формуванні кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість 
підприємств, тим вище їх незалежність від зміни кон'юнктури і, отже, тим нижче 
ймовірність банкрутства та припинення існування. 

Слід підкреслити, що економічна стійкість підприємства є тим елементом його 
управління, без якого не можливо забезпечити стабільний розвиток. Для забезпечення 
економічної стійкості підприємств необхідні гнучкість та швидкість реакції на зміни 
кон’юнктури ринку, підвищення конкурентоспроможності продукції та виробництва, 
висока інвестиційна активність та фінансова стабільність. Тільки це дозволить 
підприємству реалізувати всі можливості для сталого розвитку. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

В умовах сьогодення, які характеризуються великою кількістю податків, 
суперечливістю і неоднозначністю податкового законодавства та суб’єктивністю його 
тлумачення з боку контролюючих органів, актуальним є питання інформаційного 
забезпечення податкового планування на підприємстві.  

Податкове планування реалізовують в рамках чинного податкового законо-
давства, а в його основі лежать: елементи податкової системи, своєчасність 
нарахування і сплати податкових платежів, формування і подача фінансової звітності, 
перенесення бази оподаткування на майбутні періоди (зміна терміну) та оптимізація 
податкових платежів.  

Прийняття управлінських рішень, в тому числі тих, що стосуються податкового 
планування, передбачає використання даних, які попередньо зареєстровані, нагро-
маджені та опрацьовані в певних інформаційних системах та набувають статусу 
інформації. 

Інформація передбачає наявність трьох обов’язкових елементів: джерела інфор-
мації (даних), передавача інформації, споживача інформації. 

Джерелом інформації податкового планування виступають законодавчо-норма-
тивні, обліково-аналітичні дані, податкова система, податкове навантаження, 
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інструменти та схеми оптимізації податкових платежів тощо. Ці джерела поділяють на 
зовнішні та внутрішні. Зовнішніми є законодавчо-нормативні (Податковий кодекс 
України, закони України, постанови та накази  міністерств та відомств, підзаконні акти 
тощо), довідкові та контрагентські джерела інформації, а внутрішніми – планово-
нормативні, та фактичні джерела, а також напрацьовані методи, інструменти та схеми 
податкового планування. У свою чергу внутрішні джерела інформації,  відповідно до 
відкритості інформації, поділяють на загальнодоступні та конфіденційні. 

Передавачами інформації є відділ податкового планування, в деяких випадках 
бухгалтерська (фінансова) служба, на яку покладено обов’язки з організації 
податкового планування, а споживачами інформації податкового планування є 
менеджерами вищого рівня управління підприємства. 

Створення інформаційного забезпечення залежить від рівня взаємодії розробників 
і кінцевих користувачів. При цьому інформації податкового планування повинна 
відповідати таким основним вимогам:  

– повнота – інформація повинна містити достатній набір даних податкового 
планування для прийняття управлінських  рішень; 

– точність – інформація повинна максимально наближена до її істинного 
значення; 

– достовірність – відповідність отриманої інформації реальним даним 
податкового планування. 

На основі проведеного дослідження доцільним є створення на підприємстві 
системи інформаційного забезпечення податкового планування, під якою розуміють 
процес безперервного, цілеспрямованого отримання інформації, необхідної для 
здійснення аналізу, планування, підготовки та прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо зміни терміну та оптимізації податкових платежів на підприємстві.  
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ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
У ринкових умовах господарювання для досягнення успіху у конкурентній 

боротьбі підприємства повинні бути забезпеченими повною та достовірною інформа-
цією про свій фінансово-економічний стан, перспективи розвитку, а також можливості і 
загрози з метою ухвалення обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на 
підвищення ефективності та результативності діяльності. З цих обставин важливо 
формувати і використовувати дієву систему діагностики ефективності управління 
різними процесами, що відбуваються на підприємстві, насамперед, процесами 
стратегічного і тактичного планування.  

Робота із розроблення стратегій підприємства передбачає формування системи 
індикаторів, які охоплюють різні функціональні сфери діяльності суб’єкта підприєм-
ницької діяльності та характеризують його ефективність. При цьому слід наголосити і на 
важливості оцінювання ефективності самого стратегічного планування організації. 

На підставі проведених досліджень запропоновано до системи показників 
оцінювання ефективності досягнення стратегій включити такі, як рівень досяжності 
стратегій; коефіцієнт відхилень стратегічних показників, що зумовлені плануванням; 
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відхилення стратегічних показників (абсолютні відхилення стратегічних показників, 
відносні відхилення стратегічних показників). 

Для кожного підприємства набір стратегічних індикаторів є індивідуальним і 
залежить від пріоритетності стратегій розвитку. Разом з тим, в аналізованому аспекті 
варто враховувати показники залежно від проекцій Нортона-Каплана, яка, як відомо,  
відображає універсальний перелік проекцій, за якими доцільно визначати цільові 
стратегічні індикатори з метою комплексного охоплення усіх сфер функціонування 
підприємства.  

Результати вивчення теорії та практики за проблемою дослідження дозволили 
запропонувати перелік стратегічних індикаторів за проекціями Нортона-Каплана, щодо 
яких доцільно обчислюватися абсолютні та відносні відхилення, які у подальшому 
стануть базою для діагностики ефективності стратегічного планування: 

 1) „фінанси” (прибуток, рентабельність активів, коефіцієнт загальної ліквідності, 
фінансова стійкість); 

 2) „споживачі” (ринкова частка підприємства, темпи приросту продаж, показник 
конкурентоспроможності); 

 3) „бізнес-операції” (фондовіддача, трудомісткість, матеріаломісткість, 
фондомісткість та коефіцієнт оновлення основних засобів); 

 4) „навчання і розвиток” (продуктивність праці, коефіцієнт плинності кадрів, 
коефіцієнт відповідності кваліфікації працівників, витрати на підвищення кваліфікації 
та витрати за напрямами інноваційної діяльності). 

Загалом слід підсумувати, що діагностика ефективності стратегічного планування 
є важливою складовою системи управління підприємством, оскільки дозволяє 
сформувати необхідний масив інформаційних даних для ухвалення стратегічних 
управлінських рішень, від правильності яких залежать успіх та подальше майбутнє 
підприємств. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
На сучасному етапі розвитку економіки є досить відомим очевидне твердження, 

що майже кожна успішна організація має свою корпоративну культуру, – сукупність 
найважливіших положень діяльності організації, обумовлених місією та стратегією 
розвитку, що знаходять своє відображення в соціальних нормах і цінностях більшості 
працівників [1]. Така культура дозволяє вирізняти організацію, створює атмосферу 
ідентифікованості для її членів, зміцнює соціальну стабільність та є контролюючим 
механізмом, який направляє і формує відносини та поведінку працівників.  

Важливим є саме той факт, що корпоративна культура підприємства забезпечує 
надання співробітникам організаційної ідентичності, визначення внутрішнього 
уявлення про підприємство та його головні цінності, що слугує важливим джерелом 
самоідентифікації персоналу як команди. А також характерним показником 
корпоративної культури є допомога новим співробітникам швидко адаптуватись і 
прилучитися до ефективної роботи колективу. 

На підприємствах дуже важливим показником професіоналізму у роботі 
менеджера визначається його здатність розуміти значення корпоративної культури і 
вміти працювати в ній [3]. Корпоративна культура може існувати в будь-якій 
організації, незалежно від її розмірів і галузі діяльності. Це пояснюється тим, що будь-
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яка спільнота має свої цінності, принципи, норми, правила, порядки, ритуали, якими 
керуються її члени, які передаються наступному поколінню. 

Можна стверджувати саме рівень культури підприємства і зумовлює рівень його 
конкурентоспроможності. Багато досліджень доводять, що ефективність і 
конкурентоспроможність підприємства залежать головним чином від його культури, а, 
отже, про те, наскільки високий або низький рівень культури, можна судити за рівнем 
економічної ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Низька 
конкурентоспроможність і незначний економічний ефект дозволяють говорити, що 
принаймні один з структурних елементів корпоративної культури підприємства 
слабкий, а якість виконання визначених йому функцій – низька [2].  

Здебільшого корпоративна культура підприємства визначає шлях його розвитку у 
сфері управління персоналом. Вона є унікальною та неповторною, на кожному 
підприємстві їй притаманні ті чи інші особливості [1]. Варто зазначити, що немає 
підприємств з однаковою корпоративною культурою. Проте підприємства можуть 
використовувати подібні методи, способи, засади для формування та розвитку 
корпоративної культури. Одним із таких шляхів, що сприяє її розвитку, є використання 
принципів корпоративної культури. 

Таким чином можна стверджувати, що корпоративна культура організації – це 
сукупність прийнятих на даному підприємстві норм і правил поведінки по відношенню 
до клієнтів i партнерів, а також культура мiжособистісних стосунків на підприємстві і 
саме від неї залежить ефективність діяльності організації, стан міжособистісних 
стосунків в ній та сформований імідж [4]. Саме ці чинники роблять її унікальною та 
неповторною, на кожному підприємстві їй притаманні ті чи інші особливості. 
Дослідження з цього питання доводять, що немає підприємств з однаковою 
корпоративною культурою. Проте підприємства можуть використовувати подібні 
методи, способи, засади для формування та розвитку корпоративної культури. 

 
1. Подольчак Н. Ю. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності 
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Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 192c. 
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Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції [«Проблеми формування 
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ін.]. – 2015. – C. 123–124. 
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СКЛАДОВІ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Успіх промислових підприємств в умовах конкурентного ринку визначається не 
тільки здатністю отримувати прибуток і підвищувати рівень рентабельності діяльності, але 
й відповідати високим стандартам у соціальній сфері та дотримуватися принципів 
екологічної безпеки виробничого процесу. Такий підхід досить часто називають 
“триєдиною основою” сталого розвитку [1, с. 254-255]. Таким чином, з позиції підпри-
ємства (збалансований) сталий розвиток розглядається як спосіб реалізації економічних 
інтересів підприємства через реалізацію політики соціальної відповідальності бізнесу та 
забезпечення належного відновлення природного потенціалу.  

Термін «сталий розвиток» є українським відповідником англійського терміну «англ. 
sustainable development», дослівний переклад якого може трактуватись, як «життєздатний 
розвиток», а за змістом — «самопідтримуваний розвиток». Деякі науковці тлумачать цей 
термін як всебічно збалансований розвиток.  

На сучасному етапі у підприємств виникає необхідність у стратегічному узгодженні 
всіх зацікавлених груп акціонерів, споживачів, партнерів, кредиторів, тому проблема 
забезпечення збалансованого (сталого) розвитку є актуальною для усіх промислових 
підприємств. Розглянемо детальніше складові збалансованого (сталого) розвитку: 

1. Економічне зростання: збільшення капіталу та отримання доходів підприємств, 
вчасне і повне виконання зобов’язань перед кредиторами, зростання попиту на 
продукцію, освоєння нових ринків збуту або розширення існуючої частки ринку, 
залучення інвесторів., впровадження інновацій, підвищення іміджу підприємства та 
досягнення конкурентних перевах. Економічне зростання забезпечення збалансованого 
(сталого) розвитку передбачає розробку фінансової стратегії для інвестиційного 
забезпечення діяльності промислових підприємств та пошук джерел збільшення 
капіталу. 

2. Соціальна відповідальність: працівників (оплата праці, підвищення кваліфікації 
та сприяння розвитку персоналу, охорона праці), покупців (якість і безпечність 
продукції); суспільства (задоволення споживчих потреб населення, збереження та 
розвиток інфраструктури). Соціальна спрямованість збалансованого (сталого) розвитку 
промислових підприємств може проявлятись у накопиченні інтелектуального 
потенціалу суспільного виробництва продукції.  

3. Екологічна безпека: зниження забруднення навколишнього середовища, 
раціональне використання природних ресурсів, утилізація відходів виробництва 
промислових підприємств. Екологічна безпека (екологізація) є важливою складовою 
збалансованого (сталого) розвитку промислового підприємства, оскільки в процесі 
ведення своєї діяльності спостерігається негативний антропогенний вплив як на стан 
навколишнього середовища, так і здоров’я людини. 

Слід відзначити, що поєднання складових збалансованого (сталого) розвитку на 
даний час є одним з основних завдань промислових підприємств. 

Отже, забезпечення гармонійного поєднання економічної, соціальної та 
екологічної складової сталого розвитку дозволить сформувати стійку конкурентну 
позицію промислових підприємств в умовах динамічного зовнішнього середовища. 

 
1. Сморжанюк Т.П. Сталий розвиток в умовах глобалізації та його складові / 

Т.П. Сморжанюк // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 53. – С. 253-260.  
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БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
На сьогоднішній день особливої актуальності набуває процес стратегічного 

планування діяльності суб’єкта господарювання. Мінливість макрооточення 
підприємства, динамізм розвитку ринкової кон’юнктури вимагають від менеджменту 
організації розробки детального плану дій на ринку, конкретних та досяжних цілей 
діяльності суб’єкта господарювання, прогнозування результатів його функціонування 
та заходів щодо уникнення небажаних явищ. Стратегічне планування – це одна з 
основних функцій стратегічного управління і являє собою процес прийняття 
управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), 
розподілу ресурсів, адаптації організації до зовнішнього середовища, внутрішньої 
організації. По суті, це процес створення і практичної реалізації генеральної програми 
дій підприємства [1, с. 162].    

Інструментом стратегічного планування є бізне-план – це письмовий документ, в 
якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації, 
охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти діяльності 
підприємства, а також особливості управління ним [2].  

Бізнес-план є важливим для стратегічного планування, оскільки полягає в 
ознайомленні представників ділового світу із сутністю та основними аспектами 
реалізації конкретної підприємницької ідеї та створенні комплексу заходів для її 
досягнення. Крім того, даний документ дозволяє зв'язати стратегію і тактику 
організації, сприяє досягненню поставлених цілей, дає можливість оцінити нові 
проекти й залучити інвесторів до їх фінансування. 

Однак, план не є сталим та незмінним. У процесі здійснення господарської 
діяльності під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації 
необхідним є коригування певних показників. Постійне приведення бізнес-плану у 
відповідність із вимогами макро- і мікросередовища підприємства дає можливість 
використовувати його як інструмент оцінки практичних результатів роботи суб'єкта 
господарювання.   

Якісний, достовірний бізнес-план створюється висококваліфікованими спеціаліс-
тами під конкретний проект з урахуванням цілого ряду індивідуальних особливостей. 
Такий документ являється каталізатором розвитку підприємства або основним важелем 
старт-апів [3].  

Таким чином, бізнес-план – це документ, на основі якого здійснюється прогно-
зування фінансових результатів діяльності організації, зокрема обсягів реалізації, 
доходів, прибутків тощо; обґрунтування економічної доцільності впровадження нових 
сфер та напрямів розвитку суб’єкта господарювання; визначення джерел фінансування 
господарської діяльності, шляхів залучення ресурсів для налагодження ефективного 
функціонування підприємства.   

 
1. Гетьман О.О. Економіка підприємства: підручник / О.О. Гетьман, В.М. Ша-

повал. – 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 488 с. 
2. Кабанов В.Г. Обґрунтування загальної стратегії та розробка бізнес-плану 

комунального підприємства / В.Г. Кабанов, М.В. Ніколайчук // Економіка і ме-
неджмент культури . – 2013. – № 2. – С. 45-50.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
Стабільне функціонування підприємств виноградарсько-виноробної галузі АПК, 

відіграє вагому роль у забезпеченні населення цінними продуктами харчування, 
підприємств – виноробною сировиною, сприяє наповненню коштами місцеві бюджети, 
чим вливає на загальноекономічний розвиток держави в цілому. 

В умовах сьогодення існує ряд фінансових, економічних і ресурсних проблем, що 
стримують розвиток галузі. 

Виноград у свіжому вигляді, різноманітних сортів, є цінним продуктом 
харчування. Продуктами переробки винограду є вино виноградне, шампанське, коньяк, 
ізюм, кишмиш, виноградний сік та інше. В Україні виробництво ізюму і кишмишу 
повністю відсутнє. Потреба у цих продуктах певним чином задовольняється тільки за 
рахунок імпорту, проте не повністю.  По Україні попит перевищує пропозицію [2, с.10]. 

Основну масу (85-90%) вирощуваного винограду використовуються для 
виробництва вин, соків, компотів, маринадів, мармеладу та ін. Згідно даних Державної 
служби статистики, за рівнем забезпеченості, виноград належить до одного з 
небагатьох видів сільськогосподарської продукції, за якими цей показник становить 
менше 100%, а саме 71,8 % (для порівняння: зерна 161%, овочів, баштанних -105,8, 
молока і молочних продуктів – 104,6%).  

Науково обґрунтована норма споживання столового винограду складає 8 кг на рік 
для однієї людини. Сьогодні в Україні цей показник складає лише 0,7кг. Саме тому 
збільшення обсягів виробництва винограду з метою, як для подальшої переробки , так і 
для реалізації у свіжому вигляді, підвищення рівня культури споживання 
винопродукції, слід розглядати як пріоритетні завдання розвитку виноробної галузі на 
загальнодержавному рівні.  

Від розвитку виноградарства залежить стан виноробної галузі як по Україні в цілому, 
так і по окремих її регіонах. Згідно даних 2013 року найбільшу питому вагу за вино-
градними площами серед областей України займала Одеська область (43%). Друге місце – 
АРКрим (24%). Миколаївська і Херсонська область по 8%. Питома вага Закарпатської 
області у структурі розподілу виноградних площ складала 6%, інші області – 10 %. 

У 2014 році, з урахуванням політичної і економічної ситуації, що склалась в Україні, 
зважаючи на те, що на сьогоднішній день виноградарство і виноробство Криму випало із 
сегменту даної галузі АПК України, структура географічного розміщення змінилась. 98% 
великих промислових виноградників, які залишились в Україні, зосереджені в Одеській, 
Херсонській, Миколаївській і Закарпатській областях. У Цих областях у 2014 році було 
вироблено 91,4% від загального виробництва винограду [1, с.42]. 

Свій негативний вплив на розвиток виноробства надали такі фактори як  старіння 
матеріально-технічної бази підприємств, порушення зв`язків між сільським 
господарством і переробними підприємствами. Обладнання більшості  господарств і 
виноробних заводів застаріло як фізично так і морально, та вже досить тривалий час 
працює на межі своїх можливостей. Саме тому для ефективного функціонування і 
подальшого розвитку виноробних підприємств слід пришвидшити процес оновлення 
застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаючі технології, використовувати 
сучасні методи очистки стічних вод. 
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З метою підвищення врожайності слід використовувати прогресивні технології  у 
виноградарстві, новітні зрошувальні системи, підвищувати рівень агротехніки, 
використовувати комплексно-стійкі сорти винограду. Проте, вирішення сировинної 
проблеми виноградарства не можливе без відновлення і подальшого розвитку 
виноробного розсадництва. З 66 розсадників України, які вирощували саджанці 
винограду у 1981 році сьогодні ефективно працюють близько десяти. За останні роки 
практично зупинено закладку нових виноградників. 

Проблемними для галузі залишаються питання забезпечення спеціалістами-
виноробами. Вітчизняні ВНЗ щорічно випускають близько 150 молодих спеціалістів-
виноробів, з яких лише 2-5% можуть працевлаштуватись на підприємствах. Низька 
привабливість науково-дослідної роботи формують вкрай загрозливу тенденцію 
кадрового забезпечення розвитку галузі. [3,с.36]. Найгостріша проблема в кваліфіко-
ваному управлінському персоналі вищої ланки, необхідному для маркетингового 
просування та позиціонування продукції на світовий ринок [4,с.42] 

Актуальною проблемою галузі є розробка комплексних заходів щодо покращення 
контролю за рівнем якості на всіх етапах виготовлення продукції. Підвищення 
технічного рівня і технологічної культури виробництва, посилення боротьби з 
фальсифікатом та виготовленням низькоякісного вина, підміною марок і сортів. 

Однією з основних причин теперішнього критичного стану виноградарства і вино-
робства є те, що галузь практично втратила істотні обсяги державної підтримки за рахунок 
збору на розвиток виноградарства, садівництва й хмелярства. Так якщо у 2010 році на 
підтримку цих галузей було виплачено майже 413 мільйонів гривень, то у 2014 році – лише  
43,9 мільйона, а у 2015 році ця підтримка була повністю скасована. [1, с.41]. 

Залишається не вирішеною проблема занадто високої вартості ліцензії на 
виробництво  і оптовий продаж вино продукції. 

У країнах ЄС садівнича та виноградно-виноробна галузь отримують державну 
підтримку у вигляді дотацій або субсидій із спеціальних фондів,які існують для 
фінансування загальнодержавних і галузевих програм, створення багаторічних 
насаджень, технічного оснащення галузей, науково-дослідної діяльності у сфері 
садівництва і виноградарства [5,с.74]. 

Для підтримки і регулювання діяльності вітчизняного виноградарства і 
виноробства на державному рівні була прийнята низка нормативних актів, проте, ці 
спроби не дозволили подолати існуючі негативні тенденції. 

Реалізація заходів щодо розвитку галузі вимагає значних інвестицій і високої 
інноваційної активності підприємств. Вирішення комплексу вищезазначених проблем 
можливе лише при цілеспрямованій узгодженій роботі освіти і науки, та пильної уваги і 
допомоги з боку держави. 

 
1. Ємцев В.І.Особливості формування конкурентоспроможності підприємств 

виноробної промисловості України /В.І.Ємцев // Національна економіка №5 2015р. – 
С.36-45. 

2. Матчина И.Г Экономика виноделия / И.Г.Матчина, А.Н.Бузни; – Симферополь: 
Таврида, 2003. – 256 с.  

3. Павлова О.С. Актуальні проблеми розвитку виноградарства та виноробства/ 
О.С.Павлова // Економіка харчової промисловості . – 2009. – №4. – С.35-39 

4. Лазарева Є.В.. Дослідження динаміки змін якості кадрового потенціалу підпри-
ємств з виробництва виноградних вин (на прикладі Одеського регіону)/ Є.В.Лазарева, В.Л. 
Світлична // Екноміка харчової промисловості № 2 (22)/ 2014р.  с. 39-43. 

5. Боремський А.С. Проблемні питання розвитку виноградо-виноробної галузі 
України і шляхи їх вирішення / А.С.Боремський //Наукові праці НУХТ 2014. Том 20, №3 
с.71-75. 

 



 120 

Страхорчук К.О. 
студентка гр. МЕ-33 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Кулиняк І.Я. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
КОМУНІКАЦІЙНІ БАР’ЄРИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
Жодного дня людина не може прожити без спілкування, адже ми постійно 

знаходимося серед людей. Кожного дня людина, яка приходить на роботу, не зважаючи 
на те чи це керівник, чи звичайний працівник обов’язково взаємодіє з іншими 
учасниками. Спілкування як взаємодія передбачає, що люди встановлюють контакт 
один з одним, обмінюються визначеною інформацією для того, щоб будувати спільну 
діяльність, співробітництво. 

Проте у багатьох випадках людина стикається з тим, що її слова, думки, бажання 
неправильно сприймаються співрозмовником, інколи навіть складається враження, що 
співрозмовник захищається від нас, наших слів та переживань, свідомо будує якісь 
перешкоди, тобто не хоче нас сприймати. Разом з тим бувають також такі ситуації, 
коли те, що ми говоримо передається швидко, відкрито, без будь-яких перешкод 
досягається повне порозуміння. Від чого ж залежать комунікативні бар’єри, чому вони 
виникають? 

Обмін інформацією пронизує всі управлінські ланки. Якщо комунікації 
налагоджені погано, то рішення можуть бути помилковими, персонал може 
неправильно розуміти команди, можуть виникнути проблеми в міжособових стосунках. 
Виходячи з цього, у залежності від того, як відбувається обмін інформацією, 
формується соціально-психологічний клімат в організації, і відповідно від того, який 
соціально-психологічний клімат в організації, такий буде результат діяльності 
організації [1]. 

На шляху комунікативного процесу інколи виникають бар’єри – інформаційні 
шуми. Визначають три типи інформаційних шумів та інформаційних бар'єрів (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Типи інформаційних шумів та інформаційних бар'єрів [2, с. 30] 
Типи Характеристика Приклад 

Фізичні 
(синтаксичні) 

Перешкоди, що 
заважають поширенню 
інформації 

різноманітні порушення у телефонних 
мережах, що не дають змоги адресату 
отримувати повідомлення повністю, 
незалежно від того, сприймає він його на 
слух чи за допомогою якихось пристроїв 
(факсу, модему тощо) 

Семантичні Перешкоди, що зава-
жають засвоєнню змісту 
повідомлення адресатом 
(семантика – наука про 
значення одиниць мови і 
закони, за якими з цих 
одиниць формується 
цілісний текст) 

неспроможність прочитати публікацію, 
надруковану іноземною мовою, через 
незнання цієї мови 

Прагматичні Зрозумілі, але не потрібна 
користувачеві інформація  

Історії, розповіді. 

 
Аналіз наукових джерел [3, с. 184-185; 4, с. 542-547; 5, с. 159] та результати 

власних досліджень дозволили виокремити такі комунікаційні бар’єри в організаціях: 
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1) авторитарне відношення адміністрації до підлеглих, нечіткість або небажання 
керівників виконувати свої обов'язки, відсутність здорової атмосфери у розробці 
ділової політики і мотивації для спілкування працівників між собою, неправильне 
визначення прав і відповідальності, страх керівників та підлеглих за наслідки при 
передачі надто відвертої інформації тощо; 

2) конкуренція між повідомленнями. У ситуаціях, коли на одержувача одночасно 
діє кілька джерел інформації, адресат надає перевагу тому повідомленню, яке в даний 
момент є для нього найбільш важливим; 

3) статус особи, яка надсилає повідомлення. Статус – це сукупність ознак, які 
рангують і співвідносять членів організації. Управлінська практика підтверджує, що 
статус особи-відправника інформації впливає на сприйняття повідомлення адресатом; 

4) дистанція між працівниками в залежності від їх статусу. Спілкування між тими, 
хто віддалений один від одного шкалою статусу, частіше проходить через посередника. 
Коли в контакт вступають люди різного службового становища, зв'язок вищого 
начальника з підлеглим здійснюється легше, ніж зв'язок підлеглого з начальником; 

5) незадовільна структура організації. Якщо структура організації продумана 
погано, можливості керівника планувати і домагатися реалізації поставлених цілей 
звужуються. В організації з численними рівнями управління росте імовірність 
інформаційних перекручувань, оскільки кожен наступний рівень управління може 
корегувати й відфільтровувати повідомлення; 

6) сфера компетенції. Дуже часто процес комунікацій гальмується, оскільки ті, 
хто надає, передає або приймає інформацію, мають певний психологічний склад 
розуму, який заважає точному розумінню проблеми; 

7) погана структура повідомлення. При цьому можливі такі найбільш розпов-
сюджені помилки, як невірний добір слів (окремі слова можуть мати багато значень), 
недостатня вірогідність, недостатня конкретність; 

8) мовний бар'єр – найбільш серйозним бар'єром на шляху ефективних кому-
нікацій є використання мови не зрозумілої одержувачу; 

9) спотворення повідомлень під час їх обміну. Коли інформація рухається 
усередині організації нагору і вниз, зміст повідомлень трохи спотворюється; 

10) інформаційні перевантаження. Перешкоди на шляхах обміну інформацією 
можуть також бути наслідком перевантаження каналів комунікацій. 

Обмін інформацією здійснюють шляхом комунікативних процесів, внаслідок яких 
керівники одержують необхідну для прийняття ефективних рішень інформацію і 
доводять рішення до підлеглих теж у формі інформації. На ефективність інформаційно-
комунікативних процесів в організаціях впливають численні об'єктивні і суб'єктивні 
чинники. Тому визначення і усунення перешкод і бар’єрів є важливим для керівника та 
в цілому для організації. 
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ОЦІНКА СТАНУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На стан життєдіяльності кожної країни впливає величезний набір факторів, 

включаючи експортно-імпортну складову. Без наявності останньої компоненти 
отримати соціально-економічну збалансованість надзвичайно складно. Тому, питання в 
цій сфері є надзвичайно актуальним. 

Поняття «потенціал» можна розглядати як можливості, наявні сили, запаси, 
засоби, що можуть бути використані. На сьогодні склалися п’ять наукових підходів 
щодо обґрунтування поняття «експортний потенціал» з різних сторін: компаративний 
(експортний потенціал забезпечує конкурентоспроможність організації з-поміж групи 
підприємств однієї галузі), ресурсний (акцент робиться на перевагах продуктивності 
використання внутрішніх елементів підприємства, таких як: ефективні виробництво, 
менеджмент та реклама, наявність патентів, ставлення до споживачів тощо), 
результативний (як засіб досягнення максимального обсягу товарів і послуг, що можуть 
бути вироблені і реалізовані на міжнародному ринку), системно-структурний 
(передбачає взаємовплив зовнішнього та внутрішнього середовища, при чому, 
економічна система розглядається як єдине ціле і, одночасно, як певна сукупність 
структурних елементів в їх кооперації) і функціональний (реалізація цільових настанов 
ЗЕД підприємства). 

У межах кожного наукового підходу відзначаються різні аспекти експортного 
потенціалу. Так, у контексті ресурсного підходу Фомішин С.В. [1, с. 190] визначає 
експортний потенціал як сукупність природних, виробничих, науково-технічних, 
трудових та фінансових ресурсів країни, що використовуються або можуть бути 
використані для розвитку її зовнішньоекономічних зв'язків. Це усі можливості 
підприємства з експорту продукції, яка, володіючи набором конкурентних переваг, 
може досить легко реалізовуватись на зовнішніх ринках, конкуруючи в тій чи іншій 
сфері діяльності. Розвиваючи експортний потенціал підприємства, можна отримати 
користь не тільки для конкретної компанії, але і для галузі, і для країни загалом. 

Оцінюючи стан експортного потенціалу, потрібно враховувати низку факторів, 
що визначають можливості його відтворення, а саме:  

• система управління підприємством,  
• інформаційне забезпечення ЗЕД,  
• планування та реалізація експортного виробництва,  
• організація експортних поставок та кадровий менеджмент тощо.  
Для здійснення безпосередньої оцінки стану експортного потенціалу 

підприємства доцільно використовувати порівняння результативності підприємства 
(його прибуток, ефект від наявного або можливого експорту) та витрат за рахунок 
доходного (результативного), витратного та ринкового (результативно-витратного) 
методів оцінки. При врахуванні часового інтервалу попередній проміжок часу 
належить до витратних методів, теперішній має відношення до ринкових, а до дохідних 
методів відносять майбутній час. 

Але, на нашу думку, універсальним підходом до оцінки стану експортного 
потенціалу є виокремлення трьох ключових компонентів:  

1) продуктивність управлінської діяльності підприємства на міжнародному ринку; 
2) оцінка плану реалізації групи операцій на відповідному географічному 

сегменті; 
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3) оцінка ефективності впровадження певного виду діяльності на поточному рівні 
управління компанії. 

Також, слід відмітити, що при оцінці експортного потенціалу обов’язково 
потрібно враховувати стан як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, які не 
завжди сприяють отриманню позитивних результатів. Внутрішні елементи оцінки 
включають ресурсно-сировинний, промислово-виробничий, науково-інноваційний 
потенціали тощо. Зовнішні фактори ринкової дії, в основному, – кон’юнктура ринку і 
умови конкуренції, які на ньому склалися. 

Науковці пропонують виокремлювати дві групи факторів залежно від ступеня 
контролю над ними [2, с. 31]: ендогенні (характеристика підприємства, його продукції, 
наявна стратегія експорту та її результату) та екзогенні (аналіз галузі та внутрішнього 
ринку, експортного ринку, правова база, державне регулювання тощо). Оцінка останніх 
є надзвичайно складною у зв’язку з труднощами, пов’язаними з важкістю прогнозу змін 
міжнародного середовища. 

Отже, проведене дослідження надало можливість систематизувати підходи до 
оцінки стану експортного потенціалу підприємства. Враховуючи всі складові оцінки 
експортного потенціалу, за рахунок перерахованих методів, можна прослідкувати за 
тим, на скільки наявний або можливий експорт є вигідним, прибутковим, 
результативним для окремо взятого підприємства, як суб’єкта міжнародних ринкових 
відносин. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Однією з важливих складових зміцнення ролі підприємства в економічному 

просторі є  постійне забезпечення збільшення його конкурентоспроможності, оскільки 
це є запорукою його успіху, прибутковості та процвітання. Актуальність вибраної теми 
полягає і в тому, що кінцева мета будь-якого підприємства – перемога в конкурентній 
боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний наслідок зусиль 
підприємства. Досягається вона чи ні – залежить від конкурентоспроможності 
підприємства, від того, наскільки його продукція та послуги краще в порівнянні з 
аналогічною продукцією та послугами інших підприємств. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства – багатофакторне завдання, яке є 
інструментом управління конкурентоспроможністю підприємства [4]. Конкуренто-
спроможність оцінюється порівняно з іншими підприємствами-конкурентами. За 
наявності оцінок конкурентоспроможності підприємства у часовому ряді можна 
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визначити характер змін і, таким чином, управляти конкурентоспроможністю без 
оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств-конкурентів [1]. 

Оцінка та аналіз  конкурентоспроможності  підприємства  дозволяє  об'єднати 
розрізнені процеси  управління  і  заходи  щодо  забезпечення конкурентоспроможності  
підприємства  в  єдину  систему  цілеспрямованих  управлінських  дій, що безперервно  
реалізовуються в  короткостроковій  і довгостроковій перспективі.  

Для ефективного використання в практиці модель оцінки конкуренто-
спроможності підприємств  повинна задовольняти наступним принципам: 

1) принципу моделювання управління, який означає, що метод оцінки 
конкурентоспроможності організації має розкрити стан конкурентоспроможності 
організації на момент дослідження, сприяти виявленню «вузьких місць», резервів, 
тенденцій і закономірностей в зміні конкурентної позиції підприємства на ринку, 
забезпечувати можливість прогнозування конкурентоспроможності організації [6]; 

2) принципу орієнтації на споживача, тобто метод оцінки конкуренто-
спроможності організації має бути заснованим на оцінці, в першу чергу, з точки зору 
споживача, оскільки саме споживач є основним суб'єктом зовнішнього середовища, що 
формує конкурентоспроможність товару, і який впливає цим на конкуренто-
спроможність підприємства в цілому; 

3) принципу вдосконалення, що полягає в можливості постійного вдосконалення 
моделі оцінки залежно від зміни умов чинників зовнішнього середовища, у тому числі, 
споживчих переваг і внутрішнього функціонування підприємства. 

Побудова моделі оцінки конкурентоспроможності здійснюється за допомогою 
методів економіко-математичного моделювання. При її розробки необхідно 
враховувати основні чинники конкурентоспроможності, а також їх значущість, що 
позначається на кінцевому результаті.  

Необхідним є обґрунтування коефіцієнтів значущості чинників, які пропонується 
розраховувати за допомогою методу аналізу ієрархій. Перевага цього методу перед 
іншими методами визначення вагових коефіцієнтів полягає в простоті та наочності 
вирішення багатокритеріальних завдань в складній обстановці з ієрархічними струк-
турами, до якої відноситься модель оцінки конкурентоспроможності організації [2]. 

В основу оцінки конкурентоспроможності підприємства пропонується покласти 
розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства, що 
складається з двох взаємозалежних оцінок: конкурентоспроможності товару та 
конкурентного потенціалу підприємства.  Інтегральний показник конкуренто-
спроможності підприємства можна визначити за формулою (1): 

                                         пт ККК ⋅λ+⋅λ= 21 ,  (1) 
Кт  – комплексний показник конкурентоспроможності товару; 
Кп  – комплексний показник конкурентного потенціалу підприємства; 

21 λλ , – коефіцієнти значущості (цінності) чинників ( )121 =+ λλ . 
Інтегральний показник конкурентоспроможності організації може набувати зна-

чень від 0 до 1. Чим ближче значення К до одиниці, тим вище конкуренто-
спроможність.  

Показники конкурентоспроможності товару та конкурентного потенціалу 
нерівномірно впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства в цілому, 
тому для здобуття інтегральної оцінки пропонується їх кількісне визначення 
пріоритетності за допомогою методу ієрархій [5]. 

Таким чином, запропонована економіко-математична модель конкурентоспро-
можності підприємства дозволяє підвищити ефективність ухвалення управлінських 
рішень підприємства, яке досліджується, допомагає досягти переваг над конку-
рентами виробленням стратегії, яка найбільшою мірою відповідає тенденціям 
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розвитку ринкової ситуації та найкращим способом використовує виявлені сильні 
сторони діяльності підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВОМ: РЕІНЖЕНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 
Економічна ситуація в Україні та ринкові відносини, що склалися на сучасному 

етапі вимагають дуже ретельного перегляду принципів та механізмів управління як на 
державному рівні, так і на рівні окремого підприємства. 

Сучасні ринкові умови є надзвичайно динамічними. Вони зумовлюють гостру 
необхідність у нових інструментах та методах управління, які здатні допомогти у 
підвищенні ефективності діяльності підприємства. 

З метою вирішення зазначених проблем підприємства проводять реструк-
туризацію, однак і тут існують певні труднощі як практичного, так і теоретико-
методологічного характеру, зокрема, недостатньо широко використовуються методи 
проектного менеджменту, відсутня методологія і детально пророблений план реалізації 
проекту реструктуризації, недостатньо приділено уваги переходу від функціонально-
орієнтованого управління до управління процесами і навіть, якщо цей перехід і 
відбувається, то з великими помилками у виділенні та побудові бізнес-процесів. 

Реінжиніринг бізнес-процесів не передбачає здійснення постійних, але незначних 
змін, що ведуть до невеликого (на одиниці і навіть десятки відсотків) поліпшення по-
казників функціонування компанії. В результаті успішно проведеного реінжинірингу – 
швидкого здійснення глибоких і всебічних корінних змін системи управління – 
організація досягає істотного зростання ефективності (в десятки і сотні разів). 

Реінжиніринг використовується в трьох основних ситуаціях: 
1. В умовах, глибокої кризи організації, яка може бути виражена у явно 

неконкурентному (дуже високому) рівні витрат, значному зниженні обсягів продажу 
продуктів фірми і т.д. 

2. Коли поточний стан організації нібито є задовільним, але прогнози на 
найближче майбутнє несприятливі. Організація стикається з небажаними для себе 
тенденціями у сфері збуту, прибутковості та рівня попиту. 
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3. Коли агресивні організації намагаються в прискореному темпі нарощувати 
відрив від найближчих конкурентів і створювати унікальні конкурентні переваги. 
Застосування реінжинірингу в цій ситуації є найкращим варіантом ведення бізнесу. 

Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає цілісне і системне моделювання та 
кардинальну реорганізацію матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, в 
результаті чого спрощується організаційна структура, перерозподіляється і 
мінімізується використання різноманітних ресурсів, скорочуються терміни реалізації 
потреб клієнтів, підвищується якість їх обслуговування. Визначальним критерієм 
доцільності застосування РБП є тривалість бізнес-процесу. 

При проведенні реінжинірингу бізнес-процесів відбувається визначення бізнес-
процесів,що є пріоритетними для ефективної роботи організації, побудова оптимальної 
моделі виконання процесів, визначення критеріїв якості, що пред’являються до 
результатів, переробка або розробка форм-носіїв інформації про хід та результати 
виконання операцій, а також розробка адміністративних інструкцій [1, с.147]. 

В результаті реінжинірингу бізнес-процеси стають простіше, а окремі завдання 
виконавцям – кроки процесу – складніше. Ускладнення робіт виконавців призводить до 
того, що у менеджерів стає менше роботи по контролю за ходом виконання процесу. 

Проведення проектів з реінжинірингу бізнес-процесів не буде мати сенсу, якщо 
воно не виправдано з економічної точки зору. Користь від нових процесів можливо 
отримати тільки у тому випадку, якщо витрати не перевищують отриманих вигод. 

Існує декілька шляхів підвищення ефективності функціонування організації за 
рахунок реінжинірингу її бізнес-процесів: 

А) Зменшення тривалості, вартості бізнес-процесів та кількості їх учасників та 
поліпшення якості обслуговування клієнтів. 

Б) Одночасне опрацювання найрізноманітніших видів робіт, за допомогою мережі 
та використання баз даних. 

В) Розподілення організації даних. Такий підхід забезпечить доступ за 
найрізноманітніших місць, та допоможе оперативно приймати оптимальні рішення. 

Г) Надання клієнтам або постачальникам доступу до систем зберігання 
інформації, та винесення хоча б частини процесів за межі компанії. 

Успішний реінжиніринг зазвичай призводить до багаторазового підвищення 
ефективності процесів. Однак більше половини спроб реінжинірингу раніше (до появи 
розвинених інструментальних засобів) закінчувалися невдачею. Аналіз причин невдач і 
факторів ризику дозволив виділити ряд важливих факторів, що визначають успіх 
реінжинірингу. 

1. Керівництво. Керівник проекту повинен володіти великим авторитетом в 
організації і нести за нього відповідальність. Важливо тверде і вміле управління, чітке 
уявлення про терміни, зусиллях, фінансах, вміння і бажання довести проект до кінця, 
подолання опору старої структури. 

3. Співробітники. Люди повинні розуміти, чому проект приведений в дію, чітко 
розуміти свої нові завдання, бути здатними їх виконати. 

4. Зрозумілість. Успішність реінжинірингу залежить від того, наскільки 
керівництво і співробітники організації розуміють, як досягти стратегічних цілей. 

5. Бюджет. Проект повинен мати свій власний бюджет. 
6. Фокусування. Робота зі зміни організації повинна фокусуватися на найбільш 

пріоритетних цілях. 
7. Чітко визначені ролі і обов'язки серед співробітників. 
8. Результати робіт з реінжинірингу повинні бути конкретними. 
9. Тверда методологічна основа при проведенні РБП. Для проведення робіт з 

реінжинірингу необхідна підтримка у формі методик та інструментальних засобів.  
Існують деякі найбільш характерні помилки, що зустрічаються при проведенні 

реінжинірингу. Наприклад, організація не концентрується на бізнес-процесах або 
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концентрується тільки на перепроектуванні бізнес-процесів, ігноруючи все інше. 
Реінжиніринг проводиться на тлі безлічі інших заходів. Якщо керівництво не приділяє 
реінжинірингу основну увагу, то його проведення приречене на невдачу [2 с.100]. 

Сучасні уявлення про ефективне управління діяльністю підприємства базуються 
на тому, що бізнес необхідно чітко визначати, аналізувати та покращувати. Значна 
частина українських компаній вже використовує процес ний підхід в управлінні своєю 
діяльністю. Але дуже часто процеси, що були виділені менеджерами компаній мають 
бути покращені за рахунок реінжинірингу. 

 
1. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник. / 
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2. Железко, Б.А. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / Б.А. Железко, 

Т.А. Ермакова, Л.П. Володько ; под ред. Б.А. Железко. – Мн. : Книжный Дом: 
«Мисанта», 2006. – 216 с. 
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СУТНІСТЬ КРЕАТИВНОСТІ І ПОТРЕБ СУБ’ЄКТІВ КРЕАТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах ринкових перетворень очевидно, що забезпечення конкурентоспро-

можності підприємств неможливе без реалізації креативних підходів в управлінні 
організаціями. 

Реалії сучасних компаній такі, що вижити можуть лише ті, хто за менший проміжок 
часу виконує більшу кількість завдань. Такий режим потребує здатностей до швидкого 
аналізу й миттєвої реакції на зміну факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ 
підприємства. Це, з одного боку, непогано, адже за таких умов суб’єкти креативної 
діяльності  працюють в повну силу. З іншого боку, продукування нових ідей в таких 
умовах стає неможливим, так як в режимі миттєвого реагування на зміни, що відбуваються 
виникає проблема браку часу на аналіз та впровадження нових нестандартних рішень. [1].  

Праці вітчизняних і зарубіжних науковців вказують на те, що спонукання 
суб’єктів до креативних пошуків є достатньо проблематичним. Причина полягає у 
тому, що досі невизначеними є потреби суб’єктів креативного менеджменту, а також 
найдоцільніші способи їх задоволення [2].  

В науковій літературі проблема ідентифікування потреб суб’єктів креативної 
діяльності досліджена досить фрагментарно, зокрема поза увагою науковців 
залишились: ознаки суб’єктів креативної діяльності, характеристики креативної 
діяльності, способи акумулювання креативних ідей тощо. 

Проведені дослідження показали, що предметом креативної діяльності  є творчий 
індивідуальний і колективний розвиток. Він характеризується нестандартністю підходу 
до реалізації цілей і розв’язання проблем організації, відсутністю досвіду у реалізації 
обраних креативних ідей та ризиковістю їх реалізації.  

Креативна діяльність може мати кілька форм вияву: креативна ідея (вияв 
індивідуальної або колективної ініціативи, яка є гіпотетичним уявленням про спосіб, 
технологію досягнення встановлених цілей або новий товар. Креативна ідея – це по суті 
ініціатива, яка рівнозначна гіпотезі, що потребує доведення або заперечення [3, c. 22]); 
креативне рішення (воно є кульмінацією процесу акумулювання і обробки інформації 
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на предмет застосування нового способу або технології досягнення встановлених цілей 
чи виготовлення нового товару. На відміну від креативних ідей креативні рішення 
адекватно вказують на те, як саме реалізувати креативну ідею, як досягнути очікуваних 
ефектів [4]); креативний продукт (результат реалізації креативного рішення). 

Креативні рішення і продукти, здебільшого, комерціалізуються. В залежності від 
їхнього характеру, а також цілей і можливостей суб’єктів креативної діяльності комерціа-
лізація може супроводжуватись використанням механізму інтелектуальної власності. 

Що стосується класифікації потреб суб’єктів креативної діяльності, то аналіз 
літературних джерел дозволив виділити наступну їх класифікацію:  

За змістом виділяють: матеріальні потреби (вони пов’язані із необхідністю 
досягнення певного рівня добробуту. Ці потреби стосуються заробітку, харчування, 
умов проживання, відпочинку, праці тощо і їх відносять до фізичних, первинних 
потреб) [5]; нематеріальні потреби (пов’язані із особистою безпекою, необхідністю 
самореалізації особистостей, їх визнання, отримання певного місця у соціумі. Вказані 
потреби, за винятком потреби у безпеці є непостійними, вони вторинні стосовно 
матеріальних і фізичних потреб. Ці потреби неможливо виміряти і задовольнити 
матеріальними благами. Вони належать до емоційного-психологічного рівня 
сприйняття). Щодо потреби у безпеці, то за змістом вона належить до нематеріальних 
потреб, за періодичністю виникнення – до постійних (первинних) потреб. Ця потреба 
може бути як усвідомленою, так і неусвідомленою. За рівнем сприйняття вона 
належить до емоційно-психологічних потреб [6].  

Крім власної самооцінки творчі працівники дуже чутливі до грошової оцінки з 
боку керівників. У зв'язку з цим в наукомістких інноваційних фірмах розробляються 
різні системи посад і звань для науково-технічного персоналу [7]. У фірмах країн 
Західної Європи активно використовується американський досвід з розмежування суто 
наукових та науково-адміністративних функцій працівників у сфері НДДКР. При цьому 
використовуються специфічні схеми розвитку кар'єри персоналу з відповідними 
системами окладів. Зазвичай облік факторів, що визначають позитивну мотивацію, 
призводить до підвищення продуктивності наукової праці [8].   

За періодичністю виникнення необхідно виділяти: періодичні потреби (виникають 
під впливом певних збудників, спонукань з боку інших суб’єктів. За відсутності цих 
збудників ці потреби можуть бути не актуальними. Їхня неактуальність може бути 
викликана і незадоволеністю первинних потреб фізичного рівня. З огляду на це, до них 
належать усі нематеріальні потреби); постійні потреби (до цих потреб належать усі 
матеріальні первинні потреби фізичного рівня сприйняття). 

За рівнем усвідомлення: усвідомлені потреби (потреби, задля задоволення яких 
суб’єкти реалізовують конкретні цілеспрямовані дії, які на певному етапі плануються, 
пізніше реалізовуються, аналізуються, коригуються); неусвідомлені потреби (потреби, 
до задоволення яких суб’єкти йдуть не усвідомлено, не плануючи і не аналізуючи своїх 
дій і причин їхньої реалізації). 

Побудову системи мотивування суб’єктів до креативної діяльності необхідно 
здійснювати на засадах застосування індивідуального підходу до суб’єктів креативних 
пошуків. Він повинен полягати в ідентифікуванні їхніх потреб, визначенні факторів, що 
впливають на їхню зміну у часі, а також у встановленні оптимальних методів впливу на 
суб’єктів креативної діяльності. Цей висновок значною мірою сформульовано на основі 
того, що креативність є певним феноменом особистостей. Креативність є особливою 
формою самовираження, що пов'язана з конструктивною тенденцією в розвитку 
особистості й активністю, спрямованою на розвиток. Креативність суб’єктів у системах 
управління виражається у цілеспрямованій розумовій праці [9].  
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК КАТАЛІЗАТОР ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
На сьогодні одним із найважливіших критеріїв оцінки країни в глобальному 

рейтингу конкурентоспроможності є показники інноваційно-інвестиційної діяльності. 
Саме рівень інноваційно-інвестиційних процесів, що здійснюються в державі, є 
лакмусовим папірцем ділової активності та економічного розвитку в країні. Ефективне 
залучення капіталу з подальшим раціональним перерозподілом у інноваційно-
інвестиційну сферу сприяє активізації підприємницької діяльності, видозміні техно-
логічного укладу та зростанню валового національного продукту держави. Зазначені 
напрями зумовлюють пріоритет та актуалізують пошук функціональних механізмів та 
інструментів ефективного впливу на відповідні процеси, через механізм взаємодії 
фінансового ринку та інноваційно-інвестиційної сфери реального сектору економіки. 

Тематика сутності та роль фінансового ринку у взаємозв’язках із збалансованим 
розвитком реального сектору постійно перебуває у полі зору вчених, теоретиків та 
практиків, серед яких варто виокремити В. Базилевича, Я. Белінську, Л. Брікса, В. Гейця, 
А. Деміргук-Кунта, В. Коваленко, М. Крупку, В. Корнєєва, І. Лютого, В. Міщенка, 
В. Опаріна, С. Онишко., М. Савлука, В. Унинець-Ходаківську, Л. Федулову та інших. 

Проте, незважаючи на ґрунтовний теоретико-практичний рівень розкриття 
передумов функціонування фінансового ринку та його впливу на інноваційно-інвестиційну 
складову, окремі аспекти у сучасній фінансовій науці залишилися не дослідженими. 
Зокрема, дискусійним залишається питання визначення детермінант впливу фінансового 
ринку на активізацію інноваційно-інвестиційних процесів у реальному секторі економіки 
та забезпечення доступності фінансових активів для суб’єктів економічних відносин. 

За своєю сутністю, фінансовий ринок можна охарактеризувати каталізатором 
ефективного функціонування фінансового сектору. За допомогою механізмів 
перерозподілу та шляхом ефективної акумуляції та трансформації фінансових ресурсів, 
фінансовий ринок примножує капітал та забезпечує його перетікання між різними 
секторами економіки, що сприяє активізації інноваційно-інвестиційних відносин 
підприємств у розрізі забезпечення їх власними обіговими коштами. 
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Проте, аналіз діяльності вітчизняних підприємств, що здійснюють інноваційно-
інвестиційну діяльність показує брак необхідної готівкової маси для реалізації 
новаційних, венчурних проектів та капіталізації власних установ. Не сприяє 
налагодженню співпраці інноваційних підприємств та інвесторів і державна політика. 
Так, на державному рівні відсутня стратегія новітніх напрямів формування та розвитку 
інноваційних кластерів, технологічних платформ та інвестиційного клімату. За 
сучасних українських реалій розвиток інноваційного вектору відносин 
супроводжується невизначеністю економічних відносин між суб’єктами фінансового 
ринку та інноваційними підприємствами, а недосконалість законодавчої бази у сфері 
інвестування, тільки поглиблює диспропорції у зазначеному сегменті.  

При цьому фінансовий ринок залишається одним із головних механізмів 
активізації ділової активності в інноваційній сфери. Головними передумовами 
збалансування дисбалансів та переорієнтації капітальних вкладень в інноваційні 
технології мають стати:  ефективна реалізація державної політики щодо стимулювання 
внутрішнього попиту та проведення інституційної реформи ринків капіталу у контексті 
утворення нових потужних спеціалізованих фінансових інституцій (інвестиційних 
банків; установ фінансування інноваційного розвитку тощо). 
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ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ КРИЗИ 

 
Перебіг кризових подій у валютно-фінансовій сфері України, обумовлених 

неефективною стратегією банківської діяльності, вимагає активного пошуку шляхів 
виходу з кризи на основі реорганізації банківського сектора. 

До основних причин виникнення проблемних банків в Україні належать: 
- висока концентрація кредитного портфеля як наслідок підпорядкування 

стратегій діяльності банків інтересам засновників та акціонерів (у тому числі у рамках 
неформальних ФПГ); 

- «непрозора» структура власності; 
- низький рівень банківського менеджменту, що виражається у неякісному 

контролі за станом портфеля активів; 
- сплеск кредитної експансії, у ході розгортання якої банки намагалися захопити 

найбільш доходні сегменти фінансового ринку; 
- недостатній розвиток інших сегментів фінансового ринку, що фактично 

стимулює закріплення монопольних позицій за банками у перерозподілі грошових 
потоків в економіці; 

- низька ефективність системи банківського нагляду (насамперед, підрозділів 
раннього реагування). 

Наслідками існування та можливого поширення сегмента проблемних банків у 
національній банківський системі є: 

- зниження довіри до національних грошей і банківської системи; 
- підвищення рівня доларизації через зниження привабливості банківських 

депозитів і збільшення готівкових валютних заощаджень; 
- послаблення конкурентоспроможності національного банківського капіталу (з 

огляду на інтенсивне проникнення іноземного капіталу на фінансовий ринок України); 
- уповільнення темпів зростання капіталізації банків [1]. 
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З огляду на причини та наслідки проблем у національній банківській системі 
можемо виділити напрями розв'язання проблем: 

1) забезпечення «прозорості» власності у банківському секторі; 
2) підвищення ефективності банківського нагляду; 
3) удосконалення процедур санації, реорганізації та ліквідації банків, а також 

системи захисту інтересів вкладників. 
 

 
Рис. 1. Динаміка кількості банків [2] 

 
Таблиця 1 

Динаміка складових активів банківської системи України [1] 

Показники активів 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Середній 
темп 

приросту 
2014-2016, % 

Чисті активи 1278,1 1316,85 1208,89 -5,42 
кредитний портфель 911,4 1006,36 911,02 -0,04 
Вкладення в цінні папери 138,29 168,93 171,42 23,96 
в т.ч. ОВДП 81,05 93,43 80,1 -1,17 
Високоліквідні активи 152,9 155,64 181,45 18,67 
Офіційний валютний курс 
UAH/USD грн. 

7,99 15,77 26,08 226,41 

Середня відсоткова ставка за 
кредитами в нац. валюті % 17,2 18,8 22,2 29,07 

Середня відсоткова ставка за 
кредитами в ін. валюті % 8,2 8,3 6,4 -21,95 

 
Не менш важливим напрямом вирішення проблеми реструктуризації банківської 

системи є вдосконалення банківського нагляду. Сьогодні НБУ використовує для оцінки 
підзвітних банків морально застарілу систему CAMELS, що істотно знижує 
ефективність прийняття рішень щодо регулювання їх діяльності [2].  

Як свідчить світова практика, розробка і запровадження ефективної системи 
оцінки фінансового стану банків залишаються серед пріоритетів органів регулювання. 
Крім того, досить поширеною є практика стрес-тестування банківських систем, на 
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основі якого визначаються найоптимальніші підходи до регулювання діяльності банків 
та їх звітності. Вітчизняний досвід у цьому питанні обмежується лише основними 
елементами системи аналізу фінансової стабільності банків. 

У процесі реструктуризації слід виділити такі її основні цілі, як: 
1. Підтримка життєздатного ядра банківської системи, збільшення його капіталу, 

поліпшення якості активів, створення довгострокової ресурсної бази. 
2. Ліквідація неплатоспроможних, що втратили капітал, кредитних організацій, 

які не мають перспектив подальшого існування. 
3. Реформування великих неплатоспроможних банків, ліквідація яких принесла б 

значні соціальні й економічні витрати. 
4. Відновлення довіри до банків з боку громадян-вкладників, клієнтів – 

юридичних осіб і іноземних партнерів. 
5. Захист внесків населення, розміщених у банках. 
6. Відсторонення не здатного до конструктивної роботи банківського управ-

лінського персоналу. 
7. Залучення до участі в капіталах банків нових власників. 
 
1. Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2015 року, НРА 

Рюрик, – 2015. -23 с. 2. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=17867471&cat_id= 
17823459. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ  

НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
В роботі запропонований комплекс моделей прийняття рішень в системах 

недержавного пенсійного забезпечення, який включає: моделі оцінки пенсійних 
накопичень; модель консолідації та розподілу активів недержавного пенсійного фонду; 
моделі прогнозування пенсійних активів. 

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди (НПФ), прибутковість, активи, оцінка, 
аналіз, прогнозування, модель, імітаційне моделювання, актуарне оцінювання 

Серед проблем соціальної сфери сьогодення стоїть проблема пенсій. На жаль, 
система пенсійного забезпечення недосконала, пенсії не відповідають реальному 
прожитковому рівню. Одним із способів досягнення ефективності пенсійного забез-
печення є зміна структури системи пенсійного страхування за рахунок недержавних 
пенсійних фондів (НПФ) [1, 4]. 

В роботі запропонований комплекс моделей прийняття рішень в системі 
недержавного пенсійного страхування (НПС) 

На мікрорівні (рівні окремої людини): М1 – модель оцінки й аналізу пенсійних 
накопичень на основі методів фінансової математики, яка дозволяє оцінити один з 
найважливіших аспектів оцінки рівня життя окремої людини – суму накопичених 
пенсійних коштів і розмір середньої щомісячної пенсійної виплати [5]; М2 – імітаційна 
модель формування пенсійних накопичень, яка дозволяє проаналізувати і спрогнозу-
вати динаміку щомісячної пенсії. 

На мезорівні (на рівні окремого НПФ): М3 – імітаційна модель розподілу і 
консолідації активів окремого НПФ; М4 – модель прогнозування пенсійних активів. На 
макрорівні (діяльність всіх НПФ в Україні): М5 – модель прогнозування пенсійних 
активів пенсійного фонду України в основі лінійно-гармонійних трендів, яка дозволяє 
оцінити перспективи розвитку системи в середньостроковій перспективі. 

Розглянемо зміст запропонованого комплексу моделей. 
При виборі (обґрунтуванні) пенсійних схем доводиться вирішувати завдання з 

суперечливими вихідними даними [3, 5]. З одного боку, потенційний учасник НПФ хоче 
знати розміри і періодичність пенсійних виплат, які залежать від розмірів пенсійних 
внесків і терміну накопичення. З іншого боку, в умовах економічної нестабільності 
практично неможливо достовірно спрогнозувати на 10-25 років значення параметрів ринку 
(рівень прибутковості операцій з активами фонду, темпи інфляції), що визначають 
характеристики конкретних пенсійних схем. З метою визначення величини накопичених 
коштів була побудована модель за допомогою інструментарію фінансової математики, яка 
дозволяє оцінити і проаналізувати обсяг пенсійних накопичень і розмір середньомісячної 
пенсії за різними сценаріями [2]. Згідно з розрахунками даної моделі, розміщувати кошти в 
НПФ набагато вигідніше, ніж вкладати кошти на депозитні рахунки банку. 

На наступному етапі аналізу діяльності НПФ була побудована імітаційна модель 
формування пенсійних накопичень з метою-аналізу і прогнозування процесу нако-
пичення, тривалістю 15 років, і виплат пенсії, протягом 10 років, з урахуванням 
діяльності як Пенсійного фонду України (ПФУ), так і НПФ [6]. 
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На мезорівні розглядався процес розподілу і консолідації активів НПФ, так як 
пенсійні активи в розрахунку на одну особу є основним показником ефективності 
діяльності НПФ. Модель інвестиційного портфеля відображає процес управління 
пенсійними накопиченнями, переданими НПФ керуючої компанії. За допомогою 
моделей були проведені сценарні розрахунки різного змісту. У базовому сценарії 
прогнозування основних соціально-економічних індикаторів керуючі параметри брали 
початкові значення, що характеризують сформовану соціально-економічну ситуацію 
[6]. Як альтернативні розглядалися сценарії, в яких змінювалися схеми вкладень. 
Результати проведених сценарних розрахунків дозволяють аналізувати динаміку 
зростання номінальної середньої пенсії і її реальний розмір з урахуванням інфляції, 
динаміку реальної заробітної плати, аналізувати фінансовий стан ПФУ, керуючої 
компанії та прибутковість її інвестиційного портфеля. 

Далі, на мезорівні (на рівні окремого НПФ), побудована модель прогнозування 
пенсійних активів на одну людину для окремого фонду з метою визначення динаміки 
розвитку НПФ [5]. Аналіз ряду проводився за допомогою спектрального аналізу. 
Досить добре наближення забезпечує модель, що враховує 5 гармонік. На основі 
запропонованої моделі розроблено прогноз та зроблено висновок, що аналізований 
НПФ є фінансово стійким з ймовірністю 0,98. 

Наступним етапом дослідження є побудова моделі на макрорівні (всі НПФ в 
Україні) за допомогою лінійно-гармонійних трендів. Модель була побудована для 
прогнозування приросту пенсійних активів та заробітних плат в межах країни. 

Збільшення частки осіб пенсійного віку посилює соціальну і фінансове 
навантаження на економічно активне населення багатьох країн світу і стає причиною 
підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку НПФ, як одного із стратегічних 
напрямків соціальної політики держави. Запропонований комплекс моделей дозволяє 
підвищити якість прийнятих управлінських рішень в системі НПС. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ПРИТАМАННІ РИНКУ 
 БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Низка політичних та економічних криз, а також вкрай необачна політика 

регулятора, які ми могли спостерігати протягом останніх років в Україні, показали 
вразливість фінансового сектору та нестабільність національної валюти, що з року в рік 
сприяло зниженню довіри до банківської системи. Хоча після кризи 2008 року 
українські банки і намагалися всіляко підвищити якість сервісу, щоб конкурувати з 
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іноземними колегами, що почали з’являтися на теренах нашого ринку фінансових 
послуг та продемонстрували абсолютно інший рівень роботи. З одного боку це 
призвело до того, що банки стали ставитися більш лояльно до населення та підвищили 
якість обслуговування, наслідуючи приклад своїх іноземних колег, які працювали за 
високими європейськими стандартами сервісу, що вигідно вирізняє їх від українських 
та російських колег.  

Але в реаліях постійних економічних і політичних конфліктів України, прагнення 
банків всіма способами збільшити кредитний портфель за відсутності ефективного 
інструменту оцінки платоспроможності потенційних позичальників спряло тому, що 
вони залучили багато ненадійних клієнтів, які брали кредити (в тому числі у іноземній 
валюті), що в значній мірі і спричинило наявну наразі напружену ситуацію. 

З 2014 року кількість присутніх на ринку банків невпинно скорочувалася через 
курсові коливання та загальний економічний занепад у країни, що сприяло тому, що 
багато установ не змогло відповідати за взяті на себе забов’язання, а спроби очистити 
ринок від неефективних, на думку керівництва Національного банку України, банків 
лише стали каталізаторами панічних настроїв та поширення недовіри до всього 
банківського сектору. 

До 2012 року спостерігалося хоч і не значне, але відновлення ринку кредитних 
послуг, як результат підвищення стандартів якості роботи та зростання попиту на кредити. 
Така позитивна тенденція була притаманна і сектору кредитування фізичних осіб.  

Якщо до 2008 року основна увага банків при кредитуванні фізичних осіб 
приділялася іпотечному та авто-кредитуванню, то останні роки все більшої 
популярності набувають споживчі кредити. Хоча у 2008 році кількість організацій, які 
видавали такі кредити була обмежена, кількість таких позик різко зросла. У після 
кризовий період банки стали більш пильними і намагалися видавати такі кредити лише 
перевіреним позичальникам, що зумовило зниження їх обсягів. Однак, за відсутності 
ефективних автоматизованих систем оцінки платоспроможності та потенційних ризиків 
у цілому, а також нестабільності ринку фінансових послуг, обсяг неповернень та 
прострочень виплат за кредитами (особливо в останні роки) збільшувався. На сьогодні 
облікова ставка майже досягла рівня у 22%, який є одним з найвищих у світ, кредити 
стали занадто дорогими і їх обсяг різко впав, а кількість неякісної заборгованості у 
портфелі банківських установ невпинно зростає [1]  

Введення заборони на видачу кредитів в іноземній валюті, законодавчо 
встановлена процедура завчасного погашення кредитів, обов’язкове забезпечення 
прозорості визначення кредитних ставок, закріплення права позичальника оскаржити 
підвищення відсоткової ставки та  отримання компенсацій за спричинені збитки, а 
також ряд інших законодавчо закріплених нововведень протягом 2011-2012 рр. 
зумовили пожвавлення на ринку кредитування. 2013 рік у цілому виявився досить 
успішним, в тому числі для сектору кредитування фізичних осіб, який вперше за 
останні декілька років став зростати, але, на жаль, така позитивна тенденція не 
зберіглась. У період з 2013 по 2014 роки на фоні занепаду іпотечного кредитування та 
повного «штилю» на ринку авто-кредитування, споживчі кредити продовжують 
виправдовувати покладені на них надії та демонструють позитивну динаміку розвитку, 
та новий виток кризи дуже негативно вплинув на обсяги кредитних портфелів банків.  

Обсяги прострочень виплат за кредитами з 2007 по 2010 роки постійно зростали (див. 
рис. 1), що в значній мірі пов’язано з тим, що у відповідь на постійні потрясіння на ринку 
фінансових послуг, банки значно скорочували терміни, на які вони надавали позики 
клієнтами та підвищували відсоткові ставки за кредитами, прагнучі максимально 
захистити себе. Однак, такі дії значно стримували темпи відновлення ринку та не давали 
можливості підприємствам модернізувати свою роботу необхідними темпами.  

Хоча із ростом обсягів кредитування, яке спостерігається в Україні з 2010 року, 
частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів демонстру-
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вала зворотну тенденцію і знижувалася, але відновити докризового рівня так і не 
змогла. Зараз, при загальному економічному занепаді, знеціненні національної валюти 
та необачної політики НБУ, частка простроченої заборгованості становить майже 
четверту частину від загального обсягу кредитів та надалі продовжує зростати. 

 
Рис. 1. Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів (%) 

 
На даний момент на ринку фінансових послуг спостерігається поглиблення кризи, 

але є надія, що така ситуація запустить процес саморегулювання та очищення ринку і 
буде спонукати комерційні банки оптимізувати свою роботу. Хоча, наразі немає підстав 
сподіватися на зниження відсоткових ставок на споживчі кредити через високий рівень 
ризикованості даного напрямку роботи, однак, зростання конкуренції та попиту на них 
буде стимулювати підвищення якості послуг та впровадження кредитними установами 
більш гнучких програм роботи з клієнтами. Це сприятиму подальшому зниженню 
обсягів заборгованості за кредитами. Ще однією причиною зниження кількості 
прострочень виплат за кредитами є те, що, враховуючи низьку ліквідність банківської 
системи та високу вартість грошей, банки стають все більш зацікавлені у списанні та 
продажу проблемних боргів, оскільки це дозволить звільнити резерви. Все вище 
зазначене буде підштовхувати фінансові установи впроваджувати ефективні скоринг-
системи та різноманітні гнучкі програми кредитування задля підвищення ефективності 
своєї роботи. 

 
1. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 
 
Ринок металургії являє собою систему господарських зв’язків між існуючими і 

потенційними постачальниками металургійної сировини, металургійними комбінатами 
і заводами, а також споживачами продукції чорної та кольорової металургії. Таким 
чином, виходячи з запропонованого визначення, до складу суб’єктів ринку металів 
входять підприємства ГМК, у тому числі постачальники металургійної сировини і 
палива, і металургійні комбінати і заводи з повним і неповним металургійним циклом, а 
також підприємства й організації – споживачі металургійної продукції (машинобуду-
вання, будівництво, залізничний транспорт та ін.) 

Для розвитку чорної металургії в Україні є всі умови: величезна, компактно 
розміщена сировинна база (залізні, марганцеві руди, вогнетриви, флюсові вапняки та 
ін.). Для розвитку чорної металургії в Україні є всі умови: величезна, компактно 
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розміщена сировинна база; споживач (металомістке машинобудування); густа 
транспортна мережа; значні паливні (коксівне вугілля) і трудові ресурси. 

У структурі металопродукції, що випускається, високою є частка напівфабрикатів, 
катанки й арматурної сталі, тобто продукції з низькою доданою вартістю. Відповідно, у 
структурі експорту металопродукції переважає низькотехнологічна продукція. 
Практично відсутня номенклатура експорту високотехнологічної металопродукції: 
продуктів прямого відновлення залізних руд, листів плакованих із гальванічним 
покриттям та електролітичним оцинкуванням, прокату плоского з корозійностійкої 
нержавіючої сталі. За багатьма видами високотехнологічної металопродукції імпорт в 
десятки разів перевищує експортні поставки. 

Сучасний стан чорної металургії України, незважаючи на значні інвестиції в 
розвиток галузі в останні кілька років, продовжує характеризуватися відсталою 
структурою виробництва сталі Відсутність стимулювання інвестування у промисло-
вість України для її технічного переоснащення призвела до плачевного стану основних 
засобів виробництва, у тому числі і у металургійній галузі (59%) [3]. Україна втратила 
можливості для оновлення та модернізації, які мала металургійна галузь декілька років 
тому під час росту попиту та цін на метал. Розглянемо динаміку експорту 
металургійних виробів Оцінюючи ефективність металургійної галузі України в цілому 
слід зазначити, як вже вказувалося, такі її особливості: 

- структурна недосконалість і технологічне відставання (45,2% сталі виробляється 
в мартенівських печах, 51% – у конвертерах і тільки 3,8% – в електросталеплавних 
печах). Наприклад, за часткою мартенівської сталі український показник більш ніж у 
два рази перевищує російський (20%) та в п'ять разів Китайський (7%). Інші найбільші 
світові виробники металу — Японія, Німеччина, США й Південна Корея— зовсім не 
використовують мартенівських печей. Частка сталі, що розливається безперервним 
литтям становить в Росії більше 70%, США – 90%, Німеччині – 96%, Південній Кореї – 
98%, Японії -100%; 

- старіння основних виробничих фондів, зношеність яких перевищує 65% (понад 
нормативний строк експлуатується 89% доменних печей, 87% мартенівських печей; 
26% конвертерів; майже 90% прокатних станів); на устаткуванні з терміном служби 
вище нормативного виробляється 50% всієї металопродукції. Зношення основних 
фондів підприємств що входять до складу об'єднання ПХО «Металлургпром», а це 
більше 20 підприємств галузі, за 2012 р. склало близько 58 %. 

Реалізувати великі інноваційні проекти на підприємствах неможливо без значних 
інвестицій. Якщо проаналізувати зміну питомої ваги інвестицій у металургію по 
відношенню до загального обсягу інвестицій у промисловість, то можна побачити, що 
починаючи з 2002 р. цей показник постійно збільшувався, але з 2008 р. знову знизився. 

Металургійна галузь до 2008 р. була динамічною, оскільки в умовах підйому світової 
економіки постійно був і стійко зростав попит на металопродукцію. (особливо для 
автопрому, нафтогазового сектора і будівництва). Проте після світової економічної кризи 
попит різко знизився. Але вже в 2010 було видно, що темпи зростання поновилися, що 
було свідоцтвом відновленням галузі. Галузь також характеризується значною 
капіталоємністю, а отже «вхідні бар’єри» в галузь великі, що свідчить про те, що поява 
нових конкурентів маловірогідна. Металургія країн СНД здебільшого експертно – 
орієнтована, що є одночасно її перевагою і недоліком. Негативною є сильна залежність від 
зовнішніх ринків, тенденції на яких з кожним роком стають все важче для прогнозування. 
Світовий ринок забезпечив виживання металургійного комплексу України, але не став 
основою стратегії стійкого розвитку. Експортна орієнтація не лише законсервувала 
структурні біди металургії, але і сприяла різкій диференціації підприємств, розділивши 
колись єдиний комплекс на відносно невелику групу порівняно процвітаючих комбінатів і 
основну масу передільних заводів, позбавлених виходу на зовнішній ринок і які 
знаходяться в скрутному економічному становищі. 



 138 

Подальший розвиток металургійного комплексу країни потребує вирішення низки 
проблем, що накопичилися за останні роки, серед яких слід виділити наступні [22, с. 319]: 
висока ступінь зносу основних фондів (наприклад, в Україні на обладнанні з терміном 
служби вище нормативного виробляється майже половина всієї металопродукції, понад 
нормативний термін експлуатуються майже 90% доменних і мартенівських печей і 
прокатних станів);відносно низький рівень технологій; наявність на багатьох підпри-
ємствах застарілих, неефективних і не відповідають екологічним нормам технологій, що 
підвищує питомі витрати палива, енергії та сировини на 30-60% в порівнянні з 
досягнутими на сучасних металургійних заводах; – триваюче зростання витрат 
виробництва, перш за все, внаслідок зростання цін на сировину і послуги природних 
монополій (металургія є вельми енергоємним виробництвом); скорочення виробництва 
спеціальних сталей (наприклад, в Росії і Україні недостатньо проводиться виробництва 
легованих, нержавіючих та інших сортів сталі), у зв'язку з чим збільшується їх імпорт; 
невисока якість сировини (наприклад, в російських рудах вміст заліза майже в півтора рази 
нижче, ніж в австралійських, бразильських та індійських); поступове виснаження джерел 
сировини і проблеми з їх віддаленістю від металургійних підприємств [2, с. 177]. Подальші 
перспективи розвитку металургійної промисловості пов'язані з введенням в дію нових 
потужностей, модернізацією діючих виробництв з видобутку і переробки руд, зниженням 
матеріало- та енергоємності металургійного циклу, освоєнням нових родовищ рудної 
сировини, утриманням існуючих експортних ринків і пошуком нових[3, с320] . 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ  
ДЛЯ ІДЕНТИФІКУВАННЯ МАСШТАБНОСТІ ЗМІН ТЕХНОЛОГІЙ 

МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
 
Досвідом економічно розвинутих країн доведено, що технології мотивування 

персоналу машинобудівних підприємств повинні перебувати у постійному розвитку. 
Тільки таким чином можна дійсно дієво мотивувати працівників, досягати стратегічних 
і тактичних цілей, будувати ефективну систему управління, залучати нових фахівців та 
утримувати існуючих тощо.  

Як свідчить вивчення теорії і практики, розглядати як необхідність загалом, так і 
масштабність змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств 
слід на основі аналізування місії, стратегії та цілей машинобудівного підприємства. 
Тобто важливо враховувати стратегічний вимір управління, меншою мірою 
орієнтуючись на короткостроковий період. Це пов’язано, зокрема, і з тим, що з позиції 
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практики інноваційні технології мотивування персоналу складно впровадити, змінити 
чи кардинально змінити в короткому періоду часу. 

З-поміж усіх існуючих методів аналізування фактичних технологій мотивування 
персоналу машинобудівних підприємств на предмет їхньої відповідності місії, стратегії 
та цілям, а також майбутнім умовам функціонування компанії, пропонується 
використовувати SWOT-аналіз, який, як зазначено у роботі  О.М. Шляхти [6, с. 33], 
використовується в економічних дослідженнях із 1966 р. і дає змогу структурувати 
різнорідну інформацію шляхом узагальнення визначальних чинників, що впливають на 
той чи інший аналізований економічний параметр.  

Як свідчить огляд й узагальнення літературних джерел, SWOT-аналіз є 
інструментом, що придатний для дослідження різноманітних економічних явищ, у т.ч. і 
під час проведення внутрішнього аудиту у межах підприємств. Як, зокрема, зазначають 
В. Вороніна та Д. Кокарев [3, с. 46], завдяки своїй універсальності такий метод 
використовується на різних рівнях та для різних об’єктів: продукція, підприємство, 
місто, персонал, регіон, постачання, бізнес-процес тощо.  

Із урахування об’єкта дослідження – фактичних технологій мотивування персо-
налу машинобудівних підприємств – основними перевагами використання SWOT-
аналізу у межах структурно-логічної послідовності ідентифікування масштабності змін 
таких технологій є [1-2; 5-6]:  

– не потрібно формувати значний масив інформації, відповідно, відбувається 
економія необхідних ресурсів; 

– завдяки своїй приналежності до групи інструктивно-описових методів він дає 
змогу одержати тільки загальну інформацію (яка, зрештою, і потрібна, щоб на її основі 
установити варіанти масштабності змін); 

– дає змогу побачити насамперед слабкі боки фактичних технологій мотивування 
персоналу, виявити найбільш вразливі місця у них; 

– дає змогу сформувати набір елементів внутрішнього середовища машино-
будівного підприємства залежно від поставлених цілей;  

– дозволяє уникнути двозначності та неконкретності; 
– придатний як для оперативного, так і для стратегічного аналізування технологій 

мотивування; 
–  дає змогу у доволі простий спосіб виявити можливі проблеми у сфері 

використання технологій мотивування; 
– дає змогу виявити сильні боки фактичних технологій мотивування персоналу та 

використовувати їх для досягнення стратегічних цілей підприємства машинобудування; 
– створює умови для виявлення загроз зовнішнього середовища, які у сфері 

використання інноваційних технологій мотивування персоналу є найбільш критичними 
для машинобудівного підприємства; 

Можна зробити висновок, що глибина використання SWOT-аналізу у межах 
структурно-логічної послідовності ідентифікування масштабності змін технологій 
мотивування персоналу машинобудівних підприємств може бути різною і залежати, 
зокрема, від встановлених часових чинників, аналітичних здібностей, вмінь, знань та 
навичок суб’єктів використання, інформаційної бази дослідження тощо.  

Враховуючи результати досліджень Н. Опаріної [4, с. 41], можна зробити висновок, 
що завдяки SWOT-аналізу можна одержати відповідь на узагальнене запитання: чи 
фактичні технології мотивування персоналу мотивують працівників так, щоб 
машинобудівне підприємство стало тим, ким планує у майбутньому? Можна також 
виявити ще й інші важливі параметри технологій мотивування: наскільки вони дають 
змогу підтримувати ключові цінності суб’єкта господарювання; наскільки стимулюють 
працівників підвищувати свою кваліфікацію; наскільки політика і процедури мотивування 
відповідають стратегічним намірам і майбутньому підприємства; наскільки у компанії 
структуровані ключові бізнес-процеси у сфері мотивування персоналу тощо. 
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Розглядаючи проблему ухвалення рішень щодо масштабності зміни технологій 
мотивування персоналу на підприємствах машинобудування, слід відштовхуватись від 
результатів проведеного SWOT-аналізу таких технологій та стратегічного бачення 
розвитку суб’єкта господарювання. Чим більшою «стратегічна прогалина», тим з більшим 
рівнем ймовірності можна стверджувати про доцільність кардинальної зміни технологій 
мотивування на машинобудівних підприємствах і впровадження нових, інноваційних для 
компанії механізмів. Очевидно, що висновки щодо цього повинні ухвалюватися тільки 
шляхом проведення ґрунтовного аналізу та різнобічної діагностики. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ДОСВІД 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 
 
Джерела формування фінансового потенціалу держави мають різносторонній 

характер: фінансовий потенціал державного та місцевого бюджетів, фінансовий 
потенціал грошово-кредитної сфери, фінансовий потенціал суб’єктів господарювання, 
фінансовий потенціал фінансових ринків та інші джерела фінансового потенціалу.  

З точки зору формування фінансового потенціалу досить важливим для України є 
досвід Республіки Польща, зважаючи на подібні географічні, історичні та економічні 
умови функціонування наших держав. За минулі 20 років Польща виявилася лідером 
регіону по швидкості і стійкості економічного зростання. Реальний ВВП подвоївся. 
Польська влада проводила зважену політику по формуванню економічних інститутів.  

Розглянемо особливості польських реформ у реальному та фінансовому секторах 
економіки.  У 1990-х роках різними способами – від залучення іноземних інвесторів на 
вигідні пільгові умови до прямого урядового субсидування – були збережені і 
підтримані підприємства машинобудування, чорної металургії, вугільної, текстильної 
та хімічної промисловості. Продовжився розвиток автомобіле- і суднобудування, 
виробництва добрив, нафтопродуктів, верстатів, електротехніки та електроніки [1]. 
Окрім зростання реального ВВП це призвело до формування значних обсягів 
фінансового потенціалу суб’єктів господарювання. 

Реформи у фінансовому секторі також створили сприятливі передумови для 
формування фінансового потенціалу. Зокрема, пенсійна реформа, яка проходила з 1997-го 
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по 2009 рік (багатоетапно) не тільки знизила приблизно на 25% зобов'язання держави 
на найближчі десятиліття, але і створила передумови для розвитку фінансової індустрії 
і появи «довгих грошей». Місцеві пенсійні фонди – найбільші покупці державного і 
корпоративного боргу, низький рівень процентних ставок перешкоджає нарощуванню 
зовнішнього боргу компаній, а в кризу все це стало «подушкою безпеки» [2].  

Польща проводить також продуману боргову і бюджетну політику. У Конституції 
Польщі, починаючи з 1997 року виписано вимоги до рівня державного боргу (не вище 
60%, при досягненні 55% від ВВП – примусовий секвестр) і дефіциту. У результаті в 
кризу Польща мала матеріальну можливість запуску програм стимулювання економіки 
без виходу на борговий ринок. Зроблено було зворотне – витрати знизили на 1% ВВП, 
щоб уникнути роздування дефіциту і боргу. Податкова реформа призвела до зниження 
ставок прибуткового податку. Бурхливе зростання економіки разом зі зниженням рівнів 
оподаткування починаючи з 2008 року призвів до зростання доходів бюджету. Окремої 
згадки заслуговує незалежність Національного банку. Ключові рішення про валютну і 
процентну політику приймає спеціальна Рада з грошової політики, що складається з 
професорів, призначених президентом і парламентом за квотами. Рішення Нацбанку 
регулярно приймаються наперекір короткостроковим інтересам банків – як, наприклад, 
радикальні обмеження на видачу валютної іпотеки, введені в 2006 році, і врятували 
банківську систему і ринок нерухомості в кризу [2].  

Причинами вдалих реформ експерти називають: по-перше, це опора на консенсус 
політичних кіл, профспілок, церкви – тобто всіх зацікавлених груп. По-друге, 
євроінтеграція та інші зовнішні обмежувачі (наприклад, конституційні заборони на 
зростання боргу) перешкоджають неправильним рішенням, а притік коштів від Євросоюзу 
сприяє більшій фінансовій оборотності. Гроші ЄС спрямовуються головним чином на 
інфраструктуру, через консорціуми європейських і польських компаній. По-третє, вдало 
диверсифікована (між виробництвом і сферою послуг, експортом і внутрішнім ринком, з 
розвиненим фінансовим сектором) економіка підтримує всі ці успіхи [2]. 

Членство Польщі в ЄС зробило вагомий позитивний вплив на фінансовий 
потенціал і розвиток держави за рахунок політики єдиного європейського ринку, єдиної 
торгової політики [3].  

Досвід Польщі свідчить про те, що формування фінансового потенціалу має 
тісний зв'язок із станом співробітництва із міжнародними фінансовими організаціями. 
Розвиток такого співробітництва має базуватися на стратегічних пріоритетах 
економічного і соціального розвитку. При цьому в основу взаємовідносин мають бути 
покладені наступні засади:  

– прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабілізації та 
інтегрування України в Європейський Союз;  

– відповідність до умов кредитування України міжнародними фінансовими 
інституціями пріоритетам її економічного та соціального розвитку;  

– спрямування фінансових ресурсів (запозичень) на забезпечення стабільного 
економічного зростання;  

– здійснення структурних перетворень, формування розвинутого внутрішнього 
ринку і припинення практики використання позик для фінансування поточних витрат;  

– мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів, 
сприяння надходженню прямих іноземних інвестицій;  

– дотримання економічно обґрунтованих та загальновизнаних меж і порогів рівня 
зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності 
держави;  

– залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування на основі 
геостратегічної диверсифікації міжнародних фінансових відносин України [4, с. 41]. 

Дотримання національних інтересів має бути основою політичного та еконо-
мічного співробітництва із міжнародними організаціями. Однією із необхідних умов 



 142 

підтримки національної безпеки є ефективне використання коштів, отриманих як 
позики Світового банку, МВФ та інших кредиторів.   

З метою формування фінансового потенціалу в Україні, із врахуванням світового 
досвіду, напрацювань вітчизняних вчених, слід здійснити певний комплекс заходів. На 
формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання матимуть вплив заходи, 
пов’язані із реформуванням податкової системи, зокрема, зниження рівня податкового 
навантаження, удосконалення податкового законодавства, забезпечення справедливості 
оподаткування. Реалізація зазначених заходів має вкрай важливе значення і тому 
потребує здійснення реальних заходів, що дозволить стимулювати підприємницьку 
активність, збільшити податкові надходження до бюджету. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ  
В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЄВРОІНГТЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Активізація глобалізаційних та інтеграційних процесів обумовлює трансформацію 

економічних відносин, що виникають у банківському секторі. Конвергенція різних 
сегментів фінансового ринку, зростання ризиків діяльності фінансових посередників, 
що особливо яскраво проявились протягом фінансової кризи 2007-2009 рр., призвели до 
необхідності перегляду основних принципів банківського нагляду, зміни моделі його 
реалізації.  

Система банківського нагляду, що сформувалася в Україні на сьогоднішній день, 
зазнає значних трансформацій, що зумовлено як євроінтеграційних вектором розвитку 
національної економіки, так і превалюванням певних тенденцій на наднаціональному 
рівні. З метою виявлення найбільш прийнятної для нашої держави моделі банківського 
нагляду, необхідно проаналізувати основні параметри існуючих моделей, з’ясувати їх 
переваги та недоліки, а також дослідити досвід їх застосування в різних країнах світу. 

Отже, відповідно до чинного законодавства (Закону України «Про банки і 
банківську діяльність», Закону України «Про Національний банк України») функцію 
банківського нагляду покладено на Національний банк України. Метою банківського 
нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів 
банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. 

Ефективна організація банківського нагляду передбачає дотримання певних 
принципів, зокрема: 

– багаторівневість системи банківського нагляду; 
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– перманентне удосконалення нормативно-методичного, кадрового, матеріально-
технічного та наукового забезпечення наглядової діяльності центрального банку; 

– підвищення рівня прозорості та публічності системи банківського нагляду; 
– імплементація передового світового досвіду у сфері банківського нагляду та 

синхронізація і уніфікація міжнародних та національних стандартів у вітчизняну 
практику банківської діяльності та банківського нагляду [1]. 

Сучасні дослідники виділяють декілька моделей фінансового нагляду, характе-
ристика яких представлена у табл. 1. 

Інституційна модель на сьогоднішній день є найменш актуальною та зазнає 
значних трансформацій, оскільки більшість сучасних фінансових посередників 
підтримують міжсекторні механізми просування фінансових продуктів замість 
монолінійних як це було раніше. Крім того, фінансові компанії здійснюють свою 
діяльність на не типових для них сегментах фінансового ринку без внесення коректив 
до їх правового статусу. З практичної точки зору, збереження та застосування 
інституційної моделі до організації системи фінансового нагляду є найбільш складним, 
враховуючи масштаби трансформації фінансового ринку та суттєвого стирання меж 
між класичним та сучасним спектром фінансових послуг, які пропонуються різними 
групами суб’єктів економічних відносин у даному сегменті. Певні недоліки даної 
моделі можна частково нівелювати за рахунок застосування різних координаційних  
механізмів (як це, наприклад, відбулося у Китаї), проте її структура є недосконалою і не 
відповідає тенденціям розвитку фінансового ринку.  

Функціональна модель фінансового нагляду є найбільш спільною і дозволяє 
здійснювати досить ефективний фінансовий нагляд, але лише до тих пір, доки 
координація між функціональними регуляторами досягається і підтримується. Одна з 
основних проблем функціонального підходу – висока складність щодо ідентифікації 
меж юрисдикції конкретного регулятора, підзвітність кільком регуляторам, 
недостатність інформації щодо всіх видів діяльності конкретного фінансового 
посередника з метою контролю за системним ризиком. Зважаючи на означені недоліки, 
більшість дослідників схильні вважати дану модель недостатньо ефективною, а тому 
деякі країни відходять від її використання, переорієнтовуючись на модель 
мегарегулятора чи модель «двох вершин».  

Таблиця 1 
Характеристика моделей фінансового нагляду [2] 

Назва моделі Характеристика 
Інституційна 
(секторна) 

У даній моделі правовий статус посередника визначає який 
регулятор буде уповноважений здійснювати контроль як за 
безпекою та стійкістю цих компаній, так і за перспективами 
ведення бізнесу. 

Функціональна У межах даної моделі наглядові компетенції визначаються 
специфікою діяльності компанії без врахування її правового 
статусу, тобто кожен вид бізнесу може мати власного 
функціонального регулятора. 

Інтегрована (модель 
мегарегулятора) 

У рамках даної моделі існує єдиний регулятор, який слідкує 
за стабільністю, безпекою та результативністю ведення 
бізнесу усіх компаній, які функціонують на ринку фінансових 
послуг. 

Модель «двох 
вершин» 

Дана модель передбачає розподіл регуляторних повноважень 
за завданнями між двома окремими регуляторами: один 
регулятор здійснює нагляд за стабільністю, безпекою та 
стійкістю фінансових установ, інший – за перспективами 
ведення бізнесу цими компаніями. 
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Модель за завданнями (модель двох вершин, twin-peaks model) є досить 
популярною, оскільки дозволяє часткового врахувати переваги інтегрованого підходу 
до фінансового нагляду, однак, у цій модель є також ризик виникнення конфлікту між 
цілями регуляторних органів, а саме безпекою та стабільністю фінансового ринку, 
захистом інтересів інвесторів та прозорістю діяльності фінансових посередників. 

Інтегрована модель (модель мегарегулятора) на сучасному етапі розвитку 
фінансових відносин має найбільше прихильників. Слід відзначити, що такий підхід до 
організації системи фінансового нагляду може бути особливо ефективним та дієвим на 
невеликих фінансових ринках, де нагляд за широким спектром установ, що надають 
фінансові послуги може бути здійснений єдиними наглядовим органом. Ця модель 
також була адаптована до більш складних ринків, для яких вона розглядається як 
гнучкий та добре налагоджений механізм здійснення фінансового нагляду [2].   

Як висновок можна відмітити, що не зважаючи на значну популярність та стрімку 
адаптацію протягом останніх десятиліть моделі мегарегулятора, її впровадження в 
Україні є дещо передчасною, адже: потребує значних фінансових затрат, що у складних 
соціально-економічних умовах є нераціональним; кардинальна трансформація системи 
банківського нагляду може призвести до експансії деструктивних процесів у 
банківському секторі протягом перехідного періоду, що в нинішніх умовах може мати 
критичні масштаби та ін.. Таким чином, трансформація моделі банківського нагляду 
має бути поступовою та здійснюватися лише після стабілізації економічної і політичної 
ситуації в країні. 

  
1. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76262. 
2. The structure of Financial Supervision. Approaches and Challenges in a Global 

Marketplace / Group of Thirty. – Washington, DC, 2008. – 256 p. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСОЛІДОВАНОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України успішне виконання 

першочергових соціальних завдань є одним із найважливіших пріоритетів держави. 
Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і 
світового співтовариства вимагають запровадження сучасної системи взаємодії 
суспільства, органів державного управління і підприємств, які б дали змогу посилити 
взаємну соціальну відповідальність усіх її учасників, створити умови для подальшого 
поступу вперед. Одним із найважливіших кроків до соціально відповідальної діяльності 
є плідна праця кожного суб’єкта економіки в цьому руслі. 

Реалізації соціальної відповідальності перешкоджає низка проблем, а саме: 
відсутність традиційної культури партнерства, досить низький рівень поінформованості 
населення, певна недовіра суспільства до благодійних і громадських організацій, 
недосконалі механізми соціального партнерства, недосконалість відповідного 
законодавства. Для виправлення ситуації необхідна побудова ефективної системи 
взаємодії усіх суб’єктів економіки (держави, суб’єктів підприємництва, громадських 
організацій та домогосподарств) із чітким розмежуванням їх функцій та завдань. 

Сьогодні в Україні, яка активно розбудовує демократію, а відповідно й інституції 
громадянського суспільства, вкрай необхідним є створення громадських організацій 
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нового типу, нової формації, статутними завданнями яких буде не тільки відстоювання та 
захист вузьких інтересів своїх членів, а й стратегічно глибші цілі: стимулювання громади 
(а відповідно й влади) до певних соціально важливих зрушень, до прийняття 
концептуально нових рішень на місцевому та регіональному рівнях передусім через 
залучення громади до їх розгляду, тобто через підвищення громадської активності, яка 
врешті-решт повинна перестати бути декларативною; потужний вплив на прийняття 
соціально-відповідальних рішень; контроль і моніторинг наслідків таких рішень, 
прогнозування близьких, середніх і далеких перспектив соціально-економічного розвитку 
і, головне, на нашу думку, такі організації нового типу повинні стати каталізаторами всіх 
соціальних перетворень, усіх громадянських зрушень у суспільстві, стати, нарешті, 
креатурами створення нової державної ідеології, якої, на жаль, сьогодні в сучасній Україні, 
як і в багатьох країнах пострадянського простору, не існує, а відповідно це питання є 
проблемним, актуальним і потребує глибокого наукового дослідження, практичного 
вивчення та може стати найосновнішим для партнерської, в умовах розбудови 
громадянського суспільства, діяльності відповідних управлінських структур державної 
влади, місцевого самоврядування та згаданих громадських організацій. 

Дослідження соціально відповідальної діяльності в розрізі суб’єктів економіки 
вимагає конкретизації та класифікації останніх. Суб’єкти економіки – це інституційні 
одиниці, які здійснюють певний вид економічної діяльності. Вони вступають між собою в 
економічні відносини, які можуть набувати форми вертикальних і горизонтальних зв’язків. 
Кожен із них є економічно відокремленим, а отже, має певний економічний інтерес, 
діяльність кожного з них підпорядкована реалізації цього інтересу. Соціально 
відповідальна діяльність у широкому значенні є універсальною формою взаємозв’язку 
суб’єктів економіки: суспільства, держави, її окремими органами, а також формою їх 
спроможності оцінити наслідки своєї діяльності для суспільного розвитку. 

Світова практика доводить, що феномен індивідуальної соціально відповідальної 
діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства втрачає свою актуальність, натомість 
набуває особливої ваги консолідована (спільна) соціально відповідальна діяльність. Її 
особливістю є те, що ефективність соціально відповідальної діяльності для держави, 
регіону, громади, певної соціальної групи досягається лише за умови дотримання 
принципів соціальної відповідальності усіма партнерами – суб’єктами економіки [1]. 

Логіка спільних дій суб’єктів економіки (держави, підприємств, домогосподарств, 
громадських організацій) полягає у тому, що усі партнери мають не тільки свої 
специфічні інтереси, а й спільні соціальні цілі; їх об’єднують певні цивілізаційні 
цінності, вони репрезентовані тими самими громадянами. За цих умов між ними 
можуть і мають бути партнерські відносини, які передбачають спільну, консолідовану 
відповідальність. Отже, кожен з них несе відповідальність і має зробити свій посильний 
внесок у суспільний добробут, стійкий розвиток особистості, громади, регіону, країни. 

Спільна соціальна відповідальність заперечує домінування індивідуального і 
колективного егоїзму, натомість передбачає рівноцінну відповідальність усіх 
соціальних партнерів [2]. Так, бізнесова структура, яка виконує свій обов’язок перед 
власним персоналом, державою, громадою та постійно прагне підвищити свій внесок у 
соціальний розвиток організації, регіону, держави, вправі очікувати адекватної 
соціальної поведінки від інших партнерів по суспільній коаліції і, зокрема, від держави. 

Для бізнесової структури як партнера по суспільній коаліції неприйнятною є 
поведінка державних структур, які спонукають до адміністративної корупції, вимагають 
платити податки наперед, чинять адміністративні перепони тощо. У цьому контексті зазна-
чимо, що не можна визнати рівноцінними, соціально відповідальними, і дії з боку своїх 
працівників, коли останні не сприяють підвищенню конкурентоспроможності організації. І 
навпаки, спільні зусилля представницьких органів, роботодавців і найманих працівників 
щодо підвищення конкурентоспроможності, набуття конкурентних переваг потенційно 
дають можливість власникам одержувати більш високі дивіденди, менеджерам — гідну 
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винагороду у формі окладів, премій, бонусів, працівникам — зберегти робоче місце й 
одержувати належну заробітну плату. 

Отже, для ефективної взаємодії соціальних партнерів, створення найбільш 
сприятливих умов з метою забезпечення стійкої соціальної динаміки треба прагнути до 
забезпечення на практиці рівноцінної, спільної, консолідованої соціальної відпові-
дальності. Консолідована відповідальність є більш високою та стійкою за умов, по-
перше, якнайповнішого збігу інтересів соціальних партнерів, а по-друге, узгодженості 
дій партнерів та рівноцінного їх внеску в загальну відповідальність.  

Вирішення проблем соціальної відповідальності покликане запобігти можливим 
та назріваючим протиріччям у соціальній сфері держави. А це, в свою чергу призводить 
до поліпшення лояльності суспільства до органів управління, до підприємств, 
зменшення ролі державного регулювання, загального покращення стану суспільства та 
створення соціальної держави. Подальші дослідження в цьому напрямі сприятимуть 
становленню України як високорозвиненої європейської соціальної держави, яка 
забезпечує розвиток людського потенціалу, бере на себе відповідальність за соціальну 
справедливість, соціальну безпеку, соціальну рівність, добробут громадян та соціальну 
злагоду в суспільстві. 
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THE SPECIFICITIES OF INNOVATION SYSTEMS  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Innovation is believed to be the fundamental source of significant wealth generation within 

an economy. The two ways to increase economic output within an economy are to increase the 
number of inputs in the productive process, or think of new ways to get more output from the 
same number of inputs. The latter is the essence of what is broadly meant by innovation, which is 
defined as the introduction of new or significantly improved products (goods or services), 
processes, organizational methods, and marketing methods in internal business practices or the 
marketplace. An important feature of an innovation ecosystem is that the resources available to 
the knowledge economy are coupled to the resources generated by the commercial economy, 
usually as some fraction of the profits in the commercial economy. Another feature is that the 
ecosystem is usually strategically developed around a specific technology.  

Over the years the Global Innovation Index (GII) has measured the innovation capacity 
of nations across the world and presented a comparative analysis to help in understanding the 
variation in national competencies. The findings of the last five years of GII rankings in its 
innovation input and output pillars demonstrate that certain countries are consistently doing 
better than their peers in the same income and region categories [3].  

Two high profile examples of focused ecosystems are the Department of Energy’s 
Innovation Ecosystem Development Initiative which is focused on speeding up the adoption 
of energy innovations and the European Innovation Initiative’s Digital Ecosystem 
technologies. These national level strategic initiatives are just two examples; clearly 
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innovation ecosystems can be structured around almost any subject matter. The Engineering 
Research Centers (ERC) program at the National Science Foundation is an example of smaller 
scale innovation ecosystems developed to push selected technology niches which are centered 
on transformative engineering systems. This program, originated more than 25 years ago 
within the NSF’s Engineering Directorate has been very effective at initiating and maturing 
ecosystems that are stable enough for the Engineering Research Centers to continue operating 
after NSF funding sunsets at the end of 10 years. The current success rate for graduated 
Engineering Research Centers is 82% [4]. 

The rise of “micro-multinationals” – start-ups which operate across high- and low-cost 
locations, delivering to an international customer base – exemplifies the opportunities 
wrought by globalization, digital communications and the internet. The challenges for 
business leaders and policymakers are to empower such opportunities for entrepreneurs and to 
foster domestic and international innovation ecosystems, while mitigating an increasingly 
dysfunctional global labor market [2]. 

The global labor market is undergoing massive structural changes that will have 
potentially far-reaching implications for the workforces of the future.  

Mechanization and technological adaption by companies are speeding up processes and 
increasing unemployment and under-employment – something the US writer and ‘futurist’ 
Alvin Toffler has described as a post-industrial ‘third wave’ of socioeconomic organization. 

The type of work people across the world are doing is shifting. While agriculture still 
dominates in emerging markets such as India and Nigeria and manufacturing has taken hold 
in slightly more advanced economies such as China, the proliferation of the service sectors in 
developed economies such as the US, the UK and France (accounting for almost 80% of GDP 
in each) stands in stark contrast [2]. 

However, as the International Labor Organization (ILO) considers a person to be 
employed if they have worked at least one hour in ‘gainful’ employment in the most recent 
week, such figures could considerably underestimate the underemployment rate in many 
countries. 

Mature economies where economic growth has been less robust are also dealing with 
growing ageing populations – making them top-heavy and producing fewer young people to 
replace the generations who are approaching retirement or are already retired. France and the 
UK have the highest proportion of over-65s in their population (of the eight countries 
examined), whereas in fast-growing countries such as Nigeria and Brazil those aged over 65 
account for a significantly smaller share – less than half that of France and the UK. This poses 
a problem, and identifies a potential opportunity for fast-growing countries; their economies 
are not maximizing the young and dynamic population available to the workforce, as 
demonstrated by the low labor participation rates [1]. 

Foreign Direct Investment Confidence Index, which assesses likely foreign investment 
decisions by global business leaders, finds that investors are readily looking past emerging 
countries that boast low labor costs in favor of developed countries that are committed to – 
and can demonstrably show – continuous innovation. In fact, three-quarters of the top 
investment destinations are still developed economies [3]. 

Although multiple factors are involved in this superior innovation performance, policy 
presents a major differentiating factor in the majority of cases [3]. 

 
1. An Ecosystem of Innovation: Creating Cognitive Applications Powered by Watson 

[Electronic Resource] – Mode of access: URL: https://developer.ibm.com/watson/wpcontent 
/uploads/sites/19/2013/11/An+Ecosystem+Of+Innovation+-+Creating+Cognitive+ 
Applications+ PoweredByWatson.pdf – Title from screen. 

2. Innovation ecosystems empowering entrepreneurs and powering economies 
[Electronic Resource] – Mode of access: URL: 
http://www.economistinsights.com/sites/default/files/barclays_1.pdf – Title from screen. 
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3. The Global Innovation Index 2015 [Electronic Resource] – Mode of access: URL: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf – Title from screen. 

4. What is an Innovation Ecosystem? By Deborah J. Jackson National Science 
Foundation, Arlington, VA [Electronic Resource] – Mode of access: URL: 
http://ercassoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation%20Ecosyste
m_03-15-11.pdf – Title from screen. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
 Інфляція – одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Немає жодної 

країни у світі, яка б, за останні десятиліття, не зазнала втрат від інфляції. Не виняток і 
Україна. Інфляція в Україні має затяжний характер. Це пов’язано як із внутрішніми 
проблемами – війною на Сході країни, анексією Криму та непослідовністю економічної 
політики, так із зовнішніми – світовою фінансовою кризою. Результатом цього можна 
вважати знецінення праці, перешкоджання довгострокових капітальних інвестицій, 
скорочення заощаджень юридичних осіб та домогосподарств, стримування еконо-
мічного зростання загалом.  

Основним показником інфляції, що використовується в макроекономічному 
аналізі та прогнозуванні, є індекс споживчих цін (ІСЦ), який вимірює зміни цін 
(тарифів) на споживчі товари та послуги. Його використовують як показник загального 
рівня інфляції в економіці [1]. Зведені показники індексів інфляції в Україна за період з 
2010 по 2015 роки подано у табл. 1 [2]. 

 
Таблиця 1 

Зведені середньорічні показники інфляції за 2010 – 2015 роки 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Показник інфляції, % 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 

 
У 2010 році інфляція складала 9,1%, причиною якої було зменшення темпів 

зростання індексу споживчих цін внаслідок цінової корекції на окремих продовольчих 
ринках та застосування адміністративного впливу обмеження подальшого зростання 
цін, а також, через зниження цін у виробництві електроенергії, води і газу.  

У 2011 – 2013 роках можна спостерігати тенденцію зниження показників інфляції. 
При чому, у 2012 році ціни знизилися на 0,2% порівняно з попереднім роком. 
Основними причинами такого скорочення були висока врожайність плодоовочевої 
продукції, що зумовила зниження ціни на 4,3%, та стримування тарифів на послуги, 
котрі регулювались адміністративно [3, с. 9].  

Девальвація гривні в умовах зниження валютних надходжень та наростання 
панічних настроїв через військовий конфлікт на Сході України призвели до стрімкого 
зростання інфляції в 2014 році до 24,9%, а в 2015 році до 43,3% [4, с.181]. 

 Будь-які процеси інфляції призводять до скорочення реальних доходів громадян 
України. Індекс реальної заробітної плати – показник, який характеризує зміну 
купівельної спроможності номінальної заробітної плати. Індекси реальної заробітної 
плати в Україні за період 2010 – 2015 рр. подано у табл. 2 [2]. 
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Таблиця 2 
Зведені середньорічні індекси реальної заробітної плати за 2010 – 2015 роки 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Індекс реальної 
заробітної плати, % 110,5 111,0 111,0 106,8 86,5 90,1 

  
Проводячи паралель між показниками інфляції та індексами реальної заробітної 

плати, можна побачити, що зміна перших обернено пропорційно впливає на зміну оста-
нніх. В період 2010 – 2013 років, коли показник інфляції зменшувався, індекс реальної 
заробітна плата зростав. І навпаки, в 2014 – 2015 роках показник інфляції зростав, то, 
відповідно, зменшувався індекс реальної заробітної плати. Отже, сучасні інфляційні 
процеси безпосередньо впливають на купівельну спроможність населення. 

Зменшення купівельної спроможності населення призводить до скорочення 
виробництва в Україні. Індекс промислового виробництва – відносний показник динаміки 
об’єму промислового виробництва, який показує його підйом чи спад. Індекси 
промислового виробництва в Україні за період 2010 – 2015 рр. подано у табл. 3 [2]. 

 
Таблиця 3 

Зведені середньорічні індекси промислового виробництва за 2010 – 2015 роки 
Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Індекс промислового 
виробництва, % 112,2 103,4 94,4 99,0 82,8 98,4 

 
Аналізуючи табл. 3, можна зробити висновок, що інфляція опосередковано, через 

рівень купівельної спроможності населення, впливає на виробництво. У 2010 – 2013 роках, 
коли показники інфляції зменшувалися, а купівельна спроможність, відповідно, зростала, 
чи, принаймні, не змінювалася, то індекс промислового виробництва зростав. Проте, у 
2014 році, коли рівень інфляції зріс на 24,9%, порівняно з минулим роком, а реальна 
заробітна плата скоротилася на 13,5%, порівняно з минулим роком, то виробництво в 
країні скоротилося на 17,2% і у 2015 році ще на 1,6% у порівнянні з 2014 роком.  

 І, насамкінець, інфляція, навіть за умов скорочення виробництва, може 
викликати зростання номінального ВВП в країні за рахунок зростання цін (якщо ВВП 
виражений в національній валюті), проте вона точно скоротить реальний ВВП – 
основний індикатор економічного розвитку країни. Номінальний і реальний ВВП за три 
квартали 2015 року подано у табл. 4 [2]. 

 
Таблиця 4 

ВВП України в 2015 році (в млн. грн.) 

Квартал Номінальний 
ВВП Реальний ВВП Різниця 

І 367577 296712 -70865 -19,3% 
ІІ 449575 331399 -118176 -26,3% 
ІІІ 555044 403275 -151769 -27,3% 
ІV     

  Середній показник 24,3% 
 
Отже, інфляція є вагомим чинником впливу на економіку України. Не зважаючи 

на те, що, де-юре, номінальний ВВП зріс, де-факто, Україна втратила 24,3% свого ВВП 
через інфляцію. Тому зараз, як ніколи, важливими є категоричні і економічно правильні 
рішення держави і уряду зокрема, щодо впровадження та реалізації програм заходів 
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антиінфляційної політики, які б дозволили стримувати високі темпи інфляції та 
забезпечили економічне зростання в Україні. 

  
1. Індекс споживчих цін: сприйняття та реальність: Посібник для користувачів / За 

ред. Ю.М. Остапчука. — К.: Державний комітет статистики України, 2006. — 56 с. 
2. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua 
3. Петрик О. Інфляція в Україні та її прогнозування в Національному банку // 

Вісник Національного банку України. – 2012. − №5. – С. 8-12.  
4. Тіверіадська Л.В., Якименко А.М. Інфляційні процеси та їх соціально-економічні 

наслідки в Україні // Журнал «Економічний простір». – 2015. –  №93. – С. 175-188.  
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ФОРМ АУТСОРСИНГУ 

 
Аутсорсинг – це інструмент управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства, який передбачає передачу на виконання сторонній організації частини як 
другорядних, так і основних функцій на основі укладеного контракту та за певну 
платню, що зумовлює оптимізацію підприємницької діяльності, а в окремих випадках 
тимчасове залучення додаткових працівників, і спрямований на підвищення 
конкурентоспроможності діяльності. 

Чимала кількість підходів до визначення форм аутсорсингу зумовлює низку 
протиріч, пов’язаних із формулюванням класифікаційних критеріїв.  Тому необхідно 
розробити єдину систему класифікацій форм аутсорсингу, яка б дозволила здійснити 
характеристику усіх можливих варіантів його використання у господарській діяльності 
підприємств (див. табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Класифікаційні ознаки  
форм організації відносин підприємства-замовника і аутсорсера 

Ознаки 
класифікації 

Форми 
аутсорсингу Характеристика 

Повний Підприємство-замовник повністю передало 
виконання функції аутсорсерові  За обсягами 

повноважень, 
що передаються Частковий 

Підприємство-замовник передало лише 
частину технологічного процесу на виконання 
аутсорсерові 

Проміжний 

Передача аутсорсерові частини другорядних 
функцій підприємства з метою залучення 
вивільненого персоналу до розроблення нових 
методик  їх виконання  За характером 

здійснення 
Трансформацій-

ний 

Передача аутсорсерові функцій з можливістю 
їх подальшого виконання власними силами 
після удосконалення виконавцем 

 Реструктури-
заційний 

Остаточна передача аутсорсерові функцій, що 
супроводжується трансформацією виробничо-
господарської діяльності підприємства 
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Продовження табл. 1 

Ознаки 
класифікації 

Форми 
аутсорсингу Характеристика 

Індивідуальний Співпраця здійснюється з одним виконавцем За кількостю 
аутсорсерів Сумісний Передача функції здійснюється одразу двом чи 

більше виконавцями 

Одноразовий 
Одноразова передача функцій на виконання 
аутсорсерові у рамках аутсорсингової 
співпраці  

Постійний Виконання функцій  здійснюється на постійній 
основі відповідно до аутсорсингового договору За частотою 

виконання 

Періодично-
повторюваний 

Передача функцій аутсорсерові буде здійсню-
ватися залежно від потреби підприємства 
замовника (у зв’язку з сезонністю вироб-
ництва) 

Територіальний 

Аутсорсер здійснює свою діяльність безпо-
середньо в межах території на якій розміщені 
основні виробничі потужності машино-
будівного підприємства 

Внутрішній 
Перерозподіл функцій всередині організа-
ційної структури підприємства чи їхня 
передача спеціалізованій дочірній компанії 

За 
організаційним 
розміщенням 
аутсорсера 

Зовнішній Вибір зовнішнього щодо підприємства-
замовника аутсорсера 

Аутсорсинг 
спільного 

підприємства 

Створення спільного підприємства для взаємо-
дії підприємства-замовника і аутсорсера 

Аутсорсинг з 
участю у капіталі 

Передбачає одержання аутсорсером частки 
акціонерного капіталу замовника 

Залежно від 
участі у 
власності 

підприємства-
замовника Аутсорсинг без 

участі у капіталі 
Традиційна передача підприємством-замов-
ником функцій на виконання аутсорсерові 

Необхідний 
Використання аутсорсингу підприємством-
замовником здійснюється через неможливість 
виконання функцій власними силами 

Залежно від 
причини 

застосування 
Альтернативний Використання аутсорсингу як інструмента 

покращання діяльності підприємства 
Традиційний З метою зменшення витрат За цільовим 

призначенням Інноваційний Для  покращання якості і збільшення 
споживчої цінності продукції 

Національний Аутсорсинг здійснюється в межах одної країни За 
національною 
приналежністю Міжнародний Сторони аутсорсингової співпраці є рези-

дентами різних країн 
Короткостроко-

вий 
Передача функцій на виконання сторонній 
організації на термін до одного року За терміном 

співпраці Довгостроковий 
(стратегічний) 

Здійснення довготривалої співпраці під-
приємства-замовника і аутсорсера 

Примітка: доповнено авторами  на основі [6, c.411; 7, c.67; 61, c.88; 66, c.56; 98, 
с. 221; 149, c.50] 
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Різноманіття підходів до визначення форм використання аутсорсингу створювало 
плутанину у виборі оптимальних варіантів здійснення аутсорсингової діяльності.  
Запропонована класифікація форм використання аутсорсингу більш точно характеризує 
особливості взаємодії підприємства-замовника і виконавця в межах аутсорсингової 
співпраці. Це дасть змогу  спростити  процес прийняття рішення  щодо його 
впровадження у виробничо-господарську діяльність підприємств і зменшить 
ризиковість здійснення аутсорсингової діяльності. 

 
1. Александрова С. А. Аутсорсинг перспективи застосування на під-приємствах 

туристської індустрії / С. А. Александрова // Комунальне господарство міст : наук.-
техн. зб. – 2011. – № 98. – С. 408-413. 

2. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг высокие технологии ме-неджмента : 
учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. – М. : ИНФРА-М, 
2009. – 320 с. – (Высшее образование). 

3. Загородній А. Г. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства / А. Г. 
Загородній, Г. О. Партин // Фінанси України. – 2009. – №9 (166). – С. 87-97. 

4. Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в дея-тельности 
компаний / С. О. Календжян. – М. : Дело, 2003. – 178 с. 

5. Микало О.І. Аналіз та класифікація форм аутсорсингу / О.І. Микало // 
Економічний простір. – 2010. – № 37. – С.216-222. 

6. Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг в поисках конкурентных преимуществ / Дж. Б. 
Хейвуд ; [пер. с англ]. – М. : ИД «Вильямс», 2004. – 176 с. 

 
 

Дорош О.В. 
к.е.н., викладач 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
 

АНАЛІЗ ЯВИЩ, ЩО Є НЕСУМІСНИМИ З ПОНЯТТЯМ «ГІДНА ПРАЦЯ» 
 
Характеризуючи результати дії соціально-економічного механізму забезпечення 

гідної праці за блоками індикаторів явищ, які є неприйнятними, несумісними з 
поняттям гідної праці і які необхідно викорінити в соціально–трудовій сфері, варто 
відзначити, що до них належать: «Дитяча праця та примусова праця, що мають бути 
скасовані» та «Різні форми дискримінації щодо можливостей у сфері зайнятості». 

За оцінками МОП, у всьому світі живе понад 218 мільйонів дітей, які змушені 
працювати. Перше дослідження з питань дитячої праці в Україні, проведене МОП у 1999 р. 
спільно з Державною службою статистики України, виявило 350 тис. працюючих дітей. 
Діти були залучені переважно до праці в сільському господарстві (46,0 %), торгівлі  
(26,0 %) та сфері послуг (19,0 %). Середній вік, в якому діти починали працювати, 
становив 12 років. Найсерйозніше занепокоєння викликала тривалість робочого дня дітей. 
Робочий час майже 6 % працюючих дітей у віці 13–14 років був довший, ніж у дорослих 
(41 година на тиждень), а 2 % хлопців і дівчат у віці 15–17 працювали понад 56 годин на 
тиждень [3]. Однак слід зазначити, що не вся трудова діяльність дітей підпадає під поняття 
«дитяча праця». Участь у виконанні деяких видів легких робіт, наприклад, посильна 
допомога батькам у домашніх справах, що не відбирає багато часу, належно організована 
трудова діяльність підлітків під час канікул, – усе це розглядається як елементи виховання, 
а також спосіб здобуття базових професійних навичок та вміння адаптуватися в суспільстві 
і не вважається дитячою працею. 

Поняття «дитяча праця» охоплює як оплачувану, так і неоплачувану роботу та 
діяльність, що в психологічному, фізичному або моральному планах пов’язані з 
небезпекою чи заподіянням шкоди. Це така праця, що позбавляє дітей можливості 
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навчатися в школі або змушує їх, окрім шкільних занять і домашніх обов’язків, 
завантажувати себе додатковою роботою, що виконується в інших місцях [1]. 

Тобто під дитячою працею розуміється робота, виконання якої становить загрозу 
життю та здоров’ю дитини, яка заборонена міжнародним та національним 
законодавством. Наслідки дитячої праці несуть в собі непоправні втрати для окремої 
особистості та суспільства загалом, а саме: розвиток та поширення насильства, 
економічна та психологічна залежність від роботодавця, безграмотність, низький рівень 
адаптації в суспільстві, складнощі у психологічному та розумовому розвитку дитини, 
криміналізація суспільства, поширення хвороб, зменшення генофонду нації та 
деградація суспільства в цілому.  

Україна здійснила ряд законодавчих заходів для ліквідації дитячої праці. 
Конвенція МОП № 138 про мінімальний вік для прийому на роботу була ратифікована 
у 1979 р. Президією Верховної Ради УРСР, а Конвенція МОП № 182 про заборону та 
негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці – у 2000 р. Верховною Радою 
України. Мінімальним віком для прийому на роботу було визначено 16 років; водночас 
особам віком до 18 років досі дозволяється виконувати певні види небезпечних робіт у 
навчальних цілях, згідно з певними умовами [4]. 

Слід зазначити, що протягом останніх років зберігається тенденція до погіршення 
стану здоров'я дітей. За даними МОЗ, у 2005 р. поширеність захворювань у дітей віком 
до 17 років становила 114403 уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100000 
дітей проти 146295 випадків у 2011 р. [6]. 

Високий рівень захворюваності дітей зумовлений в першу чергу способом життя. 
Саме в підлітковому віці існують суттєві ризики асоціальної поведінки (куріння, 
вживання алкоголю, наркотиків), що суттєво впливає на загальний стан здоров’я. Так, 
за результатами соціологічного дослідження «Ставлення молоді України до здорового 
способу життя», тільки 34,0 % дітей віком 14–17 років виконують ранкову зарядку, 21,0 
% ніколи не здійснює прогулянки перед сном, тільки половина (52,0 %) мають сон 
тривалістю 8 годин. Отримані результати свідчать про тривожну тенденцію – чимало 
молодих людей не розуміють важливості та доцільності фізичних навантажень, 
прогулянок на свіжому повітрі й необхідності повноцінного сну. 

Як і в сфері охорони здоров’я, в освітній сфері ситуація є також тривожною. 
Рівень фінансування системи державної освіти в Україні є недостатнім, і це негативно 
позначається на забезпеченні навчальних закладів сучасними підручниками та 
навчальними посібниками, технічними засобами, комп'ютерною технікою, іншим 
обладнанням.  

Саме тому в Україні безпритульні діти в більшості випадків взагалі не охоплені 
середньою освітою. Спостерігається збільшення чисельності дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, – це близько 96 тис. осіб, з них майже 62  тис. 
перебуває у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
що на 71,0 % більше, ніж у 1995 р. При цьому 90,0 % дітей втратили сім'ю через 
відмову батьків опікуватися долею дитини [5].  

Тому діти змушені працювати, адже не мають засобів існування. Протягом останніх 
років кількість усиновлених дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування значно зменшилась: з 5241 дитини у 2005 р. і до 4416 дітей у 2011 р. [2]. Діти, 
позбавлені батьківського піклування, займаються жебракуванням, бродяжництвом. 
Численними є факти сексуальної експлуатації, насильства, жорстокого поводження з 
дітьми та торгівлі ними, хоча реальна картина такої ситуації не відображена в офіційних 
документах інституцій, що покликані захищати права дитини в Україні.  

Головними причинами, що змушують батьків і дітей шукати шляхи збільшення 
доходів родини за рахунок дитячої праці, є безробіття, низький рівень заробітної плати 
та бідність. Якісне дослідження МОП ІПЕК [1] засвідчило, що батьки, як правило, 
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позитивно ставляться до дитячої праці, розглядаючи раннє працевлаштування як 
корисний досвід соціального та особистісного розвитку дитини. 
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СТРАХОВИЙ РЕПОЗИТОРІЙ  

ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КЛАСИЧНОМУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЮ 
 
Глобалізаційні процеси в сучасній економіці тісно пов’язані з розвитком 

інформаційних технологій та так званої електронної економіки. В сучасних умовах 
ведення бізнесу без використання сучасних інформаційних технологій є неможливим, 
оскільки значно знижуються конкурентні позиції будь-якого інституту, як приватного, 
так і державного. Насиченість традиційних ринків передбачає пошуки нових підходів 
до клієнта та нових форм взаємодії із ним. 

Сучасні тенденції розвитку залучення клієнтів вимагають максимізації комфорту. 
Клієнт має отримати те, що він забажає у тій формі, у тому місці та у той час, що є для 
нього найбільш зручними. Використання інтернет для аквізиції страхового захисту стає все 
більш доцільним та ефективним. Перевід документообігу в електронну форму дозволяє 
значно знизити витрати на ведення справи та пришвидшити взаємодію з клієнтами. 

Впровадження нового інституту страхового ринку, що централізовано візьме на 
себе усі функції з випуску, обслуговування та контролю за обігом електронних полісів, 
може стати альтернативою класичному інтернет-страхуванню. Розвиток системи 
бездокументарного обігу страхових полісів є нагальним для задоволення потреб 
страхувальників та розвитку страхового ринку в цілому. Актуальність даного питання 
швидким технологічним прогресом та високими фінансовими витратами на 
підтримання відповідного рівня технічної оснащеності. 

Розвиток Інтернет технологій є незаперечною віхою розвитку сучасного 
суспільства. Вільний доступ до широкої мережі 3G та 4G з безлічі інтелектуальних 
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пристроїв на більш високих швидкостях означає, що споживачі мають можливість 
виконувати в мережі усі свої повсякденні завдання будь-де та будь-коли із все 
меншими втратами часу. Такі умови викликають багато дискусій щодо онлайн комерції 
та її зв’язку із звичайними методами розповсюдження товарів[2]. 

Повністю виключити людський фактор неможливо, проте у більшості випадків 
зменшення витрат часу на рутинні операції з адміністрування та обслуговування 
клієнтів є позитивним як для страхових компаній, так і для їх клієнтів. 

Інтернет-страхування може принести значну користь як страховикам, так і 
страхувальникам, проте воно вимагає значних грошових витрат на організацію даного 
процесу. Окрім фінансових та матеріальних затрат, котрих вимагає створення та 
підтримання відповідної інфраструктури, страхова компанія має залучити штат 
висококваліфікованих спеціалістів, або провести навчання своїх. В таких умовах 
створення окремого інституту, що б виконував усі завдання, пов’язані з випуском та 
обігом електронних страхових полісів, стає одним з варіантів пожвавлення ринку 
бездокументарного страхового захисту. Таким інститутом покликаний стати страховий 
репозитарій. 

Метою створення страхового репозиторію є надання страхувальникам можливості 
для збереження страхових полісів у бездокументарній формі та забезпечення 
максимальної ефективність при аквізиційній діяльності, за рахунок швидкого і 
коректного внесення змін до стандартизованих умов договору, щоб задовільнити 
вимоги клієнтів. Використання страхового репозиторію дозволить значно знизити 
витрати на обслуговування договорів та зробити аквізиційний процес прозорим для 
клієнтів. 

Кожен клієнт має свій власний кабінет, у якому зберігаються усі його електронні 
страхові поліси. Електронний страховий поліс- це документ, що засвідчує наявність 
страхової угоди у бездокументарній формі, виданий через страховий репозиторій. 

Страховий репозиторій це юридична особа, створена у формі господарського 
товариства, що задовольняє умовам функціонування, що надає послуги з випуску, 
зберігання та контролю за обігом страхових полісів у бездокументарній формі. 

Страховий репозиторій, як новий інститут страхової системи має бути створений 
у рамках чинного законодавства та акредитований Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, далі Регулятором. 
Страховий репозиторій має діяти від імені страхувальника та зберігати усю інформацію 
щодо транзакцій по договору за весь термін його дії. 

Страхова компанія, яка планує випускати страхові поліси у бездокументарній 
формі, має у встановленому порядку оформити співпрацю із страховим репозиторієм, 
що має відповідні дозволи від Регулятора. Всі страхові поліси, випущені страховим 
репозиторієм у електронній формі, мають вважатися законними та дійсними на час дії 
договору страхування. 

Для використання електронного страхового полісу необхідно відкрити унікальний 
аккаунт у страховому репозиторії, на якому будуть зберігатися усі бездокументарні 
свідчення про наявність страхового захисту. Такий аккаунт має відкриватися особою, 
що має страхові поліси, або планує їх придбати. Аккаунт може відкриватися для 
неповнолітньої особи опікуном, у разі укладання на користь неповнолітньої особи 
договору страхування життя. 

Інтернет-страхування це сукупність взаємодіючих елементів, що дозволяють 
розповсюджувати та адмініструвати договори страхування через мережу Інтернет. 
Розробка такої системи взаємодії з клієнтами має ряд переваг та недоліків, які отримує 
компанія разом із можливістю онлайн аквізиції страхової послуги. Кожна страхова 
компанія має самостійно обирати для себе варіанти та механізми побудови Інтернет-
страхування для підвищення конкурентних позицій та нівелювання можливих 
недоліків[3]. 
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Сукупність варіантів провадження Інтернет-страхування дозволяє кожній 
компанії обрати такий алгоритм взаємодії з клієнтом, який найкраще зможе 
використати наявні ресурси та потребуватиме розумних вкладень нових. Можливість 
вибору алгоритму взаємодії з клієнтом через мережу Інтернет ліквідує бар’єр виходу в 
сегмент Інтернет-страхування. 

Створення страхових репозиторіїв є значною альтернативою для ринку інтернет 
страхування. Функціонування нової інституції спростить для страхових компаній та 
клієнтів роботу з полісами у бездокументарній формі. Позитивними аспектами 
впровадження страхових репозиторіїв є: зниження витрат на обслуговування клієнтів; 
розширення територіального охоплення страховими продуктами; покращення 
страхової культури; створення можливості самообслуговування; зниження впливу 
людського фактору. 

 
1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

Закон України від 12.07.2001 2664-III: Відомості Верховної Ради України: 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

2. Insurance Industry Institute [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.iii.org/stat/sandbox/ 

3. Wall Street Journal [Електронний ресурс].Режим доступу: 
http://online.wsj.com/sandbox/archive/admin/ 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТУРМЕНТ УПРАВЛІННЯ  

ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ХХІ СТОЛІТТІ 
 
Кризовий стан економіки України, який, на жаль, став реальністю сьогодення, 

втрата робочих місць та ринків збуту зумовлює зростання зацікавленості у дослідженні 
перспективних інструментів управління економічними процесами, зокрема, 
соціального капіталу. Більшість авторів зводяться до думки, що під соціальним 
капіталом варто розуміти усталені норми поведінки, довіру та мережеву діяльність.  

За останні роки в економічній царині є напрацювання, що засвідчують значимість 
соціального капіталу в управлінні економічними процесами. Так, використання 
соціального капіталу може стати інструментом зниження витрат у створенні конкурентних 
переваг та отриманні додаткового прибутку. У цьому контексті ми погоджуємося із 
думкою Ф. Фукуями, у тому що «соціальна взаємодія служить визначальним фактором 
економічного процвітання і сталого розвитку. Соціальний капітал — не просто сума 
інститутів, що підтримують суспільство, а скоріше “клей”, що утримує разом різні його 
частини. Соціальний капітал складається, насамперед, з горизонтальних зв'язків між 
людьми і включає соціальні мережі (сукупність суспільних і неформальних об'єднань, 
інтерперсональні зв'язки – особисті, сімейні, ділові) та відповідні норми, що впливають на 
продуктивність і добробут різних співтовариств» [1]. 

Тому варто намагатися оцінювати та управляти не лише матеріальним, 
фінансовим та людським, але й соціальним капіталом, який існує у соціальних зв’язках 
у середині та зовні економічних систем, а ще точніше, варто управляти його якістю, 
розміром та напрямом існування структурних складових. За умови високого рівня 
довіри, як важливої складової соціального капіталу, усі інститути мають єдиний вектор 
розвитку, реформи проходять більш гладко, і це відображається на добробуті громадян, 
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стабільності роботи підприємств і заможності країни загалом. У цьому контексті 
питання формування соціального капіталу та становлення інститутів довіри стають 
надзвичайно актуальними для ефективного управління сучасними економічними 
процесами. Особливу увагу варто приділити також культурі, діловій етиці та 
комунікаційним зв’язкам. Комунікаційний менеджмент, представлений розвинутою 
мережею структур для забезпечення економічного зростання, його адаптації до 
місцевих потреб, створення нових знань та технологій, має зайняти належне місце у 
сучасній економічній системі. Усе викладене вище надає можливість виявити глибинні 
закономірності актуалізації використання соціального інструментарію в управлінні 
економічними процесами на мікро-, мезо- та макрорівнях.  

Отже, тільки за умови розумної інтеграції у систему існуючих соціально-
економічних відносин через формування комунікаційних, статусних, іміджевих 
бар’єрів входу в такі мережі, можна стати лідером на ринку. У зв’язку з вкладеним 
вище виникає необхідність у подальшому дослідженні та розробленні такого механізму 
економічного розвитку, який би враховував особистісні характеристики працівників, їх 
можливості та реальний стан економіки.  
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СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Сімейний бізнес є невід'ємною частиною світової економіки, в тому числі 

вітчизняної. Близько 30 % всіх компаній з обсягом продажів понад 1 мільярд доларів є 
бізнесом сімейного типу. Серед них відомі всім світові бренди: Volkswagen, Fiat, BMW, 
Aldi, Auchan, Roche, Ikea, L'oreal, Swatch [1]. Для України сімейний бізнес як явище 
тільки починає розвиватись. Безумовно, український сімейний бізнес існує, проте він не 
легалізований та не виокремлений, не являє собою самодостатню правову категорію. 
Втім, за даними Асоціації власників сімейного бізнесу України, близько 80 % малих 
підприємств країни є саме сімейним бізнесом [2]. Оскільки перші приватні підпри-
ємства були створені в роки здобуття незалежності, зараз відбувається момент першої 
передачі бізнесу в Україні у друге покоління, тому тема сімейного підприємництва 
потребує особливої уваги.  

Серед переваг сімейного бізнесу можна виділити [3]: 
– високий рівень довіри між власниками; 
– націленість на довгострокову перспективу, а не на швидкий прибуток; 
– сприятливий психологічний клімат, згуртованість працівників; 
– наявність певних цінностей та традицій, які зберігаються з покоління в 

покоління, що створює позитивну репутацію сім’ї-власнику; 
– вищий рівень соціальної відповідальності, ніж у несімейних підприємствах; 
– простота й прозорість у системі управління; 
– адаптованість до стресових умов, швидкість прийняття рішень. 
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Проте робота в сімейному бізнесі кидає особливі виклики. Підприємцям 
найчастіше доводиться боротись з такими проблемами: 

1) суперечки, скандали, небажання ділити відповідальність в компанії тощо; 
2) перенесення робочих проблем у сім’ю, і навпаки; 
3) відсутність чіткої стратегії розвитку компанії, опір змінам;  
4) баланс лояльності та компетентності; 
5) складнощі при передачі бізнесу наступному поколінню; 
6) ситуація, коли "усі роблять все" або "ніхто не робить нічого". 
Існує низка чинників, які стримують молоде покоління в організації власного 

сімейного бізнесу [4, с. 111-112]: 
– відсутність фінансових та матеріальних ресурсів як наслідок відсутності 

ефективного механізму фінансово-кредитної підтримки сімейного бізнесу (висока 
вартість кредитних ресурсів, тривалий процес оформлення кредиту, несприятливі 
умови фінансування бізнесу за рахунок лізингу тощо); 

– відсутність достатнього досвіду та знань, що зумовлено неякісною системою 
освіти, відсутністю інформаційно-консультаційних центрів обслуговування сімейних 
підприємств, відірваність системи освіти від виробництва тощо; 

– відсутність партнера – члена родини (сім’ї) для спільного ведення бізнесу. 
Спільне ведення бізнесу може призвести до непорозумінь в сім’ї, ворожнечі, чварів за 
наступництво тощо. Не завжди є можливість сім’ї організовувати власний бізнес; 

– відсутність умов спільного ведення членами сім’ї бізнесу, наприклад, наявність 
кращої та більш високооплачуваної роботи на іншому підприємстві, ніж організація 
власної справи; навчання тощо. 

В Україні сімейний бізнес зустрічається з такими перешкодами: 
1) недосконалість законодавчої бази; 
2) складність процедури реєстрації створення підприємства; 
3) високі ставки банківського кредиту; 
4) обмеженість інформаційної та консультаційної підтримки, а також підтримки 

від держави розвитку сімейного бізнесу. 
Основними пріоритетами розвитку сімейного підприємництва в Україні є [5]: 
– вдосконалення системи фінансування, кредитування, страхування;  
– реформування системи оподаткування та митних зборів; 
– доступність науково-технічного та інформаційного потенціалу;  
– створення та пропаганда позитивного образу підприємця в сфері малого 

сімейного бізнесу;  
– розвиток молодіжного та жіночого підприємництва;  
– сприяння навчанню підприємництву; 
– вивчення та впровадження інноваційного зарубіжного досвіду. 
Отже, практично в будь-якій цивілізованій країні малий бізнес починається з 

власного, сімейного капіталу. Україна – не виняток. Сімейний бізнес має потенціал для 
розвитку, проте він вимагає створення певної економічної культури, більш профе-
сійного менеджменту, розширення у масштабах та видах діяльності [6]. Більшість 
сімейних підприємств в Україні є малими за розмірами, але кожне таке підприємство 
при грамотному управлінні має можливість стати великою компанією зі своїми особли-
вими корпоративними традиціями, які передаватимуться наступним спадкоємцям. 
Проте малий сімейний бізнес потребує також усунення бар'єрів та перешкод не тільки 
на місцевому, а й на державному рівні, а також забезпечення підтримки з боку 
фінансових установ.  
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ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ  ФІНАНСОВИЙ  КОНТРОЛЬ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 

 
Світова фінансова криза спричинила необхідність вдосконалення фінан-

совобюджетної політики й формування певних механізмів державного контролю 
фінансів як важливої складової фінансової системи України. 

Державний внутрішній фінансовий контроль – це  важливий інструмент 
державного управління, що надає можливість виконання відповідних завдань, які 
пов’язані з діяльністю органів державного й комунального секторів, які сприятимуть 
збалансуванню фінансовоекономічного розвитку. Наслідком цього, із метою вдоско-
налення системи державного управління, запровадження відповідних інноваційних 
досягнень із урахуванням інституційних змін варто проводити оцінку державного 
внутрішнього фінансового контролю для приведення його у відповідність до періоду 
соціальноекономічного розвитку нашої України. [1, с. 25]. 

Можливість керівництва органів державного й комунального секторів перевіряти 
стан виконання певних завдань, здійснювати низку заходів із ціллю підвищення 
ефективності й результативності діяльності установи є такий інструмент управління, як 
внутрішній контроль. Його першочерговим  завданням є надання незалежних 
рекомендацій і консультацій, які будуть націлені на вдосконалення діяльності органів 
державного й комунального секторів, підвищуватимуть ефективність процесів 
управління, а також сприятимуть досягненню поставленої мети даними органами. 

Вітчизняний досвід подає нечітке  тлумечення понять “зовнішній контроль” та 
“внутрішній контроль”. Зовнішній контроль відповідно до основних документів 
Міжнародної організації вищих органів контролю державними фінансами передбачає 
діяльність вищого органу фінансового контролю в системі державних органів з 
будьякого контролю, який є зовнішнім відповідно до системи органів виконавчої 
влади; оскільки зазначений орган не належить до такої системи, тому інші органи 
державної влади, що здійснюють функції контролю, належать до системи внутрішнього 
контролю. У  статті 26 Бюджетного кодексу України "зовнішній контроль та аудит 
фінансової та господарської діяльності бюджетних установ здійснюються Рахунковою 
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палатою — в частині контролю за використанням коштів Державного бюджету 
України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України — відповідно до його 
повноважень, визначених законом" [2]. 

Важливі для держави сфери діяльності, відзначились наявністю недоліків у 
вітчизняному законодавстві поза державним фінансовим контролем, зокрема у 
сформуванні й виконанні дохідної частини бюджетів усіх рівнів; державні й комунальні 
підприємства, холдингові компанії, акціонерні та інші суб’єкти господарювання, у 
статутному фонді яких більш ніж 50% акцій належать державі та суб’єктам комунальної 
власності, інші підприємства, установи й організації, що користуються державним й 
комунальним майном; цільове використання коштів, що залишаються в розпорядженні 
суб’єктів підприємницької діяльності вразі надання їм відповідних податкових пільг; 
належне формування й використання коштів і майна державних цільових фондів.  

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні не має 
достатнього наукового забезпечення в частині запровадження у практику сучасного 
вітчизняного й зарубіжного досвіду, розроблення та реалізації новітніх інформа-
ційнопрограмних проектів, задоволення потреб у підготовці кадрів та  підвищенні їх 
кваліфікації. Ще однією важливою проблемою є досягнення дієвості запровадження цієї 
системи, яка залежить від якості здійснення зазначених заходів та відповідного перегляду 
й удосконалення концептуальних засад діяльності всіх інституцій країни [3, с. 7]. 

Щоб забезпечити ефективну діяльність системи державного внутрішнього 
контрою в Україні, насамперед необхідно: 

– створити підрозділ із питань реформування системи державного внутрішнього 
фінансового контролю та оцінки ефективності систем внутрішнього контролю і 
внутрішнього аудиту, які будуть націлені й координовані на внутрішній аудит в 
Міністерстві фінансів України ;  

– для забезпечення відповідного сприйняття, розуміння й належного та 
відповідального ставлення до розвитку системи державного внутрішнього фінансового 
контролю в країні запровадити обговорення й консультації з участю представників 
органів державної влади та громадськості; 

– забезпечити навчання працівників Мінфіну, Державної фінансової інспекції 
України, Державної казначейської служби України, міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади з питань внутрішнього контролю з урахуванням  досвіду 
провідних країн світу;  

– створення нової моделі системи внутрішнього контролю в органах державного й 
комунального секторів;  

– утворити секторів служби внутрішнього аудиту з поступовою заміною 
інспектування на внутрішній аудит в органах державного й комунального ;  

– запровадити обов’язкове щорічне подання звіту про функціонування системи 
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в країні;  

– забезпечити відкритість і прозорість діяльності всіх суб’єктів державного 
внутрішнього фінансового контролю, посилити їхню взаємодію із громадськістю й 
засобами масової інформації.  

З точки зору організації державного фінансового контролю основою підвищення 
економічної безпеки держави стає налагодження позитивних взаємозв’язків між 
державними, приватними та комунальними структурами у процесі перерозподілу 
фінансових ресурсів, забезпечення фінансової незалежності секторів економіки. 

Тому, лише за таких підходів національна система державного внутрішнього фінан-
сового контролю забезпечуватиме ефективність сучасної фінансової системи та форму-
вання належних довгострокових чинників соціальноекономічного розвитку в  Україні.  
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Безготівкові розрахунки з кожним роком стають все більш популярними як в 

Україні, так і в цілому світі. Така тенденція являється логічним наслідком динамічного роз-
витку інформаційних мереж і систем оброблення даних. У сучасних економічних умовах 
більшість населення в тій чи іншій мірі використовує такий вид розрахунків, здебільшого у 
формі оплати товарів платіжними картками та купівлі товарів в мережі Інтернеті. 

У деяких країнах безготівкові платежі стали вже настільки популярними, що 
багато експертів і фінансових інституцій прогнозують повну відмову від готівки у 
протягом кількох наступних років. Так, Джон Крейн, генеральний директор Deutsche 
Bank, стверджує, що через 10 років готівка в паперовій формі зникне з обороту, 
поступившись місцем електронним грошам. [1] 

Згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», 
електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на  електронному  пристрої,  
приймаються  як  засіб платежу іншими особами,  ніж  особа,  яка їх випускає, і є 
грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій 
формі [2]. Однак, таке визначення деякими вченими вважається не коректним в силу 
того, що сучасні гроші не мають внутрішньої вартості. Більше того, у світовій практиці 
визначення електронних грошей набуває дещо іншого значення. Так, згідно з 
Директивою Європейського Парламенту та Ради Європи №2009/110/ЄС від 
16.09.2009 р. електронні гроші визначається як «електронно, в тому числі магнетично, 
накопичена цінність у грошовому виразі, яка представлена вимогою до емітента, і яка 
після отримання коштів випускається з метою здійснення платіжних трансакцій і 
приймається фізичними або юридичними особами, відмінними від емітентів електрон-
них грошей» [3]. 

Крім форми функціонування, важливою особливістю електронних грошей є те, 
що право на їхню емісію в Україні мають відмінні від НБУ банки. Більше того, у 
світовій практиці їх може емітувати набагато ширший перелік комерційних установ. 
При цьому, спостерігається досить швидке зростання обсягу емітованих  електронних 
грошей у всьому світі. Так, за даними Європейського центрального банку, на початок 
2014 року, відповідний показник становив 4,7 млрд. євро, що на 0,8 млрд. євро більше, 
ніж у 2013 році. [4]. 

Використання електронних грошей дає значні переваги як їхнім власникам, так і 
державі загалом. Зокрема, серед позитивних наслідків для держави можна виділити 
наступні: 
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• зменшення рівня тінізації економіки. Безготівкові розрахунки, на відміну від 
готівкових, набагато легше піддаються моніторингу з боку державних органів, що 
суттєво обмежує можливості з приховування доходів і проведення незаконних 
фінансових операцій. Це дозволяє збільшити величину обов’язкових надходжень до 
бюджетів і ліквідувати багато можливостей для порушень законодавства. 

• зниження операційних витрат держави. Оборот паперових грошей є дорогим за 
рахунок емісійних витрат, транспортування і забезпечення інфраструктури для його 
функціонування. І хоча перехід на безготівкові розрахунки буде ще дорожчим у 
короткостроковій перспективі, але з часом ця ситуація кардинально зміниться через 
нижчі витрати на обслуговування безготівкового грошового обороту. 

• стимулювання споживання завдяки можливості використання всіх наявних 
коштів у будь-який момент, а також спрощення залучення кредитних ресурсів. 

• розвиток туристичної галузі і спрощення доступу до багатьох товарів завдяки 
можливості їх оплати через мережу Інтернет. [5] 

Крім переваг для держави загалом, варто згадати про переваги від безготівкових 
платежів для її громадян. Серед них можна визначити такі: вищий рівень захисту від 
викрадення; виключення можливості їхньої підробки, фізичного знищення; мобільність; 
зручність у розрахунках; можливість купівлі товарів через Інтернет; постійний моніторинг 
витрат тощо. Крім цього, багато банківських установ надають змогу моментальної 
конвертації валют під час розрахунків, що суттєво спрощує купівлю товарів за кордоном 
чи на міжнародних торгівельних площадках. Все це значно підвищує зацікавленість 
населення у використанні даних технологій. Підтвердження цьому – недавнє повідомлення 
прес-служби Приватбанку, одного з найбільших банків України, про те, що у жовтні 2015 
року загальний обсяг оплати товарів і послуг через його POS- термінали становив 6,16 
млрд. грн., що на 43% більше, ніж на початок року. Як наслідок, Україна опинилася у 
трійці країн Європи за зростанням числа транзакцій із використанням пластикових карт (за 
статистичними даними MasterCard) [6]. 

Однак є у безготівкових розрахунках і недоліки, які суттєво сповільнюють їхнє 
використання. В першу чергу це відсутність анонімності платежів, що притаманні 
готівковим грошам і потреба у відповідному рівні розвитку інфраструктури. Крім того, 
люди старшого віку менш схильні довіряти безготівковим розрахункам і важче 
пристосовується до роботи з ними. Також, такий тип розрахунків практично 
неможливий у місцях стихійної торгівлі і на традиційних ринках, які все ще є дуже 
популярними навіть у розвинутих країнах. 

Попри це, використання безготівкових грошей стає дедалі більш популярним в 
більшості країн світу, а припущення про зникнення готівки в майбутньому видається 
вже не таким нереалістичним, як кілька років тому. Тому перспективами розвитку 
грошового обороту є повне заміщення безготівковою формою грошей. 
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МОДЕЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
На сьогоднішній день в електроенергетичній галузі ряду країн світу, включно з 

Україною, відбуваються істотні структурні зміни. Вони спрямовані на пошук нових, 
ефективних моделей управління галуззю і поліпшення відносин з економічними 
суб'єктами галузі. 

На початку 90-х рр. двадцятого сторіччя в багатьох країнах світу стали вживатися 
заходи щодо реструктуризації галузі, посилення конкуренції і лібералізації 
економічних відносин між генеруючими, мережевими і розподільними компаніями. 

Уряду і органи регулювання різних країн світу розглядають питання, чи здійснювати 
реструктуризацію та / або приватизацію електричної промисловості в своїх країнах. Як 
правило, вони мають на меті підвищити ефективність галузі за рахунок більш оптимальних 
інвестиційних рішень, поліпшення використання існуючих електростанцій, удосконалення 
управління та розширення вибору, що надається споживачам. 

Якщо уряд приймає рішення про приватизацію електричної промисловості країни 
(або будь-який інший галузі), йому необхідно оцінити активи. Вартість активів 
залежить від доходів, які вони можуть приносити. Щоб надати інвесторам достатню 
інформацію, необхідну для визначення цінності активів, уряд повинен вирішити, яка 
система буде прийнята для визначення припливу доходів. Якщо приватизується гумова 
промисловість, необхідні оцінки світових цін на гуму. Якщо приватизується електрична 
промисловість, принципове значення мають джерела і надійність доходів. Системи 
регулювання використовуються з метою контролю за витратами і цінами, а також з 
метою прийняття рішень щодо інвестицій в умовах відсутності конкуренції – 
регулювання є замінником конкуренції, який використовується в умовах відсутності 
останньої. Однак, як тільки конкуренція стає можливою, повинен задаватися питання, 
чи має сенс вводити конкуренцію і в якій мірі. Таким чином, при розгляді можливості 
приватизації неминуче виникає питання про реструктуризацію [4, c.13]. 

Реструктуризація і приватизація – це різні боки зміни. Суть реструктуризації 
полягає в комерційних договорах про продаж енергії: поділ, або «розв'язування», 
інтегрованих структур галузі та введення конкуренції і вибору. Приватизація – це зміна 
форми власності з державної на приватну; вона є кінцевим пунктом ряду змін форми 
власності / управління. На сьогоднішній день при реструктуризації електроенергетики в 
основному використовуються моделі організації енергетичних ринків [1, 3, 5]: 

Модель 1. Монополія на всіх рівнях.  
При даній моделі операції з виробництва, передачі та розподілу енергії 

виконуються однією вертикально-інтегрованою компанією. Дана модель характери-
зується відсутністю загроз економічній безпеці держави, високими ризиками для 
економічної діяльності споживачів енергії. 

Наявність незалежної інтегрованої компанії дозволяє здійснювати узгоджене 
розвиток технологічної інфраструктури ринку і будівництво великих електроенергетичних 
об'єктів, тобто електростанцій, ліній електропередачі високої і надвисокої напруги, 
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використовувати дешеві джерела енергії, розташовані в регіонах країни, інвестувати в 
розвиток нових енергетичних технологій [3, с.2]. 

Модель 2: Єдиний покупець (закупівельне агентство).  
Дана модель допускає конкуренцію між виробниками енергії за право продажу 

енергії та потужності єдиного покупця, як його може виступати інтегрована або 
незалежна компанія, що має монопольне право продажу кінцевим споживачам енергії. 

Дана модель характеризується наявністю загроз для економічної безпеки держави, 
при відповідному законодавчому регулюванні ризики несуттєві, про що свідчить 
позитивний досвід застосування моделі організації енергетичного ринку в Італії і Японії. 
Ризики для економічної діяльності споживачів енергії досить високі. Їх можна знижувати 
за допомогою укладення контрактних угод між розподільними компаніями і незалежним 
покупцем, гарантією вільного доступу до транспортних та розподільчих мереж. 

На противагу першій моделі можливість узгодженого розвитку технологічної 
інфраструктури ринку, будівництва великих електростанцій і розвитку енергетичних 
технологій при використанні моделі обмежена. 

Модель 3. Оптовий ринок.  
В даному випадку розподільні компанії мають можливість купувати 

електроенергію на конкурентному оптовому ринку або прямо у виробників енергії, є 
вільний доступ до транспортної мережі, хоча розподільні компанії мають монопольне 
право на електропостачання споживачів. 

Дана модель організації ринку не виключає можливість виходу великих 
споживачів або збутових компаній на оптовий ринок безпосередньо або з укладанням 
угод з незалежними виробниками енергії на прямі поставки, які виявляються більш 
ефективними для її споживачів у багатьох випадках.  

Модель оптового ринку вимагає більш розвиненої системи організації ринкових 
угод, що збільшує економічні загрози для суб'єктів енергетичного ринку і витрати на 
його функціонування. Крім того, зменшується також і можливість державного 
регулювання розвитку технологічної інфраструктури ринку та нових технологій з 
виробництва електричної енергії. 

Модель 4: Оптові і роздрібні ринки.  
Дана модель відображає концепцію вільного ринку для всіх виробників і 

споживачів енергії. При використанні цієї моделі споживачі енергії мають право 
вибору постачальника і відкритий доступ як до транспортної (передавальної), так і 
розподільної мережі. Дана модель має більш низькі ризики прояву загроз для 
споживачів і виробників енергії, проте економічна безпека держави при цьому не 
забезпечується [3, с.2]. 

Аналіз розглянутих моделей організації енергетичних ринків показав, що 
ідеальної моделі не існує, оскільки всі вони мають як переваги, так і недоліки, пов'язані 
з наявністю загроз ризиків для основних економічних суб'єктів енергетичного ринку. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 
Національні проекти є відносно новим видом інвестиційної діяльності держави, 

тому окреслюється існуюча системна управлінська проблема – відсутність адекватної 
українському адміністративному і бізнес-середовищу організаційно-економічної моделі 
управління національними проектами, яка б забезпечувала узгодженість дій держави та 
приватного сектору економіки на основі відповідно застосовуваних регуляторних 
механізмів, інформаційних інтервенцій, інституційних підойм (зокрема, державно-
приватного партнерства), інфраструктурного інвестування тощо [1]. Тому автором 
розроблено концептуальні положення фінансового забезпечення реалізації 
національних інвестиційних проектів із застосуванням кластерного механізму.  

Ващенко Н. В. зазначає і автор з ним погоджується, що поняття «концепція» є 
системою взаємопов’язаних і логічно вибудованих  поглядів  (задумів,  ідей)  відносно 
будь-якого явища або процесу (об’єкта дослідження), які випливають один із одного, 
спрямованих на вирішення проблем і завдань щодо досягнення цілей (результату від 
використання концепції) шляхом дотримання принципів, застосування відповідних  
інструментів  (способів,  методів, планів), що мають наукове і практичне значення [2]. 

Концептуальні положення фінансового забезпечення реалізації національних 
інвестиційних проектів повинні базуватися на трьох рівнях фінансових відносин: 
мікрорівні (суб’єкти господарювання – потенційні інвестори), мезоріні (регіональний 
чи галузевий інвестиційний кластер), макрорівні (держава як суб'єкт економічної 
системи в особі органів виконавчої влади). Це обумовлено масштабністю національних 
інвестиційних проектів, їх структурою та пріоритетами в межах яких вони реалізуються.  

Метою фінансового забезпечення реалізації національних інвестиційних проектів 
є прискорення пошуку та акумуляції необхідного обсягу фінансових ресурсів та 
прискорення темпів реалізації національних проектів. 

Проблема реалізації національних інвестиційних проектів обумовлена дефіцитом 
фінансових ресурсів держави на інвестиційні потреби. Крім того, Державне агентство з 
інвестицій та управління національними проектами більшість зусиль направляло на 
покращення інвестиційного іміджу України, а не на пошук джерел фінансових ресурсів. 

На тлі зазначеної проблеми автором розроблено концептуальні положення 
фінансового забезпечення національних інвестиційних проектів із застосуванням 
кластерного механізму. Концептуальні положення полягають у наступному:  

1. Зміна форми участі держави у фінансовому забезпеченні національних 
інвестиційних проектів. Дефіцит інвестиційних ресурсів держави для своєчасного 
повного фінансового забезпечення національних інвестиційних проектів обумовлює 
необхідність пошуку інших джерел їх фінансового забезпечення та зміни форми участі 
держави з повного фінансування на ініціювання проекту, розробку його техніко-
економічного обґрунтування, пошук потенційних інвесторів для проекту, часткове 
фінансове забезпечення, надання гарантій за кредитами на інвестиційні потреби, 
компенсація вартості кредитних ресурсів для інвестора, узгодження інтересів учасників 
інвестиційного процесу та ін. 

2. Залучення до фінансового забезпечення національних інвестиційних проектів 
коштів приватних інвесторів. Більше 70% капітальних інвестицій в Україні 
здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, тому окреслюється потенційне 
джерело пошуку інвестиційних ресурсів для фінансового забезпечення національних 
інвестиційних проектів. Переважна більшість підприємств працює з низькою 
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рентабельністю активів та власного капіталу, що актуалізує для суб’єктів госпо-
дарювання питання пошуку джерел підвищення ефективності своєї господарської 
діяльності. Таким чином уможливлюється залучення приватних інвесторів (підпри-
ємств) до фінансового забезпечення національних інвестиційних проектів. 

3. Фінансове забезпечення національних інвестиційних проектів здійснюється 
кількома інвесторами. Великомасштабність національних інвестиційних проектів 
передбачає залучення великого обсягу інвестиційних ресурсів для їх фінансового 
забезпечення, а отже інвестиційні можливості одного інвестора є недостатніми. Тому 
автором запропоновано створення інвестиційного кластера для фінансового 
забезпечення певного національного інвестиційного проекту.  

4. Формування інвестиційного кластера є інструментом впровадження 
кластерного механізму. Підприємство-інвестор приймає рішення про участь у 
фінансовому забезпеченні національного інвестиційного проекту не лише на основі 
ефективності його фінансової інвестиції в проект, а й на основі вигод, що 
підприємство-інвестор отримує після реалізації національного інвестиційного проекту. 
Внаслідок реалізації національного інвестиційного проекту підприємство-інвестор 
може здійснити обмін досвідом з проектом, впровадження інновацій у виробництво, 
отримати нового постачальника сировини чи новий ринок збуту, знайти нових ділових 
партнерів та ін.. Тому, обєднання інвесторів у інвестиційний кластер відбувається за 
галузевою та / або територіальною ознакою.  

5. Застосування кластерного механізму підвищує ефективність фінансового 
забезпечення національних інвестиційних проектів. Це відбувається за рахунок 
пришвидшення темпів реалізації проекту, зниження навантаження на державний 
бюджет, покращення господарських зв’язків в межах галузі та регіону, підвищення 
конкурентоспроможності галузі та регіону, підвищення ефективності господарської 
діяльності підприємства-інвестора. 

6. Діапазон дії методів, інструментів і важелів механізму фінансового забезпе-
чення обмежений нормативно-правовою регламентацією та забезпечений інформа-
ційною складовою. Враховуючи організаційну структуру інвестиційного кластера та 
йогох можливий склад учасників 

Розроблена автором концепція фінансового забезпечення реалізації національних 
інвестиційних проектів враховує три рівні фінансових відносин держави: окремого 
підприємства-потенційного інвестора – шляхом підвищення ефективності 
господарської діяльності інвестора; галузі – через покращення господарських зв’язків 
та підвищення її конкурентоспроможності; держави – через прискорення реалізації 
національних інвестиційних проектів та зниження потреби у державних інвестиційних 
ресурсах. 

У формуванні кластерного механізму фінансового забезпечення, відсутня єдність 
теоретико-методичних підходів, які визначають пріоритетні напрямки та конкурентні 
перспективи його розвитку, використання ефективних механізмів реалізації державно-
приватного партнерства, особливо в інвестиційній сфері та підтримка пріоритетних 
проектів. Отже, наступним етапом дослідження є визначення особливостей формування 
кластерного механізму фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів. 
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України”. – 2013. – 10 (623). – С. 32-44. 

2. Ващенко Н.В. Обґрунтування концепції управління розвитком підприємства / 
Н.В. Ващенко // Академічний огляд. – 2014. – № 1 (40). – С. 94-102. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Сучасний етап розвитку теорії і практики оподаткування характеризується 

переміщенням акцентів із фіскальної функції податків (яка реалізує основне призначення 
податків – формування централізованих фінансових ресурсів держави) на регулюючу (яка 
проявляється у можливості органів державної влади за допомогою інструментів 
оподаткування регулювати певні явища, процеси, пропорції і напрямки соціапьно-
економічного розвитку держави). На думку автора, регулююча функція податків повинна 
проявлятись не лише у «виведенні» частини доходів чи прибутку суб'єктів 
господарювання за межі оподаткування, а й у встановленні жорсткої залежності між 
розмірами наданих преференцій і конкретних економічних дій суб'єктів господарювання. 

Податкове стимулювання виступає підфункцією податкового регулювання. 
Механізм податкового стимулювання розглядається як система важелів, форм, методів, 
інструментів державного впливу, спрямованих на стимулювання економічної діяльності 
платників та підвищення її ефективності шляхом зміни податків і оподаткування . 

Дія важелів податкового стимулювання виробничої сфери спрямована на заохо-
чення юридичних і фізичних осіб до виробничої діяльності і підвищення її ефектив-
ності. До важелів податкового стимулювання виробничої сфери віднесено: податкові 
пільги (звільнення від сплати податків, зниження податкової ставки, зниження бази 
оподаткування, відтермінування зобов'язання щодо сплати податку тощо), спрощення 
податкового адміністрування, податкову угоду (договірне зменшення податкового 
зобов'язання чи часу його сплати, розстрочка податкової заборгованості, звільнення від 
податкового зобов'язання), податковий кредит (відшкодування), податковий вексель. 

Політика податкового стимулювання реалізується переважно через застосування 
податкових пільг. Основною якісною характеристикою  оподаткування у державі з 
трансформаційною економікою з врахуванням процесів глобалізації системи визначено 
гнучкість, що дозволяє виконувати роль регулятора економіки, вибірково і тимчасово 
знижуючи податкові ставки або навіть тимчасово вводячи нульову ставку за окремими 
податками, при цьому зважаючи, що податки є не тільки способом формування 
державних доходів, а ще й важелем впливу на економічну поведінку платників. 

  Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що критеріальними умовами 
дієвості податкової політики держави є її стабільність та чітка цілеспрямованість на 
вирішення конкретних завдань. Податкові перетворення в умовах української 
економіки повинні активно стимулювати розвиток реального сектора, підвищення 
зацікавленості суб'єктів господарювання у розширенні легальної діяльності, сприяти 
легалізації фінансових потоків та виходу з тіні прихованих капіталів. 

 
1.Фінансово – монетарні важелі економічного розвитку [Текст]: В 3 т. – Т.1: 

Фінансова політика та податково бюджетні важелі її реалізації / За ред.гл.- кор..НАН 
України А.І. Даниленко. – К.: Фенікс, 2008. – 468с. 

2. Пророк Р.В. Удосконалення державної податкової політики / Р.В.Пророк // 
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник.  -Івано-Франківськ 
: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 
2007. – Вип. III. – Т.1. –  142 с. 

3. Данилишин Б. М. Стратегічні напрями сталого розвитку України [Текст]  
Б. М. Данилишин – К: РВПС НАН, 2003. – 262 с. 
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АНАЛІЗ ЗМІН ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ  
ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ  

 
Однією з основних умов вступу України в Європейський союз є ефективне 

функціонування економіки та соціальний захист населення, який базується на системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому для вітчизняних 
суб’єктів господарювання актуальним є аналіз нововведень в нарахуванні єдиного 
соціального внеску. Вищевикладене обумовило актуальність теми дослідження та його 
мету. Метою публікації є систематизація та узагальнення основних змін, що 
стосуються оподаткування єдиним соціальним внеском.  

Відповідно до Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ, з 1 січня 2016 року внесено зміни до 
Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від 08.07.2010 р. № 2464-VI, а саме: 

– встановлена єдина ставка ЄСВ у розмірі 22% (диференційовані ставки ЄСВ 
залежно від класу професійного ризику виробництва скасовано); 

– максимальна величина бази нарахування ЄСВ підвищена із 17 до 25 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. (З огляду на новий розмір 
прожиткового  мінімуму для працездатної особи на 2016 рік максимальна величина для 
ЄСВ складає: з 1 січня 2016 року –  34450 грн., з 1 травня 2016 року – 36250 грн., з  1 
грудня 2016 року – 38750 грн.); 

– із заробітної плати (доходу) працівників не потрібно утримувати ЄСВ; 
– якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, 

то сума ЄСВ – розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати й ставки ЄСВ; 
– під час нарахування зарплати (доходів) фізичним особам із джерел за 

неосновним місцем праці ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування 
ЄСВ незалежно від її розміру [1]. 

Вищеперелічені зміни, певною мірою, можна вважати позитивними, як для 
працівників (збільшується сума доходу, яка підлягає виплаті працівнику), так і для 
роботодавців (зменшуються витрати щодо нарахованого на фонд оплати праці єдиного 
соціального внеску). Тобто, у результаті зниження ставки єдиного соціального внеску 
роботодавця і скасування утримання ЄСВ із доходу працівника зменшується податкове 
навантаження на оплату праці.   

За результатами аналізу змін, внесених до Закону України Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 р. № 2464-
VI, систематизовано та узагальнено окремі нововведення що стосуються загальних засад 
встановлення єдиного соціального внеску. 

З’ясовано, що з 1 січня 2016 року було внесено зміни, що стосуються бази та 
ставок оподаткування єдиним соціальним внеском. Критерії визнання платників та 
об’єкта оподаткування ЄСВ змін не зазнали. Незмінним залишається також порядок 
обчислення єдиного соціального внеску, податковий період, строк та порядок його 
сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату ЄСВ. 

 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 
році: Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ. 
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СУБСИДІЇ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ  
ФІНАНСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ГРОМАДЯН 

 
Із 01.05.2015 р. почала діяти Постанова Кабінету міністрів України «Про 

удосконалення порядку надання житлових субсидій», що запроваджує спрощену 
систему отримання субсидій [1]. Передумовою прийняття цієї постанови стало 
зростання цін на комунальні послуги, внаслідок чого більшість українців не матимуть 
змоги оплачувати за комунальні послуги за новими тарифами у зв’язку із низьким 
рівнем доходів населення в Україні. Саме тому урядом прийнято рішення про 
впровадження субсидій з метою зниження фінансового навантаження громадян.  

Питання субсидій та пільг досліджується науковцями з метою виявлення 
позитивних та негативних наслідків їхнього застосування як у поточному, так і у 
довгостроковому періоді. Зокрема С. Барматова вивчає зростання тарифів для 
населення і як це вплине на суспільство, а саме доводить, що зростання тарифів у 
випадку, коли більшість українців отримує заробітну плату, нижчу за середньо-
статистичну, може призвести до соціального колапсу [2, c. 6-11]. М. Фігурка оцінюючи 
стан тарифів на основні види комунальних послуг, які запропоновані населенню в 
певних обласних центрах України, наголошує, що населення потребує від держави 
сформованого пакету низки законопроектів, розробки комплексної стратегії на 
національному і регіональному рівні щодо пошуку і застосування альтернативних 
джерел енергії в Україні, які б були значно економнішими у використанні для 
населення [3, c. 21-26]. У той же час Л. Івашова та М. Івашов стверджують, що для 
спрощення фінансування та забезпечення пільг і субсидій громадянам, потрібно 
децентралізувати їхнє фінансування [4, c. 34-42]. 

У табл. 1 наведено обсяги субсидій в Україні за 2011-2015 рр. 
 

Таблиця 1 
Загальна сума субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за 2011-2015 рр. 

Роки 
Сума субсидій на оплату 
житлово-комунальних 
послуг, млн. грн. 

Абсолютне 
ланцюгове 
зростання 

Темп приросту 
ланцюговий, % 

Абсолютне 
базове 

зростання 

Темп 
приросту 
базовий, % 

2011 318,0 - - - - 
2012 292,4 -25,6 -8,1 -25,6 -8,1 
2013 272,5 -19,9 -6,8 -45,5 -14,3 
2014 348,8 76,3 28,0 30,8 9,7 
2015 2346,0 1997,2 572,6 2028 637,7 

Джерело:сформовано авторами на основі [5] 
 
З даних табл. 1 бачимо, що зменшення обсягів субсидій в Україні спостерігалося у 

2012-2013 рр., тобто можемо стверджувати про задовільний рівень доходів населення і 
їхню спроможність розраховуватися власними коштами за житлово-комунальні 
послуги. У 2014 р. спостерігається зростання обсягу наданих субсидій на 9,7% 
порівняно з 2011 р. та на 30,8% порівняно з 2013 р. відповідно, першопричиною чого 
стало різне зниження реальних доходів населення у 2014 р. і їхня неспроможність 
розраховуватися за житлово-комунальні послуги за новими тарифами. У 2015 р. 
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фінансовий стан громадян і надалі погіршувався, а тарифи на житлово-комунальні 
послуги і надалі зростали, що зумовило необхідність радикальних дій зі сторони 
держави у напрямку підтримання населення через субсидування. 

На наш погляд, основними напрямами реформ мають бути:  
− відмова від субсидій і запровадження системи адресної допомоги населенню, 

що дозволить зменшити несанкціоноване витрачання коштів; 
− перегляд норм і обсягів споживання послуг за пільговими тарифами; 
− запровадження електронної систему обліку для простоти і зручності 

використання; 
− формування чіткої системи відповідальності за правдиве надання інформації 

про спожиті житлово-комунальні послуги та реальні доходи. 
Застосування рекомендованих заходів сприятиме раціональному й ефективному 

використанню коштів з бюджету, спрямованих на забезпечення соціального захисту 
населення. 
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РОЛЬ БРЕНДІНГУ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ 
 
Динамічні зміни на вітчизняному ринку банківських послуг, що спостерігаються 

протягом останнього десятиліття, а саме зростання рівня конкуренції, реструктуризація 
філіальної мережі, перенасичення ринку однотипними послугами, спонукає банки до 
зміцнення свої конкурентних переваг. На фоні визначених тенденцій банки все частіше 
звертають увагу на клієнтоорієнтовані стратегії розвитку, в основі розвитку яких 
лежить брендинг. Досліджуючи особливості брендингу у вітчизняному фінансовому 
секторі ми дійшли висновку, що основна проблема банків полягає у низькій 
диференціації брендів. Більшість фінансових брендів схожі  між собою та пропонують 
однаковий набір послуг. За таких обставин клієнти змушені обирати банк шляхом 
порівняння конкретних матеріальних цінностей, а саме ціни та територіальної 
доступності відділень. Втім, як зазначає видавець журналу The Financial Brand Джефрі 
Пілчер «чим сильніший бренд, тим менш важливою для споживача стає ціна товару. 
Наприклад, коли хтось вирішує придбати взуття Nike, ціна для нього не є визначальним 
фактором. Приблизно те ж саме відбувається і щодо продукції Apple. Клієнти готові 
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платити надбавку до ціни за сильний бренд, який вони люблять і якому довіряють». 
Зважаючи на відзначене, останнім часом все більше банків концентрують зусилля на 
таких інструментах, як брендинг, рестайлінг, репозиціонування, ребрендинг, тощо. 

Брендинг (branding) – це процес створення і розвитку бренду, основний спосіб 
диференціації продуктів, інструмент просування товарів на ринок і створення 
довгострокової зв'язку зі споживачами на основі актуальних для споживачів цінностей, 
закладених в бренд. Бренд є ідентифікуючим атрибутом банку, що містить певний 
набір візуальних і вербальних характеристик  (рис.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні елементи бренду банку 
 
Бренд банку має певний життєвий цикл, у разі згасання якого може виникнути 

потреба у здійсненні ребрендингу. Взагалі у маркетингу є три основні терміни з 
префіксом ре-: репозиціонування, рестайлінг і ребрендинг. 

Репозиціонування – це процес, за допомогою якого банки намагаються 
пристосувати свою діяльність до зміни вимог клієнтів з урахуванням змін зовнішнього 
середовища. Так, у березні 2012 р ПУМБ. відповідно до нової маркетингової стратегії 
банка змінив позиціонування на «ПУМБ – Перший Український». За словами 
керівництва банка вони прагнули  не просто стати комфортним банком, але 
інноваційним, передовим і сильним учасником фінансового ринку, банком, яким може 
пишатися Україна. Запускаючи нове позиціонування, ПУМБ заявив про себе як про 
лідера, клієнтоорієнтований, надійний та передовий банк як в продуктах, процесах, так 
і в сервісі. Клієнтоорієнтований – значить і комфортний в тому числі. Надійний – 
значить професійний. Передовий – значить Перший. 

Рестайлінг – косметична зміна візуальних атрибутів, простіше кажучи – 
оновлення логотипу, фірмового стилю, тощо. Рестайлінг, поза іншим, обумовлений 
чинником часу, оскільки кожні 10–15 років у світі відчутно змінюється естетика 
візуальних комунікацій. В останні роки банки стали активніше використовувати у 
своєму корпоративному стилі яскраву атрибутику, що обумовлено прагненням банків 
виділитися із загальної маси банківських установ.  

Ребрендинг – це концептуальна зміна ідеології бренду і всіх його складових: 
позиціонування, платформи, слогана, логотипа, фірмового стилю і т.д. Він проводиться 
тільки в тому випадку, якщо на ринку відбулися значні зміни і бренд перестав відповідати 
бажанням споживачів або утримання бренду перестало відображати можливості компанії. 
І фактично являє собою зміну змісту існуючої вербальної «форми» бренду. 

Має добре запам’ятовуватися, викликати потрібні асоціації. При виборі назви необхідно 
дослідити конкурентне середовище, використовувати мовленнєві методи, обов’язково 
перевірити назву на милозвучність і відсутність негативних асоціацій. 

Це своєрідна візитна картка, завдяки якій банк ідентифікується нинішніми і потенційними 
клієнтами без додаткової інформації. Має створювати чіткий зрозумілий образ. 

Основна ідея, що звичайно виражається в одній короткій фразі. Має коротко характеризувати 
політику банку на фінансовому ринку. 

Конкретне змістовне формулювання цілей і завдань діяльності банку у глобальній перспективі. 
Повинна бути чітко та лаконічно сформульована, ґрунтовна та зрозуміла пересічному 
громадянину. 

Сукупність прийомів різного характеру (художніх, текстових), що об’єднані однією ідеєю, гамою 
кольорів. Елементи: логотип; слоган; гама кольорів, елементи одягу, візитна картка, фірмовий 
бланк, конверт тощо. 

Охоплює ієрархію цінностей, що домінує серед співробітників банку та сукупність способів їх 
реалізації, що переважають в банку на певному етапі розвитку. 

назва  

логотип  

слоган  

місія  

фірмовий 
стиль  

корпоративна 
культура  
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Найчастіше ребрендинг відбувається у трьох випадках: 
ü компанію купує новий власник, який має свої цілі і своє позиціонування/цін-

ності. Він може захотіти стати правонаступником того іміджу, який був у купленої 
компанії; 

ü власник залишається колишній, але ім’я бренду дуже ранить серце споживача. У 
якості приклада можна привести зміну назви банку «Російський стандарт», який наразі 
функціонує під назвою Forward Bank; 

ü бренд, усвідомлюючи зміни уподобань споживача й конкурентного 
середовища, змінює цільову групу, коригує позиціонування, цінності, а потім – як 
наслідок – змінює логотип, зовнішній вигляд і меседжі, стиль комунікації. 

Критеріями сильного банківського бренду, на наш погляд є: історія банку, термін 
знаходження на ринку. Більш «старі» банки,  викликають більшу довіру в порівнянні з 
банками, існуючими рік на ринку; склад і структура керівництва банку. Наявність в 
управлінні чиновника в якійсь мірі грає одну з вирішальних ролей у формуванні думки 
про банк; розмір банку за величиною активів; технології обслуговування, наявність 
великої кількості відділень, зручність користуванням банкоматами і розвиненість 
мережі в цілому; якість обслуговування; ноу-хау, програмні продукти і т.д. 

Переваги формування ефективного банківського бренду: максимізація 
процентних ставок при адресному розміщенні ресурсів; мінімізація витрат на залучення 
ресурсів за рахунок зниження рівня процентних ставок, прийнятного для клієнта; 
збільшення обсягів залучених і розміщених банком ресурсів; оптимізація асортименту 
банківських продуктів;  підвищення лояльність клієнтів банку; зниження операційних, 
кредитних і, процентних ризиків і ризику ліквідності; поліпшення якості 
взаємовідносин банку з державою, регулюючими органами і персоналом; тощо. 

 Підсумовуючи здійснене дослідження можна дійти висновку, що сильний бренд 
банку є запорукою його дохідності та стабільності на ринку оскільки у тому випадку коли 
елементи бренду створені правильно, а пропозиції відповідають очікуванням клієнтів, тоді 
бренд допомагає банку не лише  диференціюватися від конкурента, а і створити додаткову 
цінність  за яку клієнти готові переплачувати. Отже роль та значення бренду є 
беззаперечною. Своєю чергою відсутність сильного бренду спричиняє демпінг, зниження 
тарифів, процентних ставок, переведення низки сервісів, за які клієнти в іншій ситуації 
заплатили б, не замислюючись, в розряд безкоштовних. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОМУВАННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
В умовах сьогодення економічні моделі макрорівня не є універсальними для всіх, 

адже кожна країна потребує індивідуального підходу. Невід’ємна складова будь-якої 
держави – це її народ, а саме його культурні особливості та базові цінності. Від цього варто 
відштовхуватись у здійсненні відповідної державної економічної політики. Разом з тим, 
нерідко цей чинник національності ігнорується як на загальнодержавному рівні, так і на 
рівні суб’єктів господарювання. У світовому контексті ці особливості також є важливими, 
адже як сказав колишній прем’єр-міністр Італії Р. Проді, «розвиток глобалізації світу 
робить поняття різноманітності ще більш важливим. Люди з різними переконаннями і 
цінностями можуть жити та працювати разом продуктивно, але для того, щоб це сталось, 
дуже важливо зрозуміти й оцінити різноманітність світогляду людей» [1]. 
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Для будь-якої країни врахування національних особливостей є ключовим 
фактором, який необхідно брати до уваги при здійсненні державної економічної 
політики у різних сферах. Д. Лендіс, американський економіст і автор книги 
««Багатство і бідність народів» стверджує, що успіх національних економік перш за все 
залежить від культурних факторів. Доцільним також буде взяти до уваги дослідження 
А. Майди та Д. Родріка [3, с. 19], у якому на основі унікальної бази даних Програми 
інтернаціонального соціального опитування, яке охопило 20 000 осіб, що проживали у 
23 країнах, було виявлено, що рівень торгівлі в значній мірі залежить від рівня 
людського капіталу. Неекономічні фактори, зокрема, цінності та ідентичність 
(індивідуалізм) мають значну кореляцію у поясненні особливостей здійснення торгівлі. 
Від рівня націоналізму та патріотизму залежить й рівень протекціоністських заходів.  

Кожній країні і її громадянам притаманні культурні особливості. Відповідь на такі 
питання, як рівень індивідуалізму/колективізму, настільки є великою дистанція між 
громадянами і владними органами та інші, дає змогу сформувати ключові національні 
особливості та цінності кожної країни. А це у свою чергу безпосередньо впливає на 
спосіб управління державою та її економічною політикою. У табл. 1 представлено 
ключові національні особливості українців і рекомендовані дії, які має здійснювати 
держава у рамках своєї діяльності.  

 
Таблиця 1 

Приклади рекомендованих заходів державної економічної політики з урахуванням 
національних особливостей українців 

Характерні особливості Рекомендовані заходи 

Індивідуалізм 
1. Децентралізована система перерозподілу 
бюджетних коштів. 
2. Орієнтація на внутрішній ринок. 

Низька амбіційність 
1. Реформи у освіті, основою ідеєю яких має стати 
навчання, орієнтоване на виховання підприємницького 
хисту. 

Конформізм 

1. Залучення громадських активістів до  розроблення 
та контролювання державних управлінських рішень 
економічного характеру [4]. 
2. Спрощена система ведення бізнесу на 
законодавчому рівні.   

Патерналізм (все скероване 
«вищими силами», а не нами, 
«ми залежні від них») 

1. Надання статусу «вільного підприємця» всім 
особам, що досягнули повноліття із відповідною 
можливістю займатися підприємницькою діяльністю 
[4]. 

Амбівалентність свідомості 
(слабка готовність слідувати 
нормам і правилам) [4] 

1. Спрощене регулююче законодавство в економічній 
сфері без включення пільг та можливостей уникнення 
правил [4]. 

Декларативна релігіозність 1. Невідворотність регулюючих заходів економічного 
характеру, мінімум сподівання на етику та добру волю. 

Джерело: складено на основі [4] 
 
Зважаючи на те, що умови введення бізнесу в Україні ускладнені постійними 

перевірками та високим рівнем контролю з боку держави, доречним було б при здійсненні 
державної політики у сфері бізнесу враховувати принцип «первинної відповідальності», 
який полягає в тому, що кожен підприємець самостійно несе відповідальність за якість 
власних товарів і послуг. З боку держави забезпечується початковий контроль, і після 
певного періоду часу цей контроль стає вибірковий. Має бути мінімальне втручання 



 174 

санітарних служб, адже роль основного контролера переймає на себе сам підприємець. 
Звичайно, є такі галузі, в яких постійний контроль є необхідним, проте все ж таки є чимало 
таких, які цього не потребують. Зокрема, така політика починає активно впроваджуватись 
на українських митницях (прикладом такої є митний пост «Городок» Львівської митниці). 
Чи справді буде доречним введення такого принципу і чи буде він «працювати» серед 
українців? Зважаючи на основні засади ринкової економіки, одним із основних стимулів до 
цього стане конкуренція. Оскільки зараз проходить активна євроінтеграція, вона буде 
набирати ще більших обертів. Не менш важливу роль у реалізації цього принципу також 
відіграє характерна для українця риса, як «прагнення бути кращим». Згідно з 
дослідженням GFK, було виявлено, що одними з цінностей, важливість яких в Україні 
зросла у 2014 році, стали: матеріальні блага, прагнення в усьому бути першим та ставити 
свої інтереси вище інтересів інших людей [5]. 

Важливість знання національних особливостей є ключовими у здійсненні 
ефективної політики будь-якої країни. У своїй книзі «До ефективних суспільств» [6, c. 
58] Б. Гаврилишин зазначає, що:   

Ефективність влади = f (прийнятність влади) 
Це означає, що чим краще державна економічна політика адаптована до 

культурних особливостей її громадян, тим вищий рівень її прийнятності це спричинить, 
що у свою чергу підвищить ефективність влади. І це повинно стати пріоритетним у 
визначенні нашого індивідуального вектору розвитку та кроків у досягненні успіху. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕНННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 

 
Підвищення економічної ефективності сільського господарства в цілому 

передбачає збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської 
продукції при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю 
продукції. В сучасних умовах сільське господарство розвивається переважно на основі 
інтенсифікації, що є основним джерелом підвищення його економічної ефективності.  
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Шляхи підвищення ефективності виробництва зерна, які забезпечують дальше 
збільшення обсягів виробництва продукції і зменшення витрат на одиницю продукції, 
передбачають комплекс таких основних заходів: поліпшення використання землі, 
підвищення її родючості; впровадження комплексної механізації і автоматизації 
виробництва; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва на основі 
міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції; раціональне використання 
виробничих фондів і трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсо-
зберігаючих технологій та індустріальних методів виробництва; підвищення якості і 
збереження виробленої продукції; широке використання прогресивних форм організації 
виробництва і оплати праці на основі колективного, сімейного і орендного підряду та 
оренди як прогресивної форми господарювання; розвиток сільськогосподарського ви-
робництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання і створення 
для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи 
[1, С. 60]. 

В умовах становлення ринкових відносин, коли ціна на ринку продукції 
формується головним чином через співвідношення попиту і пропозиції, реально 
вплинути на підвищення ефективності виробництва зерна та сільськогосподарської 
продукції в цілому підприємства можуть за рахунок зниження собівартості одиниці 
виробленої продукції. У комплексі заходів підвищення економічної ефективності 
виробництва зерна найважливішим є поліпшення використання землі на основі 
підвищення її родючості і зростання врожайності сільськогосподарських культур. Ці 
завдання успішно вирішуються шляхом вирощування сільськогосподарських культур 
за технологією програмованих урожаїв з використанням досягнень науки, передової 
практики і забезпеченням високої якості праці.  

Водночас впровадження у виробництво культур і сортів інтенсивного типу може 
мати й негативні наслідки. Розвиток інтенсифікації землеробства без дотримання 
відповідних умов призводить до погіршення структури ґрунту, підвищення темпів 
деградації земель і загострення екологічної ситуації.  Суттєвий вплив на ефективність 
виробництва зерна має насіннєвий матеріал. Високоякісне насіння за сприятливих умов 
спроможне забезпечити  високу урожайність та якість отриманої продукції. Але з іншої 
сторони якісне насіння має високу вартість і в структурі виробничих витрат складає до 
20 % виробничої собівартості. За несприятливих кліматичних та виробничих умов 
високоякісне насіння не забезпечить навіть простого відтворення капіталу. 

Один із напрямів підвищення економічної ефективності виробництва зерна – 
впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва. Вирішення цієї 
проблеми сприяє насамперед підвищенню продуктивності праці в сільськогоспо-
дарському виробництві, що є основним якісним фактором економічного і соціального 
розвитку.  

Враховуючи складний фінансовий стан, багато підприємств розширюють вико-
ристання енергозберігаючих технологій підготовки ґрунту до посіву зернових культур, 
що суттєво знижує виробничі витрати, але поряд з цим знижує і якість підготовки, що 
погіршує як умови проростання та розвитку рослин так і умови виконання наступних 
операцій виробництва зерна. Це призводить як до зниження урожайності зернових 
культур та якості отриманого врожаю, так і до збільшення витрат на догляд за 
посівами. Крім того неякісна підготовка ґрунту призводить до зниження продуктив-
ності та якості виконання операції основними засобами, що виконують в подальшому 
технологічні операції та унеможливлює використання більш сучасних машин для їх 
виконання. Але з іншої сторони, навіть пріоритетне фінансування виконання обробітку 
ґрунту, не гарантує прибутковість в цілому виробничо-комерційної діяльності 
підприємства по виробництву зерна. 

Істотне збільшення виробництва зерна та підвищення його економічної 
ефективності є необхідною умовою не тільки поліпшення забезпечення населення 
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продуктами харчування, а й підвищення ефективності виробництва інших видів 
продукції сільського господарства. Зміцнення матеріально-технічної бази останнього, 
впровадження інтенсивних технологій виробництва, прогресивних форм організації 
праці, поліпшення матеріального стимулювання праці мають сприяти підвищенню 
врожайності зернових культур та збільшенню обсягів виробництва зерна. У даний час 
досягнутий рівень виробництва не забезпечує потреб країни в зерні. Поряд з невисоким 
рівнем урожайності зернових допускаються значні втрати зерна при збиранні, 
транспортуванні, зберіганні, переробці-та використанні. Внаслідок незбалансованості 
кормових раціонів, недостатньої кількості грубих, соковитих та зелених кормів, 
невідповідності структури виробництва зерна потребам тваринництва та під, впливом 
багатьох інших, у тому числі й організаційних, факторів щорічні перевитрати зерна 
досягають 10-12 млн. т. Поряд з цим зниження обсягів виробництва зерна змушує 
підприємства зменшувати поголів'я худоби та птиці, що в свою чергу також спричинює 
зниження обсягу виробництва тваринницької продукції, гальмує розвиток цієї галузі. 

Важливим фактором подальшого розвитку зернового господарства України є 
розвиток ринку зерна. Розвиток ринку зерна повинен передбачати: надання 
господарської самостійності виробникам і створення умов для конкуренції учасникам 
ринкової торгівлі зерном і зернопродуктами; роздержавлення підприємств системи 
заготівлі, зберігання і переробки зерна та відміну хлібної монополії; зміну порядку 
формування і розподілу державних ресурсів зерна; перехід на економічні методи 
державного регулювання ринкових відносин. Сучасна економічна політика держави та 
розвиток ринку зерна вимагають з‘ясування причин та факторів, що впливають на 
кінцевий результат виробництва [2, c. 2]. До заходів, які б забезпечили підвищення 
окупності витрат підприємства при виробництві зерна, належать: • застосування 
підходів, які б сприяли підвищенню урожайності зернових культур, зниженню їх 
собівартості; • підвищення якості зерна; • врахування досвіду інших господарств у 
високоефективному веденні галузі. Щороку українські виробники зерна стикаються з 
одними й тими ж проблемами: перевищення пропозиції зерна над попитом; відсутність 
приміщень для зберігання нового врожаю; занизькою ціною на зерно на внутрішньому 
ринку; залежність аграріїв від зернотрейдерів, які сьогодні контролюють переважну 
частину товаропотоків зерна; експортні обмеження та інше, що призводить до 
зменшення дохідності зерновиробництва. Всі ці проблеми обумовлюють об’єктивну 
необхідність пошуку інноваційних шляхів підвищення конкурентоспроможності 
продукції українських зерно виробників як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AS MODAL  
OF THE ENTERPRISE`S SOCIAL CAPITAL 

 
 Disconnections on the sociocultural level, e.g. in a firm, happen due to practices of 

categorizing, stereotyping, and stratifying individuals. All theoretical approaches (affective 
events theory, emotional labor approach, relational-cultural theory) focus on a very specific 
aspect of relationships – affective states, emotional display, or psychological experiences of 
marginal groups.  For the purpose of this research a broader theory, which incorporates 
dimensions of work, distribution, exchange, morals, values, and other important work aspects, 
and which is cross-culturally validated was needed. This research applies the relational 
models theory (RMT) as a theory meeting all named requirements. 

RMT was applied to questions of trust in institutions connecting the issues of trust with 
a prevailing relational model. A relational model in this event can be seen as a part of 
psychological contract between the firm and an employee. Relational models are associated 
with social identities and their breach can jeopardize moral and rational self-images of people. 
RMT also helps understand organizational management.  

Fiske assumed that individuals switch between the four different relational models 
according to the situation, interactions in a firm on different levels are a good representation 
of such different situations. For example, RMT incorporates interactions in work, distribution, 
morale, communication, exchange, and other dimensions, and these dimensions differ for 
employees and their peers and for employees and their managers. The use of relational models 
on different levels of organizations, however, has not been investigated yet. 

The aforementioned aspects dictate a necessity of a study on relational models in order 
to contribute to the literature by, first, strengthening RMT application in organizational 
behavior research; second, testing Fiske’s and Tetlock’s (1997) arguments on cultural 
predispositions for certain relational models in the business domain; and, third, investigating 
mechanisms of choice of relational models on different organizational levels.  

In their 1997 paper, Fiske and Haslam even provide a proof for relational models 
playing a more important role than personalities. They show that in relationships where one of 
the parties needed to be substituted, the initial party preferred not the person with similar 
personal characteristics, but the one using the same relational model [2]. 

As a result of his anthropological research, Fiske proposed four elementary models of 
relationships: communal sharing, authority ranking, equality matching, and market pricing. 
These four models are present in all societies and form a framework for communication, 
work, distribution, exchange, and other aspects of relating. RMT is one of the first theories 
incorporating relational and societal structures, natural selection and culture, cognition, 
motivation, and emotion and psychology [1]. 

Manifestations and four elementary relation models are described in table 1. The first 
model of interpersonal relationships – communal sharing is based on the principle of 
equivalency and collegiality. This model is grounded in common beliefs, values, and goals, 
and explains group cohesion. The main features of which is common value system and 
community`s achieved targets. The community interests are more important than personal. 
The communal sharing model can be applied to a firm if the core values of the firm are 
focused on commonalities 

The main peculiarities of the second model of interpersonal relationships – authority 
ranking are hierarchical structure of relationships and remote participants in decision-making. 
Management is reduced to a clear chain of command and subordination.  
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Table 1 
Domains and features of relational models 

Relational models 

communal sharing authority 
ranking equality matching market prices 

commonality 
collegiality 
equivalence 

lack of 
individualism 
consentience 

authoritarian 
style   

content of 
control   

hierarchical 
subordination 

 

 
the balance of 

interests, 
equivalence in job 

fulfillment 
collegiality 

 
 

rationality,  
monetary 

basement of 
relationship, 

evaluation " cost-
benefit " according 
to spent time and 

efficiency 

be of a group power 
motivation desire for equality achievement 

motivation 

 
D

om
ai

ns
 a

nd
 fe

at
ur

es
 

 

reciprocal 
emulation 
communal 
consensus 

 

 
leadership 

eye-for-eye 
feuding 

tit-for-tat reprisals 

mercantile 
basement 

 
The third model – equality matching provides the balance in the relationship, herewith 

the system of values and target sets of its participations have an individual character. 
Reciprocal relationships are typical for this model, meaning a fair exchange of knowledge, 
time, property, and so on. If one employee accomplishes a task, the others are morally obliged 
to balance such action out by their actions, e.g. accomplishing other tasks with similar amount 
of work, or taking turn in accomplishing the same task next time. 

Implementation the principle of proportionality is provided by the fourth model – 
market prices. In contrast to the equality matching model where group members agree on 
some sort of approximate balance, market prices needs a well-defined scale or a set of scales. 
For example, if employees include a precise amount of expected time and effort investments, 
salary, and so on in their agreement on work distribution, one can observe the market prices 
model of relating. 

Relational models can be applied to various aspects of a firm. For example, in terms of a 
free market, firms have to compete for employees and offer them better conditions, including 
well-being and favorable organizational climate, in order to increase productivity. Core values are 
used to find and motivate people to achieve specified results (introduction of CS-based 
relationships) and to achieve a group cohesion [3]. Fairness (EM-based relationship) is the 
important aspect of motivational policy. Moreover, the issue of gender and diversity becomes 
more important to achieve balance and promote fairness. Linear execution (AR-based 
relationships) proved to be especially efficient in the mode of low-pace environments, whereas 
less linear iterative structures showed their efficiency in high-velocity environments. 
Consequently, a correct choice of relational models indirectly influences the firm’s efficiency. 

 
1. Fiske, A.P. and Haslam, N. (2005), “The four basic social bonds: structures for 

coordinating interaction”, Interpersonal Cognition, Guilford Press, New York, NY, US,  
pp. 267–298. 

2. Fiske, A.P. and Haslam, N. (1997), “The structure of social substitutions: a test of 
relational models theory”, European Journal of Social Psychology, Vol. 27 No. 6,  
pp. 725–729. 

3. Dion, K.L. (2000), “Group cohesion: from ‘field of forces’ to multidimensional 
construct”, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, Vol. 4 No. 1, pp. 7–26. 
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Фінансова безпека є однією з найважливіших складових економічної, без якої 

практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед державою. За 
думкою українського вченого М. М. Єрмошенко фінансова безпека є ґрунтовною 
складовою економічної безпеки держави, оскільки на фінансах базується будь-яка 
економіка [1, с. 19]. 

Економічна безпека згідно з Законом України «Про основи національної безпеки 
України» [2] є найголовнішою складовою національної безпеки. Вона є матеріальною 
основою національної суверенності, що визначає реальні можливості в забезпеченні 
інших видів безпеки, до яких належать політична, екологічна, військова, інформаційна, 
соціальна та науково-технологічна. 

Фінансова безпека держави — це ступінь захищеності фінансових інтересів 
держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної, 
банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, що 
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 
впливів, спроможністю держави ефективно формувати та раціонально використовувати 
фінансові ресурси, достатні для задоволення її потреб, шляхом виконання зобов'язань і 
забезпечення соціально-економічного розвитку[3]. 

Суб'єктами фінансової безпеки виступають: окремі громадяни і населення в ціло-
му, домашні господарства, підприємства, організації, установи, галузі господарського 
комплексу, регіони, окремі сектори економіки, держава, міждержавні утворення, а 
також світові співтовариства. 

Елементами фінансової безпеки України є: 
1) ефективність фінансової системи, тобто її здатність забезпечувати досягнення 

стратегічних та тактичних цілей розвитку держави; 
2) незалежність фінансової системи, тобто здатність держави самостійно 

визначати цілі, механізми та шляхи її функціонування; 
3) конкурентоспроможність фінансової системи, тобто її здатність повноцінно 

виконувати свої завдання та функції в умовах існування та впливу фінансових систем 
інших країн та світових фінансових агентів[4]. 

Враховуючи, що економіка України має високу залежність від коливань на 
світових грошово-кредитних та товарних ринках, а також низький рівень захищеності 
вітчизняної фінансової системи від зовнішніх дестабілізуючих факторів, можна 
сказати, що протидія загрозам фінансової безпеки грає одну з ключових ролей у 
забезпеченні національної безпеки нашої держави [5]. 

Ступінь впливу загроз визначається на підставі розрахунку і моніторингу системи 
індикаторів та порівняння їх із пороговими значеннями. Індикатор  — елемент, що 
відображає процес або стан об'єкта спостережень, його якісні та кількісні характе-
ристики. Рівень фінансової безпеки визначають багато індикаторів, основними з яких є: 
дефіцит бюджету, обсяги боргів держави, рівень інфляції, вартість банківських 
кредитів, рівень монетизації економіки, обсяг міжнародних резервів НБУ[3]. 

Загалом, під проблемами фінансової безпеки можна розуміти всі ті дестабілізуючі 
фактори, які впливають на економіку України загалом, на діяльність окремих галузей, 
секторів економіки та підприємств. 

Основними такими проблемами виступають: 
1) Бойові дії на Сході України; 
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2) Значна частка тіньового сектору економіки; 
3) Високий, постійно зростаючий рівень зовнішнього боргу; 
4) Негативне сальдо платіжного балансу; 
5) Доларизація економіки; 
6) Недостатня кількість золото-валютних резервів; 
7) Значне зростання загального рівня цін у 2014 році, спричинене різким 

зростанням попиту через негативні очікування серед населення. 
8) Відтік капіталу з України. 
Дані фактори впливають на основні складові фінансової безпеки, а саме на: 
- Бюджетну безпеку. Це основа фінансової безпеки держави. Бюджетна безпека – 

це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і 
видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних 
коштів. Для неї, на сьогоднішній день, характерна розбалансованість бюджету, 
покриття дефіциту переважно за рахунок додаткової емісії, що спричиняє інфляцію.  

- Податкову безпеку, для якої характерним є зменшення бази оподаткування через 
зниження обсягів виробництва підприємств,  банкрутства, зростання рівня тінізації 
економіки. 

- Банківську безпеку, яка характеризується обмеженістю кредитних ресурсів, 
перебуванням значної частини грошей у позабанківському обігу. 

- Монетарну безпеку, для якої характерна відсутність стабільності грошової 
одиниці і високі темпи інфляції[6]. 

Аналізуючи вище сказане, можна прийти до висновку, що на сьогоднішній день, 
для забезпечення національної безпеки загалом і фінансової зокрема, потрібний ряд 
заходів щодо оздоровлення економіки України, зменшення рівня тінізації економіки, 
стабілізації національної грошової одиниці, зниження рівня інфляції, зменшення 
зовнішньої заборгованості, зростання золото-валютних резервів, стимулювання 
інвестицій і забезпечення збалансованості бюджету. І тільки досягнувши певної 
економічної стабільності, ми зможемо забезпечити соціально – економічний розвиток 
та фінансову безпеку держави.  

 
1. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні за-

грози, стратегія забезпечення : монографія / М. М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. –  
309 с. 

2. Закон України «Про основи національної безпеки України» № 964-IV від 
19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
Інтеграційні та глобалізаційні процеси у фінансовій сфері, дисбаланси ліквідності 

та платоспроможності в банківській системі України загострюють конкурентну 
боротьбу за клієнтів та спонукають банки до активізації зусиль стосовно отримання 
конкурентних переваг на окремих сегментах ринку. Так, зокрема, на сьогоднішній день 
спостерігається перенасичення ринку однотипними банківськими послугами, 
підвищується роль неекономічних параметрів конкурентної боротьби, зростають 
вимоги клієнтів до прозорості діяльності банків тощо. Враховуючи вищезазначене, 
банки активізують свою  діяльність у напрямку покращення іміджу та повернення 
довіри населення, створення та просування нових банківських послуг, отримання 
додаткових конкурентних переваг банку на окремих сегментах ринку. 

Проблема виокремлення конкурентів, а в подальшому – визначення конкурентних 
переваг окремого банківського продукту з’являється сьогодні у кожного банку. Відправ-
ною точкою вирішення даного роду проблем є адекватне сегментування ринку та визна-
чення явних чи потенційних конкурентів. На практиці кожен банк не використовує за-
гальноприйнятого підходу до сегментування ринку. Виходячи з цього, все більшої актуаль-
ності набуває дослідження проблеми аналізу існуючих підходів до сегментування ринку та 
визначення основних переваг та недоліків щодо застосування їх вітчизняними банками. 

Нестабільність зовнішнього середовища та зростання конкуренції на ринку 
банківських послуг обумовлюють необхідність використання системного підходу до 
процесу сегментування ринку банківських послуг в процесі досягнення цілей 
конкурентної боротьби та адаптації внутрішніх можливостей банку до зовнішніх умов 
його функціонування. 

Сегментування як економічна категорія розглядається в декількох аспектах. Так, 
зокрема, традиційне розуміння сегментації як процесу, найвлучніше запропонувала 
Старостіна А.О. – «систематизований процес розподілу потенційного ринку на групи 
споживачів, які мають схожі потреби, мотивації щодо прийняття рішень про купівлю 
певного товару чи послуги» [1]. Поряд з цим, з практичної точки зору найбільша 
проблема виникає в наступному: 

− динамічна трансформація ринку (постійна зміна суб’єктно-об’єктної складової);  
− відсутність чітких меж ринку, а в подальшому і визначеного переліку 

конкурентів; 
− регіональна специфічність ринку (парадоксна відмінність роботи окремих 

сегментів ринку на території окремих областей України). 
Сегментування на ринку банківських послуг принципово виділяється з поміж інших 

тим, що для банку даний процес цікавий не лише з позиції пошуку клієнтів з приводу 
продажу їм банківських продуктів, а й з приводу акумулювання ресурсів, здійснення 
постійного поточного обслуговування (розрахунково-касове обслуговування).  

Виходячи з цього, слід використовувати системний підхід, який буде враховувати 
особливості ринку банківських послуг. На нашу думку, традиційний підхід до 
виокремлення сегментів ринку банківських послуг (за віком, приналежністю до окремих 
соціальних груп тощо) в подальшому не несе ніякої інформативності з приводу плинності 
клієнтської бази чи особливостей користування тими чи іншими банківськими послугами.  

Поряд з цим виникає і інша проблема – фінансування маркетингових програм, які 
є постійною витратною статтею для банку. Традиційно цільове призначення 
маркетингових програм банків є досить загальним (наприклад, збільшення клієнтської 
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бази, просування кредитних банківських послуг, тощо), що в подальшому для банку є 
досить витратною складовою і оцінити ефективність даних програм практично 
нереально з причини наявності плинності (притоку-відтоку) клієнтської бази в банку і 
без застосування маркетингових інструментів. 

На нашу думку процес групування клієнтів банку повинно починатися з 
визначення типу співпраці в системі взаємовідносин «клієнт-банк» та зосередження 
всіх клієнтів в наступні групи: 

− потенційний клієнт (клієнт, який ніколи не мав ніяких договірних відносин з 
банком, ніколи не здійснював розрахунково-касове обслуговування в даному банку але 
планує почати співпрацю з даним банком); 

− новий клієнт (клієнт, який ніколи не мав ніяких договірних відносин з банком, 
інколи здійснював розрахунково-касове обслуговування в даному банку та вже прийняв 
рішення щодо співпраці з даним банком); 

− клієнт, що відновив співпрацю з банком (раніше клієнт мав договірні 
відносини з банком, з суб’єктивних причин певний проміжок часу клієнт не 
користувався послугами банку, але планує їх відновити); 

− постійний клієнт (клієнт, який протягом визначеного проміжку часу постійно 
користується послугами банку). 

Такий підхід можна обґрунтувати тим, що сьогодні банк це вже не фінансовий 
посередник з обмеженим асортиментом банківських послуг, а це ще й партнер клієнта 
щодо оплати різних послуг, бронювання білетів, надання реальних консультаційних 
послуг тощо. Виходячи з цього, не потрібно ідентифіковувати клієнта за його віком чи 
іншим кластером, а необхідно дивитися на нього з позиції типу співпраці – скільки 
необхідно витратити банку фінансових ресурсів (на маркетингові комунікації, роботу 
call-центру чи індивідуальні продажі) щоб перевести з статуту потенційного чи нового 
клієнта в постійного. 

На другому етапі сегментування можна використовувати виокремлення груп 
клієнтів за характером послуг, якими найчастіше користуються, а саме: платіжно-
розрахункові, ощадно-капіталотворчі, кредитно-інвестиційні чи змішані (неможливо 
визначити пріоритетний напрям).  

Такий підхід дає змогу сформувати адекватну маркетингову політику в системі 
координат «витрати-ефективність» та визначити напрями роботи маркетингового 
відділу в запланований період. Звернемо увагу, що особливістю такої системи 
координат є порівняння загальних витрат, які банк несе на зміну статусу клієнта на 
«постійний» до кількості клієнтів яким банк присвоїв даний статус на визначений 
момент часу. В даному випадку вважаємо за доцільне враховувати всіх постійних 
клієнтів, які були навіть до того моменту, коли ще не був застосований маркетинговий 
інструмент, оскільки статус постійного клієнта  необхідно не лише встановлювати а й 
постійно підтримувати. 

Підводячи підсумок хотілось наголосити на тому, що при дослідженні 
проблематики сегментування ринку банківських послуг на сьогодні необхідно 
використовувати системний підхід до визначення статусу клієнта та враховувати 
отримані результати при формуванні маркетингової політики банку. Подальшого 
дослідження потребує визначення особливостей застосування різних видів 
маркетингових досліджень з акцентом на особливості сегментації ринку банківських 
послуг. Такий підхід дозволить в подальшому підвищити рівень ефективності 
застосування маркетингових інструментів та знизити витрати банку на просування 
банківських послуг в цілому. 

 
1. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації 

[Текст] : підручник для студ. екон. спец. / ред. А. Старостіна. – К. : «Іван Федоров», 
1997. – 400 с. 
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ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 
 
Широке впровадження публічно-приватного партнерства в Україні (в норма-

тивно-правових документах – державно-приватне партнерство – ДПП) передбачено 
низкою сучасних державних нормативно–правових документів, за допомогою якого 
можна досягти певних цілей та виконати поставлені завдання. 

Публічно-приватне партнерство може бути спрямовано на зменшення державних 
витрат і дозволяє більш ефективно реалізувати державні цільові програми, що 
передбачено «Стратегією розвитку системи управління державними фінансами» [1] й 
уособлено у реформуванні системи державних закупівель. Це також підтверджено 
проектом «Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік» [2], де зазначено, що 
подальша стабілізація державних  фінансів  з  метою стійкого економічного зростання 
передбачає: фінансування дефіциту державного бюджету переважно шляхом 
здійснення внутрішніх запозичень; активізації роботи із залучення коштів інвесторів 
для розвитку транспортно-дорожнього комплексу на умовах публічно-приватного 
партнерства, зокрема концесії; удосконалення механізму управління державними 
інвестиціями шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України [0] і Закону 
України «Про інвестиційну діяльність» [4] щодо створення системи управління 
державними інвестиціями з визначенням основних принципів і критеріїв прозорого 
формування та використання державних інвестицій, а також створення єдиної системи 
проведення оцінки, відбору і моніторингу державних інвестиційних проектів.  

Нагальною необхідністю на сучасному етапі розвитку української економіки є 
активна участь держави як у формуванні інвестиційного середовища, так і у прямому 
інвестуванні, що безпосередньо пов’язано із бюджетною політикою та політикою 
витрат. Публічно-приватне партнерство для залучення інвестицій визначено одним із 
основних напрямів реалізації «Програми розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні» [5]. Це може бути реалізовано через такі заходи: розробка, 
затвердження і фінансування державних цільових програм, інвестиційних проектів; 
здійснення державних інвестицій через публічно-приватне партнерство; надання 
державних гарантій, допомоги для оплати відсотків за кредитами та інших фінансових 
бюджетних інструментів (податкових канікул, субсидій, дотацій, трансфертів тощо) для 
приватних партнерів в інвестиційних проектах.  

Таким чином, фінансова політика в Україні повинна бути спрямована на збіль-
шення приватних інвестицій та стимулювання приватного сектору через зменшення 
податкового навантаження, що повністю відповідає завданням з впровадження 
публічно-приватного партнерства в Україні. Це підтверджено «Державною програмою 
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» [6], згідно якої з метою 
вдосконалення інвестиційної політики доцільно підвищити організаційне забезпечення 
реалізації політики у сфері публічно-приватного партнерства та посилити прозорість 
функціонування механізмів публічно-приватного партнерства шляхом проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей здійснення публічно-
приватного партнерства в Україні. 

Продаж українських підприємств іноземним власникам загрожує державі втратою 
економічної безпеки. За цих умов, є безперечним той факт, що публічно-приватне 
партнерство стає однією з ефективних форм управління державними активами. При 
впровадженні цього механізму відбувається об’єднання ресурсів і потенціалів держави 
та приватного сектору, що призводить до підвищення ефективності використання 
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наявних ресурсів, розподілу ризиків між приватним і державним сектором та їх 
мінімізації. Економічний ефект від партнерства держави та приватного сектору для 
суспільства полягає в тому, що воно одержує більш якісні блага та послуги при 
зменшенні витрат. Партнерство сприяє розвитку ринкових відносин, приватної 
ініціативи і приватного підприємництва. Розвиток партнерства являє собою нові види 
організації діяльності та нові механізми регулювання.  

Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [7], в рамках напряму «Поліпшення 
бізнес–клімату й залучення інвестицій» зазначає, що несприятливий бізнес-клімат є 
основним чинником, що стримує інвестиції. Крім того, криза значно звузила внутрішні 
джерела для інвестицій, а міжнародні фінансові ресурси стали практично недоступними. 
Тому, метою реформи є поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для 
надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання, що може 
бути досягнуто завдяки забезпеченню ефективності та прозорості функціонування меха-
нізмів публічно-приватного партнерства, а саме встановленню методології оцінювання 
ефективності проектів, забезпеченню прозорого механізму проведення конкурсів, 
запровадженню ефективної системи мотивації й контролю в органах, відповідальних за 
реалізацію проектів публічно–приватного партнерства з боку держави. 

Проте без ефективних механізмів державної підтримки реалізація публічно-
приватного партнерства стає неможливою. Питання надання державної підтримки 
публічно-приватного партнерства регулюється положеннями «Бюджетного Кодексу 
України» [3] (стаття 17), Законами України «Про Державний бюджет» на відповідний рік 
та окремими рішеннями Кабінету Міністрів України щодо затвердження «Порядку та умов 
надання у відповідному році державних гарантій для забезпечення виконання боргових 
зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, залученими для реалізації 
інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів, які мають стратегічне 
значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки». Форми та 
граничні обсяги державної підтримки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів 
установлюються Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. 
Необхідно зазначити, що форми надання державної підтримки для реалізації публічно-
приватного партнерства надаються виключно на конкурсних засадах.  
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 ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
ТА ЇХ СПРЯМУВАННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Основною тенденцією адміністративно-територіального реформування в Україні 

є формування спроможних локальних адміністративно-територіальних одиниць, 
здатних ефективно здійснювати місцеве самоврядування, розширення їх економічного 
потенціалу для виконання покладених на них функцій, а також «виховання» та 
укріплення  місцевої демократії. В результаті реформування громада стає повноцінним 
господарем своєї території, тому для виконання своїх повноважень та забезпечення  
розвитку території вона повинна мати відповідні фінансові ресурси, тобто діяти на 
основі принципу фінансової самостійності [1]. Суми податкових платежів, як основне 
джерело наповнення локальних бюджетів, формуються відповідно до рівня розвитку 
території суб’єктами економіки і населенням.  

Основними податковими надходженнями, які надходять до Державного та 
місцевих бюджетів в нашій державі, є податок на додану вартість (36,24% всіх 
податкових надходжень до бюджету), податок на доходи фізичних осіб (20,39%), 
податок на прибуток підприємств (15,54%). З них лише 25% податку на доходи 
фізичних осіб та податок на прибуток підприємств, які знаходяться у комунальній 
власності, до внесення змін в Бюджетний та Податковий кодекси залишалися в 
місцевих бюджетах. Щодо останнього, податок на прибуток підприємств, які 
знаходяться у комунальній власності – це менше 1,5% податку на прибуток 
підприємств, тобто на місцях залишилася сота частка податку на прибуток. 

Податок на доходи фізичних осіб займає провідне місце у питанні формування 
фінансового ресурсу місцевих бюджетів, відповідно, від його обсягу перш за все залежить 
спроможність територіальної громади виконувати покладені на неї функції. Відповідно до 
реформи, станом на 2015 рік в обласні бюджети надходить 15% податку на доходи 
фізичних осіб, в бюджети об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення, та 
райони – 60%, до державного бюджету – 25%, а в сільські, селищні та бюджети міст 
районного значення зарахування частки надходжень від даного податку законодавством не 
передбачено. Таким способом – наданням об’єднаним громадам потужного дохідного 
джерела та відсутність його у решти громад – влада намагається мотивувати громади 
приєднатися до реалізації адміністративно-територіальної реформи та об’єднуватися з 
метою формування адміністративно-територіальних одиниць з спроможними та 
самодостатніми громадами.  

На мобілізацію надходжень від оподаткуванням даним податком впливають такі 
фактори: передусім кількість та можливості розвитку суб’єктів господарської діяльності, 
зареєстрованих/розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; рівень тіньового сектору економіки – поширення проблеми виплати заробітної 
плати «в конвертах», прихованої зайнятості населення та рівня безробіття; а також 
інвестиційна привабливість відповідної території та підприємницьких структур, 
розташованих в межах адміністративно-територіальної одиниці.   

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України податок на доходи фізичних 
осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, 
відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – 
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юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її 
місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 
сплачуються фізичній особі. Згідно із пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми податку 
на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний 
період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого 
відокремленого підрозділу. Як бачимо, чинне законодавство передбачає сплату податку 
до бюджетів залежно від місця розташування підрозділів незважаючи на їх статус. 
Натомість, часто юридичні особи сплачують податок за усіх працівників до бюджету за 
місцем реєстрації (розташування) головного підприємства (центрального офісу). В 
даному випадку порушується принцип соціальної справедливості, оскільки  працівники 
цих підрозділів проживають і користуються усіма соціальними благами здебільшого на 
зазначеній території. Тому, виникає запитання: чи не ефективніше та правильніше було 
б зараховувати податок на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів залежно від 
місця проживання (реєстрації) платника-фізичної особи, а не залежно від 
місцезнаходження податкового агента-юридичної особи?  

Одним з основних «замінників» фінансових надходжень від податку на доходи 
фізичних осіб пропонується закріплення за місцевими бюджетами частки податку на 
прибуток підприємств. Реформуванням податково-бюджетної системи України в 2014 році 
передбачено зарахуванням 10% податку на прибуток підприємств до бюджету АРК та 
обласних бюджетів. Дане нововведення характеризується як можливість стимулювання 
відповідних органів місцевого самоврядування та територіальних громад ефективно 
експлуатувати розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці 
виробничі об’єкти та інші приватні підприємства та сприяти їх розвитку, а також 
створювати умови для залучення інвесторів та підприємців, оскільки саме від рівня 
розвитку виробничих потужностей та наявності суб’єктів господарювання на відповідній 
території залежать суми надходжень до місцевого бюджету від податку на прибуток 
підприємств. Проте, ефективнішим та більш мотивуючим було б зарахування частини 
доходів від оподаткування податком на прибуток підприємств безпосередньо в місцеві 
бюджети сіл, селищ та міст. Саме така зміна системи оподаткування стала б справжнім 
стимулом для громад найнижчого рівня управління до залучення інвесторів та розвитку 
бізнесу на території відповідної адміністративної одиниці. 

Окрім того, вирішення проблеми розширення та диверсифікації джерел 
наповнення місцевих бюджетів пропонується за рахунок передачі з державного 
бюджету таких доходів: запровадження акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів та нафтопродуктів) за ставкою 5% від вартості реалізованого 
товару; розширення бази оподаткування на майно, а саме щодо комерційної 
(нежитлової) нерухомості та легкових автомобілів з великим об’ємом двигуна; 25% 
плати за надра; збільшення відсотку зарахування екологічного податку з 35% до 80%: 
55% з визначеної суми направлятимуться до обласних бюджетів, 25% – до районних 
бюджетів, бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад. 
Щодо останнього податку, можливості використання надходжень від екологічного 
податку є доволі дискусійним, оскільки імовірність наповнення бюджетів за його 
рахунок в адміністративно-територіальних одиницях, де немає промислових об’єктів 
доволі низька. Проте, щодо акцизного податку: у випадках, коли мова йде при 
наповнення бюджетів сіл, селищ, міст, об’єднаних територіальних громад, де 
розташовані автозаправні станції, даний податок може стати важливим і стабільним 
джерелом наповнення бюджету. Це ж стосується розвитку торгівлі на території 
адміністративно-територіальної одиниці, оскільки саме підприємства торгівлі, АЗС є 
платниками даного податку. 

Варто звернути увагу також на потребу підняття престижу місцевих податків та 
зборів та збільшення їх частки в доходах місцевих бюджетів. Так, в перспективі 



 187 

важливим місцевим податком має стати податок на майно, який (згідно статті 265 
Податкового кодексу України) включає в себе три окремі види податкових надходжень, 
а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний 
податок; плата за землю. 

Щодо податку на нерухоме майно, його базу внаслідок реформування 
Податкового та Бюджетного кодексів, розширюють за рахунок зміни ставок 
оподаткування, площі нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, та залучення в 
оподаткування комерційного майна. Так, на сьогодні даний податок, який, як і 
транспортний податок, характеризувався як «податок для багатих», втратив цей статус 
у зв’язку зі зміною та розширенням бази оподаткування. Так,  на даний час 
оподаткуванню підлягають квартири площею понад 60 кв. м. та приватні будинки 
площею понад 120 кв. м. Окрім того, місцевим органам влади надано можливість 
самостійно визначати ставку оподаткування в межах 0-2% та встановлювати пільги з 
податку, що сплачується на відповідній території, а також збільшувати граничну межу 
житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. Проте, варто 
зауважити: порядок нарахування та справляння податку на нерухоме майно не 
відповідає практиці розвинених країн, де розмір податку обчислюється відповідно до 
вартості об’єкта нерухомості, а не від житлової площі, як це визначено чинним 
законодавством України [2]. Крім того, «викликає сумніви можливість значних 
надходжень для місцевих потреб від запровадження податку на нерухомість для сіль-
ської місцевості. Оскільки, в умовах економічної кризи та стрімкого зубожіння селян 
такі ініціативи заздалегідь приречені на провал» [2]. 

До майнових податків належить також і плата за землю. З проведенням реформи 
2014 року, а саме прийняттям Закон України від 28.12.2014 № 71-VIII«Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» [3], даний податок було віднесено до місцевих податків і 
зборів. Локальним органам управління надано право визначення  особливостей 
оподаткування платою за землю, а саме: Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги 
щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Так, Законом № 71 
не лише надано право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки 
земельного податку в межах граничного розміру, а й підвищено верхню межу ставок 
податку для всіх категорій земель, крім сільськогосподарських угідь, в три рази. Окрім 
цього, скасовано ряд спеціальних ставок податку, які були встановлені для окремих 
категорій земель, – земель сільськогосподарського призначення, житлового фонду, 
садівницьких товариств, земельних ділянок під господарськими будівлями і спорудами 
сільськогосподарських та водогосподарських підприємств, земель залізниць та 
гірничодобувних підприємств тощо[4, 6]. Враховуючи те, що до проведення реформи, 
плата за землю становила близько 12% усіх доходів місцевих бюджетів України і була 
другим за обсягом джерелом надходжень після податку на доходи фізичних осіб [5], 
зарахування його до місцевих податків підвищує роль даного сегменту податкових 
платежів, забезпечуючи органам місцевого самоврядування можливістю ведення 
самостійної податкової політики та, що не менш важливо, постійним стабільним та 
вагомим фінансовим ресурсом для виконання покладених на останніх функцій.  

Щодо використання надходжень від оподаткування кожним з вищенаведених 
податків, увагу варто звернути на те, що всі вони надходять до загального фонду 
відповідних бюджетів. Таким чином, говорити про обов’язковість цільового 
використання даних коштів немає сенсу. Все залежить передусім від видаткової 
політики органів місцевого самоврядування. Звичайно, логічним було б використання, 
наприклад, надходжень від справляння туристичного збору на розвиток інфраструктури 
адміністративно-територіальної одиниці з метою залучення нових туристів-платників 
даного податку. Проте, дефіцитний характер місцевих бюджетів не сприяє цьому – усі 
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надходження використовуються на забезпечення першочергових потреб громади. 
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо інших податків, окрім екологічного. Так, 
Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового 
спрямування екологічного податку» від 24.12.2015 р. [7], надходження від екологічного 
податку зараховуються до спеціального фонду відповідного бюджету та 
використовуватимуться виключно на екологічну модернізацію підприємств, які 
знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці.  

Як висновок, при характеристиці сучасної практики формування доходів місцевих 
бюджетів варто зауважити недостатній рівень податкових надходжень в фінансових 
ресурсах органів місцевого самоврядування. Як зауважують більшість економістів,  
податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим податком (протягом 
останніх років надходження від справляння даного податку становили більше  60% 
доходів місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів та плати за 
землю [2]). Тому часткове виведення його з доходів місцевих бюджетів і зарахування 
чверті всіх надходжень від справляння даного виду податку до державного бюджету 
викликає ряд запитань. Адже бюджетна децентралізація як сегмент фінансової 
децентралізації спрямована на розширення та диверсифікацію джерел наповнення 
місцевих бюджетів, надання органам місцевого самоврядування права самостійно 
регулювати розміри податків та зборів. Натомість, законодавчі нововведення  не 
спроможні забезпечити обіцяну децентралізацію, оскільки разом з сукупністю нових 
доходів за громадами закріплюється також ряд нових видатків. Проте, разом з 
реформуванням, громади отримали стимули в нарощенні податкоспроможності 
території через розвиток економічного потенціалу території, а відтак – залученню до 
місцевого бюджету більших сум податкових платежів для їх ефективного 
використання. Такий кругообіг взаємозалежних один від одного елементів передбачає 
розвиток відповідної території за умови ефективної участі спочатку громади, а вже 
потім – державних органів влади. Тому, як зазначає Н.В. Проць [2], питання 
децентралізації залишається відкритим. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА РІВЕНЬ ВВП КРАЇНИ 
 
В сучасних умовах трансформації України територіальним громадам в 

економічному розвитку держави відведене особливе місце. Питання децентралізації 
займало важливе значення в попередній період розвитку країни, в процесі переходу до 
ринкової економіки. В сучасних умовах, на етапі прийняття реальних змін та рішень 
щодо децентралізації, цьому питанню приділено надзвичайно багато уваги, оскільки 
найбільше навантаження від запланованих реформ припадає на регіональний рівень. 

Для самостійності територіальної громади їй необхідно володіти певним обсягом 
фінансових ресурсів, і тоді це, в свою чергу, дозволить їй виконувати власні завдання і 
покривати власні витрати. Формування фінансово самостійних територіальних громад 
передбачає зміни у законодавстві (бюджетному та податковому кодексах), а також у 
територіальному розмежуванні самих територіальних громад. [1]. 

Враховуючи прагнення України бути повноправним членом Європейського 
союзу, оцінку впливу територіальних громад на рівень ВВП варто здійснити у 
порівнянні з європейськими країнами. 

Важливість державного сектору в економіці може бути виміряна з точки зору 
скупних доходів уряду і витрат у відсотках до ВВП. Для цього в європейській статистиці 
поняття «Сектор державного управління» розділяється на чотири підгалузі: центральний 
уряд, уряд штату (де це можливо), органів місцевого самоврядування, а також фондів 
соціального забезпечення (якщо це можливо). Сектор державного управління складається з 
інституційних одиниць, які є неринковими виробниками, продукція яких призначена для 
індивідуального і колективного споживання, і фінансуються за рахунок обов'язкових 
платежів, вироблених одиниць, що належать іншим секторам, а інституційні одиниці, 
головним чином беруть участь в перерозподілі національного доходу і багатства. [3] 

З огляду на це порівняємо частки видатків місцевих громад у ВВП, а також 
співвідношення обсягу видатків місцевих бюджетів з видатками зведеного бюджету. 

 
Таблиця 1 

Частки видатків місцевих громад у порівнянні до ВВП [2,3,4] 

Обсяг ВВП, млрд. євро Частка місцевих бюджетів 
у державних видатках % Країна 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Європейський 
союз (28 країн) 13 433 175 13 550 560 13 959 739 11,6 11,4 11,3 

Бельгія 387 419 392 699 400 643 7,6 7,5 7,4 
Болгарія 41 693 41 912 42 751 6,6 7,9 9,0 

Чеська республіка 160 707 156 933 154 739 11,3 11,4 11,7 
Данія 252 915 255 235 260 582 36,1 36,0 36,0 
Польща 389 273 394 602 410 845 13,2 13,2 13,5 
Фінляндія 199 793 203 338 205 268 23,4 23,9 23,9 
Швеція 423 341 435 752 430 642 25,0 25,3 25,4 

Великобританія 2 053 613 2 042 895 2 254 297 12,9 11,4 11,0 
Україна * * * 15,7 14,9 14,1 
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Таблиця 2 
Співвідношення обсягу видатків місцевих бюджетів  

з видатками зведених бюджетів[2, 3, 4] 

Частка державних видатків у ВВП, % 
Частка видатків місцевих 

бюджетів у 
загальнодержавних, % Країна 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Європейський 
союз (28 країн) 49,0 48,6 48,2 23,7 23,5 23 

Бельгія 55,8 55,6 55,1 13,6 13,5 13 
Болгарія 34,7 37,6 42,1 19,0 21,0 21 
Чеська 

республіка 44,5 42,6 42,6 25,4 26,8 27 

Данія 58,3 56,5 56,0 61,9 63,7 64 
Польща 42,6 42,4 42,1 31,0 31,1 32 
Фінляндія 56,1 57,6 58,3 41,7 41,5 41 
Швеція 51,7 52,4 51,8 48,4 48,3 49 

Великобританія 46,8 45,0 43,9 27,6 25,3 25 
Україна 33,8 34,5 33,4 46,4 43,2 42 

* у таблиці 1 абсолютні дані по обсягу ВВП України не наводяться у зв’язку з 
різкою девальвацією національною валюти. 

 
Як видно з таблиць 1 та 2, частка видатків місцевих бюджетів України в ВВП є 

вищою, ніж в середньому по 28 країнах Європейського союзу, але водночас нижчою за 
показники країн, для яких характерна соціальна складова економіки (Фінляндія, 
Швеція, Данія). Проте, очікується, що в Україні даний показник може зрости внаслідок 
адміністративної реформи. 

На відміну від видатків місцевих бюджетів, частка видатків зведеного бюджету 
України в структурі ВВП є значно нижчою за аналогічні показники держав-членів ЄС. 
На нашу думку, саме через це показник, який вказує на частку видатків місцевих 
бюджетів в загальнодержавних фінансах, зараховує нашу країну до групи країн, в яких 
розвинута соціально орієнтована економіка та є значний обсяг соціальних видатків. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ 
 
Світова економіка знаходиться в постійному процесі саморегуляції та розвитку. 

Протягом свого існування економіка еволюціонувала від аграрної, індустріальної, до 
постіндустріальної. Останні півстоліття характеризуються зростанням ролі знань – 
інтелектуальної праці людини серед інших факторів виробництва. Інформаційні 
революції сприяли становленню нової моделі економіки «економіки знань», яка має 
стати рушієм економічної стабілізації та розвитку, в період, коли економічні кризи 
стають все частішими, зокрема в Україні, ситуація ускладнилась через військову 
агресію з боку Російської Федерації. 

Проблеми формування «економіки знань» розглядаються в роботах зарубіжних і 
вітчизняних економістів Л. Абалкіна, В.Андрущенка, О.Бабкіної, В.Вікторова, A. 
Динкіна, Ю.Журавського, М. Кастельс, К. Келлі, Г. Колодко, B. Макарова, Ф.Махлуп,, 
В.Лутай, О.Сахненко, Д. Тапскотт, Дж. Ходжсона. 

Країни, які зорієнтували економіку на розвиток освіти, науки, інновацій та 
інформаційно-комунікаційних технологій, шляхом використання сприятливого 
економічного стимулювання та інституційного режиму створюють стабільну стратегічну 
конкурентоспроможність на світовому ринку і на сьогодні, активно розвиваються. 

Сьогодні в Україні існує сукупність чинників формування та відтворення 
людського капіталу, які істотно послаблюють конкурентні позиції. Подрою О.П. було 
виділено найважливіші  них:  

1. Фінансування розвитку людського капіталу. Видатки на охорону здоров’я та 
освіту в Україні є незначними у порівнянні з країнами з високим рівнем розвитку 
людського капіталу. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) при рівні витрат на охорону здоров’я нижчому 5% обсягу ВВП економіка стає 
неефективною, в Україні за 2014 р. вони склали 7,82% від ВВП, з яких 54,7% – витрати 
держави, а 42,4% – витрати домогосподарств. Для порівняння: витрати на охорону 
здоров’я у 2013 р. у Ісландії становили 9,1%, Данії – 10,3%, США – 16,4%, Франції – 
11,1%, Польщі – 7%. Державні видатки на освіту у нашій країні у 2014 р. становили 
6,2% обсягу ВВП, у Ісландії – 13,1%, США – 13,8%, Данії – 14,9% [1]. 

 2. Рівень охорони здоров’я та якості початкової освіти. За цими критеріями 
Україна помітно відстає від розвинених економік і посідає 74 місце серед 142 країн, не 
зважаючи на те, що демонструє високі показники охоплення населення початковою 
освітою (більше 98% дітей, згідно з даними Держкомстату України). Для порівняння за 
рівнем охорони здоров’я та якістю початкової освіти Польща є 40-ою, Норвегія – 21-
ою, Фінляндія – першою, вищої освіти та професійного вдосконалення Україна є 51-ою, 
Польща – 31-ою, Норвегія – 15-ою, Фінляндія – першою [1]. 

 3. Демографічні зрушення. За роки незалежності чисельність населення 
скоротилася більше ніж на 8 млн. осіб, крім того, приблизно 2 – 3 млн. українців 
здійснюють трудову діяльність за межами країни. Невтішними являються прогнози 
щодо збереження тенденції подальшого зменшення кількості населення України. Серед 
основних причин погіршення демографічної ситуації слід виокремити: погіршення 
якості життя та здоров’я, переважання рівня смертності над рівнем народжуваності, 
низький рівень доходів та добробуту, зміна традиційного життєвого устрою, 
домінування міського способу життя над сільським, високий рівень безробіття, 
диференціація рівня доходів найбагатших та найбідніших верств населення [1]. 
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Україна спроможна вирішувати свої соціальні, економічні, політичні та 
міжнародні проблеми використовуючи значний та високий науковий потенціал в 
країні, що сприятиме інноваційному характеру модерніації.  Інтелектуальний потенціал 
України, незважаючи на негативні наслідки соціально-економічних трансформацій, які 
мали місце до середини 90-х років минулого сторіччя, й дотепер лишається досить 
потужним. Чисельність науковців в нашій державі складає близько 0,54% від 
чисельності економічно активного населення (за чисельністю дослідників – 0,41%). 
Забезпеченість науковими кадрами в Україні й зараз відповідає рівню таких 
європейських країн, як: Іспанія, Польща, Чехія, Угорщина, однак більш як вдвічі менше 
за середнє значення цього показника в західноєвропейських країнах [2]. Однак, влада 
України, починаючи з часів проголошення її незалежності й дотепер, не спромоглася 
забезпечити прогресивний розвиток наукової діяльності в країні [3, c. 58].  

Аналіз статистичних даних свідчить, що за роки незалежності України 
чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт скоротилася з 313 тис. 
осіб у 1990 р. до 94 тис. у 2014 р., тобто більш ніж втричі. Питома вага обсягу 
виконаних науково-технічних робіт у ВВП склала у 2014 р. 0,9%. Питома вага 
підприємств, що займалися інноваціями також зменшилася і у 2014 р. склала 13,0% від 
загальної кількості, в той час, коли у 2008 р. даний показник становив 18%. 
Фінансування інноваційної діяльності більшою мірою здійснюється за рахунок власних 
джерел та іноземних інвесторів, частка державних інвестицій є значно меншою, однак 
навіть зазначений сумарний обсяг інвестицій в науку не досягає рівня інвестицій 
розвинутих країн. За підрахунками в країнах ОЕСР більше ніж 50% ВВП регенерується 
в галузях, що засновані на знаннях [4] 

Отже,  формування в Україні сприятливого клімату для становлення інноваційної 
моделі економіки «економіка знань» можливе і потребує суспільних кроків, а саме: 
подолати демографічну кризу, поліпшити якість життя населення та зберегти духовний 
потенціал, за рахунок здійснення таких заходів як: підвищення конкуренто-
спроможності та інноваційності економіки, зростання рівня зайнятості та соціальної 
захищеності, розвиток людського та соціального капіталу, розвиток і підтримка сфери 
охорони здоров’я, інвестиції в освіту та інфраструктуру освітньої сфери, підвищення 
якості освітніх послуг, їх відповідність потребам ринку праці, здійснення ефективної 
міграційної політики тощо. Необхідно впроваджувати практику ефективного 
оподаткування на тих підприємствах, які здійснюють навчання чи підвищення 
кваліфікації кадрів, таким чином, щоб база оподаткування зменшувалась поступово на 
величину витрат на розвиток людського капіталу. Необхідно стимулювати надання 
кредитів на освіту, збільшення державних витрат на дослідницькі проекти. 
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Загострення кризових процесів у вітчизняній економіці має суттєвий вплив на 

стабільність функціонування банківської системи, що вимагає активного втручання 
центрального банку як її основного регулятора. У той же час, в умовах економічної та 
політичної нестабільності особливої актуальності набуває проблема незалежності 
центрального банку країни від дій уряду з метою підтримки об’єктивності розвитку 
економічних процесів. У сучасній економічній літературі представлені методичні 
розробки оцінювання рівня незалежності центрального банку, які передбачають аналіз 
наявності законодавчих обмежень впливу уряду на діяльність центрального банку, а 
також механізмів фінансування потреб уряду за рахунок коштів центрального банку на 
пільгових умовах. Найбільш поширеними методами оцінки незалежності центрального 
банку у світовій практиці є індекс Цукермана (CWN-індекс) [1] та GMT-індекс, 
розроблений В. Гріллі, Д. Маскіандаро та Д. Табелліні [2], кожен з яких передбачає 
оцінювання ряду критеріїв, подібних за метою їх визначення.  

Враховуючи постійні зміни законодавства у сфері банківської діяльності, а також 
нестабільність грошово-кредитної політики Національного банку України, на 
сьогоднішній день актуальним є оцінювання відповідності вітчизняного законодавства 
та практики функціонування центрального банку світовим стандартам дотримання 
незалежності його діяльності, що доцільно провести на прикладі зазначених раніше 
індексів. Аналізуючи основні положення функціонування центрального банку, 
визначені останньою версією закону «Про Національний банк України» [3], відмітимо, 
що головною функцією НБУ визначено стабільність грошової одиниці України, що 
відповідає загальноприйнятим пріоритетам грошово-кредитної політики. Позитивно 
можна також відзначити встановлення терміну перебування на посаді Голови НБУ 
строком на сім років, що відповідає світовій практиці та сприяє стабільності 
дотримання курсу грошово-кредитної політики. Поруч з цим призначення Голови НБУ 
здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента України, що, з точки 
зору відповідності критеріям GMT-індексу є позитивним фактом, оскільки відбувається 
без втручання уряду, однак, враховуючи методику розрахунку CWN-індексу, більш 
об’єктивною є процедура призначення голови центрального банку за рішенням 
виконавчого органу центрального банку або, принаймні, за його участю. У той же час, 
законодавством визначено підстави для звільнення з посади Голови НБУ, які не 
пов’язані з політичними обставинами, що, відповідно до критеріїв CWN-індексу, є 
позитивним фактом, аналогічно як і умова неприпустимості одночасного перебування 
на посаді Голови НБУ та участі в політичній партії чи керівництва в органах державної 
влади. У контексті незалежності призначення керівних органів НБУ відмітимо також, 
що процедура формування Правління НБУ відповідає критеріям GMT-індексу з позиції 
його призначення без участі уряду та без включення представників уряду до його 
складу, однак, у той же час, термін функціонування правління не визначено у 
відповідності до оптимальних параметрів.  

Аналізуючи рівень незалежності НБУ при формуванні грошово-кредитної 
політики, відмітимо, що основні засади грошово-кредитної політики розробляються 
НБУ без участі уряду. Окрім того, вітчизняним законодавством заборонено надання 
кредитів державі, в тому числі купівля цінних паперів, емітованих державою, на 
первинному ринку, що цілком відповідає загальноприйнятим нормам. Однак, у той же 
час, в Україні в останні роки залишається актуальним механізм непрямого 
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фінансування уряду центральним банком шляхом викупу ним облігацій внутрішньої 
державної позики на вторинному ринку, що демонструє рис.1.  

 

 
Рис. 1. Динаміка облігацій внутрішньої державної позики у власності НБУ (складено за 

даними [4]) 
 
Як можна бачити з даних рисунку, вже починаючи з 2011 року, частка загальної 

кількості емітованих ОВДП, які перебували у власності НБУ, перевищує 50%, причому, 
незважаючи на незначні коливання протягом 2012 року, в цілому за аналізований 
період відбувалося перманентне зростання параметра як в абсолютному так і у 
відносному вираженні і у 2014 році частка ОВДП у власності НБУ досягає 70%. 

Таким чином, проведений аналіз засвідчує той факт, що, незважаючи на 
приведення законодавства у відповідність світовим нормам регламентування 
незалежності центрального банку, залишаються невирішеними проблеми тісних 
економічних взаємозв’язків функціонування уряду та НБУ, що створює передумови для 
зниження ефективності його діяльності у підтриманні стабільності банківської системи 
та національної грошової одиниці. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
Митна діяльність є складовою, яка відіграє одну з ключових ролей в процесі 

забезпечення економічної безпеки держави в цілому та фінансової безпеки зокрема, 
оскільки вона одночасно концентрує свою увагу на захисті національних економічних 
інтересів як в зовнішньоекономічній, так і в фінансовій сферах. Прагнення України 
відповідати світовим стандартам та необхідність розвитку митної справи в даному 
напрямку відповідає економічним інтересам держави, що обумовлює актуальність 
проблеми впровадження системи управління ризиками для органів Державної митної 
служби України (ДМСУ) та як інструменту забезпечення економічних інтересів 
держави. Відтак, на зміну тотальному митному контролю повинна прийти система 
управління митними ризиками. 

Основним завданням ДМСУ є забезпечення дотримання заходів митно-тарифного 
та нетарифного регулювання, а також створення умов, що сприяють прискоренню 
товарообігу через митний кордон. При проведенні митного контролю митні органи 
повинні виходити з принципу вибірковості і, як правило, обмежуватися тільки тими 
формами митного контролю, які достатні для забезпечення дотримання митного 
законодавства України [1]. Ефективним інструментом при виборі форм митного 
контролю є система управління ризиками. 

Управління ризиками – це базисний процес сучасних методів митного контролю. 
Цей метод дозволяє оптимально використовувати ресурси митних органів, не 
зменшуючи ефективності митного контролю, та звільняє більшість суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності від зайвих бюрократичного контролю. Процедури, 
засновані на управлінні ризиками, надають можливість контролювати процес митного 
оформлення на найбільш ризикових ділянках, дозволяючи основній масі товарів і 
фізичних осіб проходити через митницю з відносно меншими часовими витратами. 

Метою впровадження системи управління ризиками в органах ДМСУ є створення 
сучасної системи митного адміністрування, що забезпечуватиме здійснення 
ефективного митного контролю, виходячи з принципу вибірковості для запобігання 
порушень митного законодавства України. Принципи митного контролю, які 
передбачають використання системи управління ризиками, закріплені в Кіотській 
конвенції (Міжнародній конвенції «Про спрощення і гармонізацію митних процедур»), 
основними серед яких є такі: митний контроль обмежується мінімумом, необхідним 
для забезпечення дотримання митного законодавства; при застосуванні митного 
контролю використовується система управління ризиками; митна служба застосовує 
метод аналізу ризиків для визначення осіб та товарів, включаючи транспортні засоби, 
що підлягають перевірці, та ступеня такої перевірки; митна служба приймає стратегію, 
яка базується на системі засобів оцінки імовірності недотримання законодавства [2].  

Основними цілями управління ризиками в митній справі у країнах ЄС 
визнаються: 

− забезпечення безперешкодного проходження більшості товаропотоків через 
митні кордони; 

− забезпечення повноти гарантій, що за товари, які ввозяться, були сплачені всі 
митні платежі; 



 196 

− захист інтересів учасників ЗЕД (торгово-політичні заходи, захист прав 
споживачів, культурної спадщини, довкілля тощо); 

− дотримання митного, податкового законодавства та приписів у сфері 
зовнішньоторгової статистики. 

Отже, управління ризиками представляє собою систему заходів, націлених на  
аналізування та визначення профілів ризику, забезпечення зворотної інформації тощо. В 
митній справі виокремлюють такі види стратегічного управління ризиками як стратегічне, 
оперативне й тактичне. Перша група заходів має на меті визначення тих сфер, де найбільш 
імовірними та суспільно шкідливими є порушення митних правил (сфери здоров'я, захисту 
довкілля тощо). Друга – передбачає прийняття рішення про рівень митного контролю, 
необхідний для протидії можливим порушенням митних правил і визначення предмета й 
форми митного контролю в конкретній ситуації. Тактичне управління ризиком стосується 
дій службовця митного органу на своєму робочому місці в процесі оперативного 
визначення проблемних сфер [3]. 

Призначенням системи аналізу ризику, таким чином, є отримання митним органом 
необхідних даних для прийняття рішення про доцільність поглибленого митного контролю 
переміщуваних товарів, предметів, транспортних засобів з метою виявлення фактів 
контрабанди або можливого порушення митних правил [3]. Подальше впровадження 
системи управління ризиками в органах ДМСУ потребує вирішення ряду питань, 
першочерговим серед яких є забезпечення ґрунтовної нормативно-правової бази.  

Впровадження системи управління ризиками в органах ДМСУ передбачатиме 
також зміни в культурі праці та організаційні зміни. Першочерговими серед таких змін 
є створення підрозділів, що займатимуться питаннями оперативного збору даних, 
управління ризиками і дотримання законодавства.  

Проведення заходів впровадження системи управління ризиками в органах ДМСУ 
дозволить вирішити такі завдання: 

− оптимізувати процес ухвалення рішень при здійсненні митного оформлення і 
контролю; 

− знизити рівень впливу суб'єктивних чинників; 
− досягнути оптимального співвідношення між часом проведення митного 

контролю і його ефективністю; 
− зміцнити законність і правопорядок у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 
− забезпечити якісно новий рівень інформатизації митних органів. 
Таким чином, з метою забезпечення розвитку ДМСУ у відповідності до викликів 

сучасного міжнародного середовища важливим є її швидка реакція на зовнішні зміни. 
Доцільним для цього є надання митним органам дозволу самостійно формувати профілі 
ризику з метою їх безпосереднього застосування на конкретному митному пості або 
пункті пропуску. Це дозволило б значно оптимізувати роботу ДМСУ та її відповідних 
підрозділів в ході впровадження офіційно регламентованого Порядку здійснення 
аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для 
визначення форм та обсягів митного контролю» [4]. 

 
1. Указ президента України «Про Державну митну службу України» №1145/96 

від 29.11.1996 р., редакція від №416/2011 від 30.04.2011 р.  
2. Міжнародна конвенція «Про спрощення і гармонізацію митних процедур» від 

18.05.1973 р. редакція від 26.06.1999 р.  
3. Управління в митній службі : [підруч.] / Ю. Д. Кунєв, І. М. Коросташова, А. В. 

Мазур, С. П. Шапошник; Держ. мит. служба України, Акад. мит. служби України. – 
К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 406 c.  

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення 
аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для 
визначення форм та обсягів митного контролю» № 684 від № 684 31.07.2015 р.  



 197 

Трохименко К.С. 
студент 2 курсу магістратури, 

спеціальності «Банківська справа» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Черкашина К.Ф. 
 

ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ТА СТАРТАПІВ  
З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ 

 
У сучасній ринковій економіці банки є джерелом фінансово-кредитних 

ресурсів для реального сектора виробництва, а банківський кредит – одним з 
інструментів поліпшення фінансових показників підприємства. Можливості почати 
власний бізнес мільйони людей пов'язують з формою підприємництва, званою 
стартап. Цей термін уже давно увійшов в зарубіжну практику бізнесу, і стає все 
популярнішим у нашій країні. Розвиток стартапів на сучасному етапі становлення 
економіки України є важливим аспектом у підвищенні привабливості інвести-
ційного клімату країни, розвитку інноваційної діяльності та підтримці малого та 
середнього бізнесу.  

Економічний зміст, особливості та класифікації банківського кредитування 
висвітлюються в працях C. Буковинського, В. Крилової, В. Міщенка, С.Наумен-
кової, А. Харченка та інших.  

Стартап за своєю сутністю призначений для успішного вирішення 
нетривіальних завдань, які нерідко на перший погляд здаються неможливими для 
реалізації. Діяльність з кредитування цих проектів у нашій країні тільки починає 
розвиватися. Оформлення банківського кредиту має масу нюансів, які часом можуть 
суттєво вплинути на формування остаточного рішення банківськими структурами. 
При оформленні кредиту під стартап таких моментів ще більше. Банки, зі 
зрозумілих причин, не впевнені в кредитоспроможності початківця бізнесмена, що 
не має ні кредитної історії, ні гарантії успішного бізнес-плану. У зв'язку з цими, і 
низкою інших причин, отримати кредит на стартап складно. Проте все ж існують 
різні можливості для підприємців [1]. 

Основною проблемою розвитку стартапів в Україні є відсутність належної 
підтримки з боку держави. Ще однією важливою проблемою є міграція нового 
бізнесу за кордон. Для молодих підприємців європейські країни чи США вва-
жаються кращим середовищем для розвитку своєї справи. Дає про себе знати й 
відсутність належної інфраструктури, яка б поєднувала стартапи з потенційними 
інвесторами. 

Абсолютна більшість великих українських компаній ніколи не залучали 
інвестиції зарубіжних фондів. Набагато простіше вкладати в розвиток проекту гроші 
вже існуючих клієнтів. Таким чином компанія залишається незалежною, зберігає 
повну гнучкість. Але якщо для запуску необхідна велика сума грошей, які 
доведеться вкласти в проект ще до отримання прибутку, без інвестицій не обійтися. 
Головна умова отримання іноземного капіталу – конкурентоспроможність стартапу 
та продукту, який він розробляє, на міжнародному ринку.  

Саме тому одним з методів фінансування стартапів хотілося б запропонувати 
банківське фідуціарне  кредитування із можливістю залучення капіталу іноземних 
інвесторів.  

Перш за все, слід дати визначення фідуціарної угоди. Фідуціарні угоди – це 
розміщення коштів у різні активи від імені банку за дорученням клієнта. Фідуціарні 
і довірчі операції є достатньо цікавими для клієнтів, які хочуть доручити банку 
конфіденційно і надійно інвестувати свої кошти від імені банку [3]. 
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Схема кредитування відображена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема кредитування стартапу з залученням коштів іноземного інвестора 
Джерело: складено автором на основі [9]. 
 
Охарактеризуємо більш детально кожен з етапів даної схеми. 
1. На першому етапі український банк здійснює відбір стартапів, які з 

найбільшою ймовірністю будуть цікавими для іноземного інвестора та будуть сприяти 
залученню коштів іноземних інвесторів.  

2. Банк передає на розгляд відібрані проекти іноземним партнерам. Після відбору 
та схвалення проекту іноземними інвесторами починається процес фінансування 
стартапу. 

3. Інвестор через іноземний банк-партнер розміщує вільні грошові кошти на 
депозит в українському банку під договірну процентну ставку. 

4. Український банк видає на суму депозиту кредит українській компанії. 
Терміни за депозитним і кредитним договором повинні бути рівні. Процентна ставка за 
кредитом повинна перекриватися процентною ставкою по депозиту.  

5. По закінченні терміну кредитування український позичальник повертає кредит 
банку, а банк повертає через іноземний банк-партнер нерезиденту суму депозиту. 

Отже, можна зробити висновок, що основними проблемами розвитку стартапів в 
Україні є недостатня підтримка з боку держави, відсутність сприятливого 
інвестиційного клімату, а також слабка інфраструктура між стартапами та інвесторами. 
Однак, проведене нами дослідження дозволило виявити, що в Україні вже є чимало 
стартапів і з кожним роком їх кількість зростає, залишаючись привабливими для 
іноземних і вітчизняних інвесторів. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДОКТРИНІ СУЧАСНОСТІ 
 
Функціонування сучасної економіки на засадах кризової моделі розвитку 

потребує створення відповідного механізму фінансового забезпечення існування та 
розвитку трудового потенціалу, який би дозволив при наявності обмежених фінансових 
ресурсів перетворити його зі статусу застійного та витратного у механізм, що 
забезпечує його прогнозовану ефективність. Вирішення стратегічних завдань щодо 
концептуалізації фінансового забезпечення трудового потенціалу потребує раціональ-
ного використання наявних фінансових ресурсів на рівні як окремого підприємства, так 
і держави в цілому. 

Економіка України упродовж усього 2015 р. перебувала у глибокому кризовому 
стані з тенденцією до поглиблення спаду, який зупинився лише наприкінці року. 
Внаслідок істотного запізнення на старті реформ у 2014 р. та недостатнього їх темпу у 
2015 р., процеси руйнування в економіці переважали над процесами творення нових, 
більш ефективних економічних структур [1]. Саме тому спрямування фінансових 
потоків у сферу розвитку трудового потенціалу було мізерним і малоефективним. 

У контексті євроінтеграційних процесів актуальним завданням для України є 
забезпечення поглиблення теоретичних положень та практичних рішень щодо 
фінансового забезпечення трудового потенціалу з метою недопущення відтоку 
кваліфікованої робочої сили закордон.  

Фінансова політика щодо фінансового забезпечення трудового потенціалу має 
формувати вибір джерел фінансових ресурсів, а також їх склад, структуру, доступність, 
надійність відповідно до конкретних умов підвищення його якості [2]. 

Макроекономічна невизначеність в Україні впливає безпосередньо на всі процеси, 
які відбуваються як в суспільному житті країни, так і в регіональному аспекті і 
безпосередньо стосуються ринку праці, складовою якого є трудовий потенціал. Рівень 
ефективності використання трудового потенціалу залежить від раціонального, у 
конкретних умовах, рівня зайнятості працездатного населення, вдосконалення всієї 
системи управління трудовими ресурсами, зростання значення соціальних факторів, 
позитивних змін у демографічній ситуації країни. 

Забезпечення успішного соціально-економічного розвитку трудового потенціалу 
потребує комплексних дій, зокрема оцінювання стану їх розвитку, визначення шляхів 
залучення необхідних ресурсів, розроблення заходів зі збереження та модернізації 
наявного потенціалу. Проте на сьогоднішній день питання забезпечення фінансовими 
ресурсами процесу розвитку трудового потенціалу залишається одним з найактуальніших. 

Концепцією цільової соціальної Програми збереження і розвитку трудового 
потенціалу України до 2017 року визначено пріоритети ефективного управління 
трудовим потенціалом держави. Саме тому існує потреба у глибшому дослідженні 
методичних підходів щодо оцінки складових трудового потенціалу, виявленні та 
систематизації чинників, які впливають на нього з метою його адаптації та кращої 
реалізації в нових ринкових умовах. 

Модернізація системи управління трудовим потенціалом має забезпечувати його 
достатню адаптивність та сприяти здійсненню вирішення стратегічних завдань шляхом: 
напрацювання нових концепцій у його формуванні та використанні; визначення 
пріоритетів фінансового забезпечення для того, щоб працівники за рівнем кваліфікації, 
професійній підготовці, статевовіковій та територіальній структурі відповідали 
вимогам сучасної економіки [3]. 
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Крім того освіта, охорона здоров’я, розвиток соціального забезпечення виступали 
ключовими сферами в урядових пакетах фіскальних стимулів у багатьох країнах для 
підтримки економічного зростання та розвитку в умовах світової фінансово-
економічної кризи. Втіливши в життя такі принципи, можна сподіватися також на 
збереження трудового потенціалу в державі [4]. 

В умовах фінансової невизначеності пріоритетні напрями фінансування розвитку 
трудового потенціалу необхідно формувати, виходячи з конкурентних переваг, 
довгострокових стратегічних цілей і пріоритетних реформ національної економіки. 
Власне, формування моделі підвищення ефективності фінансового забезпечення 
трудового потенціалу в економічній системі України і є предметом подальших 
наукових досліджень. 

 
1. УКРАЇНА 2015-2016: ВИПРОБУВАННЯ РЕФОРМАМИ (аналітичні оцінки) 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-
content/uploads/2016/01/Raport-Centrum-Razumkowa.pdf. 

2. Кривенко Л. В. Концептуальні засади розвитку людського капіталу в умовах 
підвищення конкурентоспроможності країни / Л. В. Кривенко, С. В. Овчаренко // 
Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 1–2(1). – С. 23–26. 

3. Нехайчук Д. В. Взаємодія фінансового забезпечення держави та регіонів : 
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стратегічні напрями розвитку [текст] / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка / за 
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ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сьогодні використання економічного аналізу, що базується виключно на 

ретроспективній інформації та даних про поточний стан діяльності підприємства, вже 
не дає змоги керівництву приймати оптимальні стратегічні управлінські рішення. 
Економічні процеси стають все більш динамічнішими та непередбачуванішими, а 
також на них дедалі збільшується вплив геополітичних чинників. Все це призводить до 
зростання потреби в стратегічному аналізі зокрема: можливостей та загроз для 
розвитку промислового підприємства; альтернативних моделей і стратегій розвитку; 
спроможності і доцільності подальшого дотримання обраної моделі розвитку тощо. 

Стратегічний аналіз розвитку промислового підприємства доцільно здійснювати 
за такими етапами: 

І. Вдосконалення (тестування на адекватність сучасним умовам тощо) методології 
стратегічного аналізу розвитку промислового підприємства, враховуючи його галузеві 
особливості, і визначення необхідних баз даних для здійснення цього аналізу. 

ІІ. Підготовка до здійснення стратегічного аналізу. На цьому етапі, зокрема, 
необхідно здійснити: визначення чітких завдань стратегічного аналізу розвитку 
конкретного промислового підприємства, в тому числі з метою формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття відповідних стратегічних 
управлінських рішень; вибір способів та методів здійснення стратегічного аналізу для 
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вирішення визначених завдань; адаптація (модифікування) механізму стратегічного 
аналізу відповідних об’єктів під специфіку визначених завдань тощо.  

ІІІ. Здійснення стратегічного аналізу розвитку промислового підприємства в 
розрізі, зокрема, таких напрямів:   

1. Аналіз факторів впливу на розвиток промислового підприємства, який зокрема 
передбачає дослідження його потенціалу, загроз і можливостей зовнішнього 
середовища для нього, якості взаємовідносин підприємства з контрагентами в контексті 
забезпечення його розвитку тощо.  

2. Аналіз альтернативних моделей і стратегій розвитку промислового 
підприємства з метою вибору оптимальної з них. Він включає, зокрема, аналіз 
спроможності промислового підприємства успішно реалізувати конкретні моделі та 
стратегії розвитку, в тому числі зважаючи на результати дослідження рівня розвитку  
підприємства в розрізі різних параметрів, достатності його конкурентних переваг для 
реалізації конкретних моделей чи стратегій розвитку, їх ризиків. 

3. Аналіз реалізації обраної моделі та стратегії розвитку промислового підприємства, 
який передбачає дослідження ефективності та збалансованості його розвитку, аналіз 
розвитку підприємства в розрізі стадій життєвого циклу, а також аналіз оптимальності 
моделі та стратегії розвитку, що реалізуються підприємством, враховуючи зміни, що 
відбулись у внутрішньому і зовнішньому середовищі або які очікуються в перспективі. 

IV. Узагальнення результатів стратегічного аналізу розвитку промислового 
підприємства. Достовірність результатів стратегічного аналізу, зокрема, залежить від 
достовірності і достатності отриманої вхідної інформації, правильності і ретельності 
процесу її аналізу, узгодженості і обґрунтованості кінцевих показників та висновків.   

Отже, врахування запропонованих етапів стратегічного аналізу сприятиме 
прийняттю оптимальних управлінських рішень щодо забезпечення розвитку 
промислових підприємств та зростанню його ефективності. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

 
Стрімкий розвиток глобальної мережі Інтернет сприяв появі нового напрямку у 

банківській справі – інтернет-банкінгу, з розвитком якого у банків з’являються великі 
можливості для надання інноваційних послуг, а у клієнтів – максимально зручний спосіб їх 
отримання. Інтернет-банкінг (англ. оnline Banking) або веб-банкінг – один із видів дистан-
ційного банківського обслуговування, засобами якого є доступ до рахунків та операцій за 
рахунками, що забезпечується в будь-який час та з комп'ютера через інтернет [6]. 

Дистанційне обслуговування клієнтів банків, або інтернет-банкінг, має як 
позитивні сторони (швидкість і зручність операцій), так і негативні (шахрайство).  

Розвиток інтернет-банкінгу в Україні продовжується стабільними темпами. 
Можна прослідкувати таку динаміку зростання користувачів інтернет-банкінгом. Так за 
даними досліджень «Touchpoll», в Україні у 2012 році користувачами інтернет-банкінгу 
були більше 30% користувачів Інтернету, що складає майже 7 млн. осіб, у наступному 
році цей показник збільшився, та дорівнював близько 11 млн. користувачів, у 2014 році 
кількість користувачів знову зросла приблизно на 3,3 млн. осіб і всього було 14,3 млн. 
осіб, у 2015 році – 18,5 млн. осіб відали перевагу інтернет-банкінгу. Тобто, кількість 
користувачів інтернет-банкінгу збільшується, за різними оцінками, на 10-30% в рік. 

Першим українським банком, який запровадив серед своїх послуг інтернет -банкінг, 
був ПриватБанк. Це відбулося у 1998 року, а вже через рік інтернет-банкінг був 
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запроваджений у VAB Банку. Зараз серед банків, які активно використовують сервіс 
інтернет-банкінгу можна виділити ПриватБанк, УрСиббанк, Укрексімбанк, ПУМБ, 
UniCredit Bank, Альфа-Банк, OTP Bank, Ощадбанк. Їм належить 90 % ринку дистанційних 
послуг, які дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта [4]. 

За даними компанії «Простобанк Консалтинг» у 2012 році послугу Інтернет-банкінгу 
для приватних осіб пропонували 24 банки з числа 50 найбільших банків, надалі кількість 
банків зростала, у 2015 році їх налічували 42. При цьому банки конкурують між собою, 
постійно розширюють можливості свого дистанційного сервісу. 

Сьогодні лідируюче місце на ринку посідає ПриватБанк, в системі Приват24 
щодня реєструється близько 15 тис.осіб, а загальна кількість користувачів вже 
перевищує 4 млн осіб. Також, зростає аудиторія користувачів електронних сервісів 
Ощадбанку, який в останні роки активно модернізується і прагне обігнати ПриватБанк. 
У травні 2015 року в «Ощад-24/7» було зареєстровано понад 500 тис.осіб. 

Одним із чинником стрімкого збільшення масштабів інтернет-банкінгу є те, що 
перелік послуг, які надаються через інтернет, постійно розширюється. Інтернет-банкінг 
сьогодні дозволяє його користувачам здійснювати такі операції: обмін валют; відкриття 
депозитних рахунків; продаж страховок і паїв інвестиційних фондів; замовлення платіжної 
картки; погашати кредит; перегляд залишків по рахунках; оплата комунальних платежів; 
оплатити послуги кабельного та супутникового телебачення, операторів мобільного 
зв’язку, IP-телефонії, Інтернет, on-line ігри; отримання виписок про рух коштів по 
рахунках за останні кілька днів, календарний місяць, інший довільний період часу; 
консультації фахівців банку в режимі on-line; SMS і e-mail повідомлення про операції по 
рахунках; грошові перекази; внутрішньобанківські платежі на рахунки фізичних і 
юридичних осіб; міжбанківські платежі в національній валюті по Україні [5]. 

Більш детально набір послуг вітчизняних банків наведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Послуги Інтернет-банкінгу вітчизняних банків 

 

Назва банку Система Інтернет-
банкінгу в Україні Можливості 

ПриватБанк Приват24 

Обмін валют; відкриття депозитних рахунків; 
перегляд залишків по рахунках; оплата 
комунальних платежів; оплата послуг 
кабельного та супутникового телебачення, 
операторів мобільного зв’язку; отримання 
виписок про рух коштів по рахунках та ін. 

УкрСиббанк Start24 

Відкриття депозитів і ощадних рахунків, 
замовлення додаткових карт, управління 
послугою StarSMS (SMS-банкінг), 
налаштування регулярних платежів та ін. 

UniCredit Bank Банк 24/7 Перекази коштів, перевірка балансу, 
отримання виписок, виплата кредиту та ін. 

Альфа-банк My Alfa-Bank 

Перегляд виписок за рахунками, оплата 
послуг кабельного та супутникового 
телебачення, операторів мобільного зв’язку 
та ін. 

ОТП Банк OTPSmart 

Поповнення платіжних карт, виконання 
грошових переказів у гривні та іноземній 
валюті, як у межах банку так і за його 
межами, SWIFT-перекази, робота з 
кредитами та депозитами. 
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Як бачимо, функціонал інтернет-банкінгу дуже широкий, але на даний момент 
найпопулярнішими операціями є грошові перекази, оплата рахунків і оплата 
мобільного зв'язку. Такі транзакції становлять 33,5%, 29% і 25% відповідно. Також 
популярними є такі види Інтернет-послуг, як запит залишків за рахунком; отримання 
виписок за рахунками; оформлення депозиту; конвертація валюти; додаткові послуги 
по платіжним карткам. Існують також нестандартні послуги [3]. 

Переваги інтернет-банкінгу беззаперечні: 1. Концентрація всієї інформації 
стосовно грошових потоків клієнтів. 2. Проведення операцій в режимі реального часу. 
3. Автоматизація платежів. 4. Захищеність операцій. 5. Конфіденційність даних. 6. 
Низька вартість надання послуги інтернет-банкінг (в межах 1-5 грн. за платіж). 

Позитивні сторони в інтернет-банкінгу для банків: підвищення конкуренто-
спроможності на ринку банківських послуг і відповідно зростання прибутку; значна 
мінімізація витрат; розширення кола клієнтів банку незалежно від їх географічного 
положення. 

Отже, розвиток систем дистанційного обслуговування, зокрема інтернет-банкінгу, 
дозволить: для клієнтів– підвищити рівень обслуговування за рахунок зручного сервісу, 
для банків – залучити нових клієнтів, збільшити кількість наданих послуг, знизити їх 
вартість, для держави – збільшити обсяг безготівкового грошового обігу. А головною 
умовою успішного розвитку інтернет-банкінгу в нашій країні є насамперед 
інформування потенційних клієнтів про можливості цього виду обслуговування, його 
переваги та можливості для самих клієнтів. Також основним завданням для банківської 
системи є розробка найнадійніших систем захисту інформації, впровадження та 
постійна модернізація сучасного технічного та технологічного забезпечення.  
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СЕКЦІЯ 5. ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ 
 

Ангелко І.В. 
к.е.н. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
В сучасних умовах господарювання, дедалі більший вплив на міжнародну 

безпеку, як і на національну безпеку окремих країн, здійснюють процеси 
глобалізації. Власне, вони визначають основні тенденції розвитку світової 
економіки, призводять до суттєвих змін у міжнародному безпековому середовищі, 
яке стає більш динамічним та суперечливим.  

У цілому, під впливом постійних глобальних трансформацій відбуваються 
кардинальні перетворення у міжнародній системі, збільшується рівень її 
відкритості, що «породжує» нові безпрецедентні можливості і водночас формує нові 
виклики та загрози безпеці на глобальному, регіональному та національному рівнях. 
Разом з тим, в процесі глобалізації, розширюється і склад учасників міжнародного 
політичного процесу. Так, поряд з національними державами на світовій арені 
функціонують міжнародні об’єднання, організації та інші недержавні інститути, які 
займають ключові позиції у вирішенні широкого кола питань з проблем міжнародної 
безпеки.  

Власне, у сучасній світовій практиці, міжнародну безпеку розглядають як стан 
міжнародних відносин, при якому створюються умови, необхідні для існування та 
функціонування держав при забезпеченні їх повного суверенітету, політичної та 
економічної незалежності, можливості опору військово-політичному тиску та 
агресії, їх рівноправних відносин з іншими державами. При цьому, виділяють три 
головні способи забезпечення міжнародної безпеки [1, с. 12]: 

- стримування потенційної агресії або інших небажаних дій за допомогою 
різноманітних засобів тиску; 

- покарання агресора або порушника міжнародної безпеки застосуванням 
проти нього тих чи інших практичних засобів та шляхів впливу або комплексного їх 
поєднання; 

- політичний процес, який передбачає сукупність будь-яких політичних зусиль, 
дій або переговорів, спрямованих на досягнення стабільності та запобігання 
виникненню будь-яких конфліктних ситуацій. 

Основними ж глобалізаційними загрозами міжнародній безпеці, в сучасних 
умовах, виступають невирішені конфлікти, які дуже часто посилюються 
непередбаченою політикою авторитарних режимів і «неспроможних» держав, 
діяльність або бездіяльність яких прямо чи опосередковано сприяє формуванню 
конфліктогенного середовища, сприятливого для розвитку осередків екстремізму та 
тероризму [2, с. 85]. Як відомо, ці конфлікти можуть походити зі сфери, що не 
контролюється окремими державами, а формуються позадержавними суб’єктами 
(інститутами), які внаслідок глобалізаційних процесів набувають міжнародної ваги, 
і в цілому, прагнуть впливати на політику окремих держав. 

Таким чином, трансформація економічних відносин під впливом 
глобалізаційних процесів породжує низку загроз міжнародній безпеці, вирішення 
яких потребує формування більш гнучких систем безпекової взаємодії, здатних 
швидко та ефективно реагувати на глобалізаційні зміни, протидіяти їх викликам та 
загрозам, конфліктам та суперечностям. Власне вирішення даного питання потребує 



 205 

об’єднання зусиль більшості членів світового співтовариства та визначає 
інтенсивний розвиток політичного та силового співробітництва у цій сфері 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ  

КЛЮЧОВИХ НАВИКІВ У СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У провідних коучингових школах використовують чимало інструментів розвитку, 

для вітчизняних підприємств пропонуються  окремі елементи, за винятком 
наставництва, із моделі розвитку у співробітників ключових навиків, запропонованої Е. 
Г. Горшковою та О. В. Бухарковою [1].Згідно даної моделі коучинг на підприємстві 
реалізується за 6 етапів. Опишемо коротко кожен із них [1].  

Етап 1. Впровадження нового навика. На даному етапі коуч-наставник повинен 
здійснити збір та обробку інформації про працівника. Коуч оцінює інформацію про 
трудові відносини працівника, умови праці, показники трудової діяльності. 

Етап 2. Опір змінам, вибір характерної трудової діяльності працівником. Даний 
етап характеризується тим, що коуч досліджує можливі причини здійснення 
працівником опору, попереднього досвіду впровадження змін, успіхів та невдач при їх 
реалізації. Також на даному етапі коуч-наставник повинен розробити дві типові 
інструкції (коротку і розширену) по впровадженню програми розвитку конкретного 
навика працівника. Власне цей аспект ми відносимо до недоліків, оскільки коучинг 
передбачає розроблення користувачем коучингу самостійного плану свого розвитку. 

Етап 3. Застосування навику на рівні розвитку. Обов’язковим елементом даного 
етапу є врахування коучем страху можливих невдач працівника, який впроваджує та 
розвиває нові навики. На даному етапі здійснюється зворотній зв'язок між учасниками 
коучингового процесу. Коуч описує переваги, які отримає користувач від розвитку 
конкретного навика та здійснює контролювання за застосуванням працівником 
розвинутого навика. 

Етап 4. Пошук можливих варіантів застосування розвинутого навика. Цей етап 
передбачає  підведення підсумків проведеного навчання та розроблення цілей щодо 
застосування розвинутого навика та визначення вигод працівника від конкретних 
областей його застосування. 

Етап 5. Самоаналіз. Передостанній етап моделі згідно якого коуч повинен навчити 
працівника самостійно оцінювати свою діяльність та мотивувати працівника до 
удосконалення своєї професійної діяльності. 

Етап 6. Професійне володіння набутим навиком. Даний етап є завершальним і 
створює можливості працівнику який пройшов навчання самостійно передавати 
отриманий досвід. 

Проаналізувавши даний інструмент можемо зазначити, що в основному увагу 
зосереджено на визначенні дій коуча на конкретному етапі коуч-наставництва. Окрім – 
цього, враховуючи те, що ми встановили відмінності між коучингом та наставництвом, 
то ми рекомендуємо для застосування окремі аспекти даної моделі без використання 
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елементів наставництва із сторони коуча, оскільки коучинг вважаємо прагненням 
працівника розвиватись самостійно. 
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ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

„Освіта – це фундамент сталого розвитку.” 
ООН: „Порядок дня на ХХІ століття”, 1992 р. 

 
Практика високорозвинених країн свідчить, що наразі стале економічне зростання 

забезпечує сфера послуг. У валовому внутрішньому продукті країн Європейського 
Союзу, США, Японії послуги перевищують 70%. В числі останніх важливе місце 
займають освітні послуги, обсяг яких постійно зростає. У світі, за розрахунками 
фахівців, у 2017 р. ринок освітніх послуг складе 6,3 трлн. дол. (у 2000 р. – 2,3 трлн., в 
2012 р. – 4,4 трлн.) [1, с. 98-101]. Саме на останні припадає важлива роль у забезпеченні  
сталого розвитку як країни в цілому, так і її економіки, зокрема. 

Україна обрала не лише європейський, але і шлях сталого розвитку, тобто такого 
розвитку, що сприяє задоволенню потреб сучасного суспільства, не ставлячи під 
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. У документі ООН 
„Майбутнє, якого ми прагнемо” зазначається, що сталий розвиток має сприяти 
викоріненню бідності [2, с. 282]. Досягти цього можна перш за все завдяки 
неухильному зростанню економічних показників. 

На жаль, нинішня структура економіки України залишається неефективною. 
Зокрема і через це, вітчизняна економіка до цього часу знаходиться в „глибокому піке”. 
Як свідчить офіційна статистика, в 2015 р. ВВП у нашій країні знизився у порівнянні з 
попереднім роком на 10%, а промисловість – на 13%. Складається враження, що в 
українській економіці відбувається нерегульований процес щодо сталості. 

Вивести українську економіку з нинішнього „піке”, на наше глибоке переконання, 
має освітній контент, перш за все через забезпечення підготовки висококваліфікованих 
кадрів. Наразі для більшості підприємств країни характерним є низька економічна 
ефективність, високі енергетичні та фінансові затрати, що визначають низьку якість та 
неконкурентоспроможність продукції [3]. 

Сталий розвиток – це розвиток, що самопідтримується, що є всебічно 
збалансованим, тобто таким, що означає задоволення зростаючих освітніх і духовних 
потреб. Високий освітній рівень населення –  це шлях до підвищення продуктивності 
праці, до якісної інтеграції країни до глобального конкурентного простору. Як зазначає 
Перший прем’єр-міністр Сінгапуру, країни, яка є одним із лідерів цього рейтингу, Лі 
Куан Ю, головним принципом функціонування будь-якого підприємства країни є 
„Учитися, учитися і ще раз учитися”. Іншими словами, розвиток освіти, підвищення 
освітнього рівня населення забезпечили високу конкурентоспроможність, високі темпи 
економічного зростання Сінгапуру. Це підтверджує досвід Японії, де має місце високий 



 207 

рівень освіти і де постійно відбуваються технологічні звершення. У цій країні успішно 
впроваджуються інновації не лише в економічну, але й в освітню сферу, Тобто і в 
Україні, освіта має стати неперервною. Це підкреслюється і в нещодавно 
опублікованому проекті „Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр.”.  

Освіта є складовою частиною індексу людського розвитку, на величину якого, за 
висновками науковців, економічні чинники впливають на 39%, тоді як вплив 
соціальних – складає 44%. Між освітою та економікою існує тісний кореляційний 
зв'язок. Чим кращим є освітнє середовище, тим вищими є економічні показники [4]. 

Освіта – це інвестиції в майбутній розвиток економіки. Тому, щоб забезпечити 
стале економічне зростання, необхідно підвищити якість освітніх послуг. Забезпечити 
це можуть; 

- високоякісний професорсько-викладацький склад навчального закладу; 
- зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів та їх технічне 

оснащення; 
- активне впровадження в навчальну діяльність інноваційно-інформаційних 

технологій; 
- ефективне використання освітнього потенціалу працівників на кожному 

робочому місці* тощо. 
А це означає, що вищі навчальні заклади мають бути потужними навчально-

науково-інноваційними центрами, де існують необхідні умови для створення та 
впровадження інноваційних розробок у виробництво, для забезпечення перспективного 
розвитку високотехнологічних галузей економіки [6]. Саме в таких навчальних 
закладах є найкращі умови для більш активного залучення студентської молоді до 
наукової діяльності, до зміцнення освітнього контенту, до більш ефективного 
використання останнього з метою забезпечення сталого економічного розвитку. 
Водночас останній передбачає розумне поєднання освітніх ресурсів закладів державної, 
суспільної та приватної власності.  

У високорозвинених країнах активну участь у забезпеченості ресурсної бази 
освітньої сфери, окрім держави, активну участь беруть фізичні та юридичні особи. 
Скажімо, у Франції підприємства на фінансування професійної освіти відраховують 
18% своїх доходів, в Австрії – 22, а в Німеччині приватні надходження на ці цілі 
складають 45% [7, с. 9-12]. Сучасна освітня сфера має враховувати динамізм не лише 
самого соціального середовища загалом, а й соціальної поведінки молоді, зміну її 
когнітивних патернів.  

Таким чином, ХХІ століття характеризується посиленням глобалізаційних процесів 
як в економіці, так і в освіті. В останній вони передбачають гнеобхідність врахування 
якісно нового стану світової економіки в процесі поглиблення та розширення 
інтернаціоналізації господарства, надання йому світового рівня. Глобалізація в освіті – це 
створення, поширення, засвоєння та збільшення інформації та знань, успішне 
використання яких сприятиме забезпеченню сталого економічного розвитку. 

 
1. Іщенко А.Ю. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: перспективи для 

України / А.Ю. Іщенко // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №4(33). – С. 98-101. 
2. Семенюк Е. Розвиток сталий / Е. Семенюк // Економічна енциклопедія: у трьох 

томах. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Т. 3 – К.: Академія, 2002 – С. 282. 
3. Закон України «Про концепцію переходу України до сталого розвитку» 

Проект. – [електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/92.htm. 

                                                
* Наразі, на жаль, кваліфікація є значно вищою, ніж цього вимагає робота, майже у третини 

працівників, які мають вищу освіту (31,4%), та незакінчену вищу освіту (20,9%) [5, с. 99]. 
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України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2015. – №11-12. – С. 35-61. 

7. Діденко О. Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих ро-
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕГІОНІ 
 
Усі чинники формування зайнятості в регіоні можна поділити на дві групи: 

зовнішні (макро-, мезофактори) та внутрішні (мікрофактори). 
Під макро- та мезофакторами формування зайнятості будем розуміють ті, що 

об'єктивно склалися і формують зайнятість більшої частини працездатного населення 
регіону, а під мікрофакторами – специфічні рушійні сили зайнятості окремої людини. В 
своїй сукупності зовнішні фактори поділяються на: політико-правові, економічні, 
соціальні, демографічні, соціокультурні, медичні та екологічні. До політико-правових 
факторів відносимо прийняття та дотримання законодавчих та нормативно-правових 
актів, що регулюють трудові відносини; розробку і виконання державних 
територіальних програм сприяння зайнятості населення, а також політичну ситуацію, 
що склалася в країні. До економічних факторів належать, на нашу думку, кредитна і 
податкова політика; галузева структура господарства, яка в кінцевому рахунку визначає 
попит на фахівців тих чи інших професій; наближеність до державних кордонів, яка дає 
можливість мігрувати в іншу країну (регіон) людям, що не можуть працевлаштуватися 
на вигідних їм умовах в Україні (в певному регіоні). Також сюди належать рівень 
середньомісячної заробітної плати, що склався в регіоні, та рівень доходів населення, 
які визначають ціну робочої сили в регіоні. 

Рівень життя населення, забезпеченість житлом, закладами освіти, наявність 
розвинутої соціальної інфраструктури формують групу соціальних факторів. 
Доцільним є виділити і соціокультурні фактори формування зайнятості в регіоні, адже 
традиції, цінності і норми, які склалися в регіоні впливають на ступінь зайнятості 
населення. 

Визначальне місце займають і демографічні чинники, адже від статево-вікового 
складу населення залежить і подальший розвиток економіки, і майбутня сфера 
прикладання праці кожної людини. Висока смертність і міграція населення України на 
фоні «старіння» нації, безумовно, зменшують кількість зайнятого населення. Стан 
навколишнього середовища і рівень його забруднення впливають на здоров'я 
населення, на можливість працювати за обраною професією. Наслідки Чорнобильської 
аварії і до тепер відчуваються – різко зросла захворюваність населення, тому доцільним 
є і виділення медичних факторів впливу на зайнятість населення. 

Внутрішні чинники формування зайнятості поділяються: на політикоправові 
(знання трудового законодавства, вміння відстояти свої права при працевлаштуванні), 
економічні (рівень індивідуальних потреб, доходів, витрат і спосіб життя людини), 
соціокультурні (ставлення до національних і родинних цінностей та традицій, 
освіченість, компетентність, мобільність), медичні (вік, стан здоров'я, рівень витрат на 



 209 

відновлення здоров'я) та професійно-психологічні (готовність та бажання працювати за 
обраною професією, ступінь вираження потреби в самореалізації, дисциплінованість, 
рівень розвитку креативних і підприємницьких здібностей та ін). 

На мікрорівні надзвичайно важливо приділити належну увагу впливу на 
зайнятість медичних факторів. Адже відомо, що саме здоров'я є особливим 
детермінантом зайнятості: якщо людина має ті чи інші вади, її зайнятість може бути 
частковою чи специфічною. Особливо активно медичні фактори впливають на 
демографічну ситуацію. Цей вплив настільки сильний, що останнім часом все частіше 
вчені акцентують увагу на особливостях медико-демографічних процесів. 

Так, наприклад, розвиток виробництва, покращення галузевої структури 
господарства сприяє підвищенню зайнятості населення, що є передумовою покращення 
його добробуту і рівня життя. В свою чергу, достатній рівень життя населення 
підвищує його економічну активність і сприяє зростанню економіки. Проте, з іншої 
сторони, підвищення добробуту населення може призвести не до збільшення 
зайнятості, а до її зменшення, оскільки в таких умовах для підтримання того ж рівня 
життя буде достатньо, щоб в сім'ї працювало вже менше її членів (два замість трьох чи 
один замість двох, наприклад, робота тільки голови сім'ї). Тому підвищення 
економічної активності населення, підвищення рівня його зайнятості переважно 
відбуватиметься за рахунок дії мікрофакторів, зокрема, пропаганди та подальшого 
усвідомлення престижності окремих професій, вивчення та врахування індивідуальних 
потреб працівників, стимулювання їх ініціативності, підприємливості, бажання 
працювати. Чим більш доступнішою та якіснішою буде освіта, тим більш 
компетентними будуть майбутні спеціалісти, тим більше намагатимуться вони 
застосовувати отримані знання під час навчання на практиці і шукатимуть гідне місце 
роботи. Проте, якщо середній рівень заробітної плати по галузі чи професії буде 
низьким, то вони або шукатимуть інші джерела доходу, або будуть змінювати 
професію, або шукатимуть роботу за кордоном. Тобто проявляється взаємозв'язок 
економічних, соціальних і демографічних чинників. 

 
1. Крисько В. Ф. Аналіз зайнятості та використання трудових ресурсів у 
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підприємницькою діяльністю : VII міжнародної науково-практичної конференції 
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SOCIAL PROBLEMS OF MIGRATION ІN UKRAINE 
 
Tendency of migration in Ukraine and world have been popular for last 10 years and 

especially today. People choose other countries to work study and live because they are not 
sure of safety, policy or economics.  

Young specialists cannot find in Ukraine enough opportunities. They are dejected with 
low salary and with unstable policy situation. 91% of Ukrainian specialists, high educated, 
want to emigrate or find ways for working abroad. European countries, USA, Canada and 
Australia are known as the best countries for emigrate processes [1]. 



 210 

The negative point of migration is that the most employable workers become emigrants. 
In 2014-2015 in the country held numerous inside -migration of people from areas of fighting 
of the East of our country to other regions of Ukraine. 

The negative consequences of emigration are: 
• Violation of family relationships, if one spouse stays abroad; 
• No ability to control their own children in the event that both parents have gone 

abroad; 
•  Worse health of workers, who returned to Ukraine; because workers had no social 

benefits in illegal employment; 
• «Outflow» intelligent young people, because of the inability of the country to find 

jobs in their field or the loss of skills of the labour abroad when people didn't work on the 
specialty; 

•  Migrant – workers remit some part of money to their relative but they are not 
converted into investments by unfavourable investment climate [2]. 

According to this, the bigger part of Ukrainian intelligentsia, professionals and future 
important workers emigrate, leaving Ukraine in the bad situation. As the most part of high 
qualified or future high qualified population so country stays without economy profit that 
country gets with the employees` work. 

There is a problem of moral rejection of foreign workers, especially if they differ in 
ethical or religious values. 

Especially painful is the threat of terrorism among migrants from east. There isn’t one 
opinion about immigration influence on crime aspect. But nowadays this question is 
becoming a new vision, especially in a series of attacks in European countries by immigrant 
so-called Islamic State. So many countries are afraid of receiving migration from Syria. And 
maybe because of the problem of terrorism is so hard to get Ukraine visa-free regime with 
European Union. 

To combat these problems government should: 
• pay attention on unemployment; 
• give work for all university graduates; 
• improve non-state security and solve the problem of employment of internal 

displaced persons; 
• improve the labour’ legislation. 
 
1. Ponad 90% molodykh ukrainciv khochut’ «zvalyty» za kordon. [Online]. Available: 

http://tsn.ua/ukrayina/ponad-90-molodih-ukrayinciv-hochut-zvaliti-za-kordon.html  
2. Naslidky miznarodnoyi migratsiyi naselennya Ukrayiny ta polityko-upravlins’ki diyi 

shchodo yikh vregulyuvannya. [Online]. Available: http://www.niss.gov.ua/articles/562/ 
 
 

Janiszewski Adam 
University of Economics in Katowice 

 
ORGANIZATIONAL BOUNDARIES AND THEIR IMPACT  

ON PROCESSES OF KNOWLEDGE TRANSFER  
 

As examples discussed in literature show however useful some decisions as to e. g. 
merging productive activities in different areas of given industry [1, p. 501: Porac et al. 1995] 
or concerned with hiring outsiders [1, p. 501: Siggelkow 2001] appear to be because of 
efficiency criterion, they all can fail. This is due to some affects that while to be discussed  
require that often adopted legal view on organizational boundaries in which boundaries are 
determined by the efficient locus of transactions is extended [1]. We need to become aware 
that there is also possible to take a more holistic view and to claim that workers in order to 
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maintain cognitive and emotional coherence about “who we are” may unconsciously shape 
organizational boundaries which then become to be a kind of mind-set which workers make 
use of [1, p. 502]. Also, one may wonder over some companies’ decisions to internalize 
previously subcontracted IT projects that may happen regardless of competence 
considerations, which is when companies do not pay attention to resource mismatches that 
limit competitive advantage [1, p. 499: Mayer and Nickerson 2005]. Things become obvious 
again when one takes into account that not only are boundaries seen in terms of the resource 
portfolio that coevolves with the environment. Besides a dynamic view it is also possible to 
adopt a permeable view according to which this is the sphere of influence over others that is 
made use of to conceptualize boundaries [1, p. 502]. Here, one should consider that it may be 
of little importance that competence dissimilarity suggests externalization when high 
dependence suggests internalization. The latter poses a threat only to competitive advantage 
while the former deals with organizational survival [1, p. 501: Mayer and Nickerson 2005].  

Those results become to be especially important when we consider factors that have an 
impact on knowledge transfer as well as on knowledge intermediaries’ participation in it. 
Having defined innovation as a search process which involves inventors exploring “the space 
of possible combinations of ingredients, or recipes, for new and better alternatives” [2, p. 997: 
Nelson, Winter 1982] we can consider the wide spectrum of consequences of it. Because not 
only do inventors search for the best combinations of ingredients but also they search for the 
most effective methods of integrating them [2, p. 997], knowledge intermediaries that are 
expected to help them to achieve success are given the task to both take an advantage of their 
different social contacts and deliver the most novel (and helpful) information per unit of time 
to them [3, pp. 90, 91]. However, it seems to be insufficient to mention only about two 
reasons why transferring the recipe of a useful innovation can fail even between cooperative 
actors. Apart from both imperfections in the transfer process which cause that the recipient 
may not grasp the original recipe completely and the fact that the receiver may not possess a 
base of knowledge and skills to assimilate new information [2, p. 997] we should consider 
implications which result from organizational boundaries. In our last paper we propose that 
the relation between the level of knowledge complexity and social structure of knowledge 
broker should be investigated [4]. Taking into account that knowledge complexity can be 
considered to be a factor that refers to efficiency point of view the need to consider problems 
that are concerned with differences between organizational identities, their environments that 
change together with their resource portfolio as well as some possible threats as to the loss of 
autonomy emerge.   
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Organization, Organization Science, vol. 16, no. 5, pp. 491-508. 
2. O. Sorenson, J. W. Rivkin, L. Fleming, 2006, Complexity, networks and knowledge 

flow, Research Policy, vol. 35, pp. 994-1017. 
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4. A. Janiszewski, Conception of research on brokerage phenomenon in process of 

knowledge transfer in region, [in:] monograph of II International Scientific and Practical 
Conference "Transformation processes in the conditions of contemporary challenges ", 24-25 
IX 2015 r., TNUE, Tarnopol. 

 
 
 
 
 
 
 



 212 

Морозова К.А. 
студентка 3 курсу 

факультету економічної інформатики 
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

Науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Полякова О.Ю. 
 

ДИНАМІКА ЗОВНІШНІХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ  
ДИСБАЛАНСІВ УКРАЇНИ 

 
Тематика макроекономічної нестабільності займає одне з основних місць в 

сучасній макроекономіці. Адже розуміння її причин і природи в ринковій економіці є 
необхідною умовою для розробки економічної політики, спрямованої на ліквідацію 
макроекономічних дисбалансів, тобто досягнення стабілізації рівня цін і виробництва, 
досягнення повної зайнятості. Для економіки України характерним є домінуючийу 
вплив так званих екзогенних факторів, що обумовлюють підйом (спад) економічного 
зростання, оскільки Україна все ще є країною із ринком, що розвивається.  

Серед чинників, що обумовлювали економічні тенденції в Україні за останні 
декілька років, можна виділити такі екзогенні чинники, як низький зовнішній попит 
унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних торговельних 
партнерів; ускладнені торговельні відносини з Російською Федерацією, а також 
внутрішні – зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення 
реальних доходів населення; звуження кредитної активності, скорочення державного 
фінансування та високий рівень невизначеності [1]. 

Згідно з положеннями Пакту про фінансову стабільність в країнах ЄС діє 
Процедура визначення макроекономічних дисбалансів (Macroeconomic imbalance 
procedure), яка є важливим інструментом механізму стабілізації (Alert mechanism) [2]. 
Система складається з одинадцяти показників, що охоплюють основні джерела 
макроекономічних дисбалансів. Серед них визначають характеристики платіжного 
балансу і конкурентоспроможності, що впливають на зовнішній дисбаланс: поточний 
рахунок; чисті іноземні інвестиції;  реальний ефективний обмінний курс; частка 
світового експорту; номінальні витрати на робочу силу в розрахунку на одиницю 
продукції [3]. Тож, у рамках дослідження були зібрані щоквартальні статистичні дані за 
зазначеними показниками макроекономічних дисбалансів. Їх подальший аналіз 
дозволив виявити негативні тенденції економічного розвитку, що вказують на 
присутність розбалансованості у функціонуванні Української економіки. 

Поштовхом до поступового накопичення макроекономічних дисбалансів стала 
світова фінансово-економічна криза 2008 року. Від тоді спостерігається зниження 
величини сальдо рахунку поточних операцій, що свідчить про спад активності у 
зовнішньоекономічній діяльності країни. Платіжний баланс відображає співвідношення 
платежів, здійснених національною економікою за кордоном, і надходжень у країну із-за 
кордону за певний час. Якщо сума надходжень перевищує суму платежів, говорять про 
активне сальдо платіжного балансу і, навпаки, якщо платежі за кордон перевищують 
надходження із-за кордону, сальдо балансу буде пасивним [4, с.143]. Позитивне сальдо 
рахунку поточних операцій означає, що країна є чистим кредитором відносно до інших 
країн. Від’ємне сальдо свідчить про те, що країна є чистим дебітором, тобто споживає 
іноземний капітал і потребує зовнішнього фінансування. У період 2008-2015 років, як 
показали статистичні розрахунки, скориговані у середньому за три роки значення балансу 
не перевищують -4,1 %, але виходять за межі інтервалу критичних значень для країн ЄС 
від -4 % до +6 % ВВП, що свідчить про наявність дисбалансу. 

Фінансово-економічна криза  призвела до суттєвого скорочення інвестиційної 
активності. За 2009 рік інвестиції скоротилися вдвічі та чиста міжнародна інвестиційна 
позиція склала -34,3 % ВВП. Тобто зовнішні зобов'язання країни значно перевищують 
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її фінансові активи, країна є чистим боржником по відношенню до решти світу. 
Особливо гостре погіршення ситуації спостерігається у останні 2 роки, коли у 2014 році 
значення чистої міжнародної інвестиційної позиції вперше впало нижче критичного 
рівня -35 % ВВП і склало -58,3 %. 

У той самий час можна звернути увагу на нестабільність реального ефективного 
обмінного курсу (РЕОК). Зростання РЕОК вказує на те, що конкурентоспроможність 
вітчизняних товарів на світових ринках знижується. Така ситуація можлива у випадку 
перевищення темпів зростання цін у країні над рівнем інфляції в країнах-партнерах, або 
у випадку ревальвації обмінного курсу національної валюти. У тому випадку, коли 
РЕОК знижується, то це вважається чинником зростання конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів на світових ринках унаслідок порівняно менших темпів інфляції 
або девальвації національної валюти. Але у часи кризи в Україні зміна РЕОК, середня 
за 3 роки, не входить у межі від -11 % до +11 %, а, навпаки, у 2013-2015 роках складає -
28,2 %, що вважається незбалансованою ситуацією. 

Через системну внутрішню та світову фінансово-економічну кризу в 2009 році 
обсяги експорту скоротилися майже вдвічі і досягли рівня 2005–2006 років. В 2010–
2011 рр. у результаті стабілізації основних експортних ринків України відбулось поступове 
відновлення експорту, який у 2011 році майже на 4 млрд. доларів перевершив рекордний 
експорт 2008 року і сягнув близько 83 млрд. доларів. За останні роки питома вага України 
у світовому експорті зменшилася до -27,8 % на початок 2015 року за рахунок 
несприятливої кон'юнктури світових ринків та, перш за все, через розрив міжрегіональних 
зв’язків та ускладнення торговельних відносини з Російською Федерацією. 

Тенденція перевищення темпів зростання заробітних плат населення над темпами 
продуктивності праці також обумовила зростання частки витрат на оплату праці 
працівників. Негативні значення зміни номінальної вартості одиниці праці – 
співвідношення оплати праці одного зайнятого до ВВП на одного зайнятого – мають 
наслідком падіння купівельної спроможності та рівня життя населення. Та значення 
індикатора все ж не виходять за граничні межі (+/- 12 % зміни за 3 роки для країн ЄС, 
що не входять до зони євро), отже стверджувати про наявність зовнішнього дисбалансу 
за цією складовою передчасно. 

Тож, перед Україною стоїть ще багато перешкод і випробувань на шляху до 
покращення економічних показників. На відміну від переважної більшості країн, в яких 
відбулося скорочення дисбалансів, державі доведеться вирішити широкий спектр 
невідкладних проблем, пов’язаних з розробкою ефективної моделі антикризового 
регулювання економічних відносин, щоб максимальною мірою пом’якшити наслідки 
негативних впливів та розбалансованості механізмів регулювання економічної 
політики. Щоб економіка запрацювала, потрібно відійти від таких економічних реформ, 
що зводяться лише до виконання умов МВФ і політичних вимог країн-донорів, а також 
до підвищення тарифів з метою отримання чергового кредитного траншу. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ  
ЗА УЧАСТЮ ОФШОРНИХ ЗОН 

 
В Україні представники великих підприємств та корпорацій для проведення 

фінансової оптимізації доволі часто обирають офшорні компанії. Українські компанії 
активно співпрацюють з такими офшорними зонами, як: Кіпр, Британські Вірґінські 
острови, Великобританія, Швейцарія, Панама, Мальта, Великобританія, Ірландія та 
Люксембург. Проте їхня співпраця з іноземними офшорами обмежена законодавством 
нашої держави. Відповідно до українського законодавства 38 країн належать до 
офшорних зон. Офшорна зона, яка входить у державний перелік офшорів, втрачає 
частину переваг, зокрема, компанії повинні виплачувати податок на прибуток з різниці 
за ставками оподаткування.  Вперше такий список складено Кабінетом Міністрів 24 
лютого 2003 р., (розпорядження № 77 «Про перелік офшорних зон» – втратило 
чинність) і уточнено розпорядженням №143 від 23 лютого 2011 р.  До уточненого 
переліку увійшли офшорні зони, в яких не передбачена сплата податку, не ведеться 
бухгалтерського обліку, відсутній валютно-фінансовий контроль. Державний бюджет 
таких країн на 80–90 % складається з доходів офшорного бізнесу.  

До законодавчого переліку офшорних зон переважно не входять ті країни, в яких зі 
сторони держави ведеться пильний контроль за фінансовою звітністю та фінансово-
валютними операціями. При цьому в таких країнах передбачене пільгове оподаткування 
при окремих видах операцій чи видів діяльності.  До таких країн відносять: 
Великобританію, Люксембург, Ліхтенштейн, Данію, Гонконг, Кіпр та інших [1].  

Найсуперечливішою офшорною зоною стосовно України є Кіпр. У квітні 2005 р. 
Кіпр був внесений у перелік офшорних зон, а вже в лютому 2006 р. був з нього 
вилучений. Відносини України з Кіпром регулюються договором про уникнення 
подвійного оподаткування. Невідомо, чому Кіпр вилучили з переліку українських 
офшорних зон, але протягом 2006–2007 рр. Кіпр став одним з основних прямих 
інвесторів України, інвестувавши від загального обсягу інвестицій відповідно 30,1 % 
(1449,7 млн. дол. США) і 35, 3 % (2930,1 млн. дол. США). Така ситуація може свідчити 
про те, що кошти, свого часу інвестовані у компанії Кіпру (5941,8 млн. дол. США), 
почали повертатись в Україну у значно більшому розмірі. Прикладом такого типу 
взаємодії українських підприємств і офшорів зображено на рис. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Інвестиційні потоки вітчизняних компаній за участю офшорних зон 
Примітки: власна розробка автора 
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1. Інвестиції в офшорну зону. Вітчизняні компанії можуть інвестувати кошти в 
закордонні проекти за допомогою прямого і непрямого (через іншу компанію) 
інвестування. Останніми роками популярне створення компаній в офшорних зонах. Це 
пов’язано з тим, що в офшорних зонах пільгові умови діяльності і низький рівень 
контролю з боку місцевих контролюючих органів.  

2.Співпраця української материнської компанії з офшорною компанією 
відбувається за різними сценаріями. Так, для прикладу материнська структура 
використовує офшорну компанію як посередника в укладанні угод з іноземними 
покупцями. Материнська компанія практично за собівартістю реалізує офшорній 
компанії товар, який остання продає іноземним компаніям вже за ринковою ціною. 
Співпраця такого типу дає змогу материнській компанії зменшувати податковий тягар, 
нагромаджуючи вивільнені кошти в офшорній компанії.  

3. Іноземні інвестиції в український ринок. Кошти, нагромаджені в офшорній 
компанії, є прибутком материнської компанії, яким вона розпоряджається на власний 
розсуд. Найдоцільнішим використанням вільних коштів є їх інвестування у розвиток 
власної структури чи у нові проекти, зокрема у створення/купівлю українських 
компаній. 

4. Непрямий зв’язок офшорної компанії з українською материнською компанією. 
Інвестиційні ресурси офшорної компанії – це прибутки материнської структури, 
нагромаджені за кордоном. Тому створення/купівля вітчизняної компанії офшорною  
непрямим інвестуванням з боку материнської структури. Такий взаємозв’язок 
практично не можливо відстежити. 

 5. Співпраця компанії з материнською компанією. Переважно створення/купівля 
страховика передбачає, що материнська компанія використовуватиме його для 
обслуговування власних потреб. Такого типу дочірня компанія є партером 
материнської структури, але немає й натяку на неринкові відносини між ними.  

Отже, офшорні зони приваблюють акціонерів пільговими умовами діяльності, 
легкістю створення та простотою роботи. При цьому українські компанії створюють  
компанії в офшорних зонах переважно для оптимізації  фінансових потоків.   
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ENVIRONMENTAL JUSTICE – POLITICAL ASPECTS 
 
Introduction.  
It is widely acknowledged that one of the main subjects of environmental sustainability 

is the issue of distributive justice. In fact environmentalism and justice share one thing in 
common – both notions are strongly concerned about actual or increasing scarcity. Previously, 
the authors of Limits to Growth argued that the Earth can have only a limited amount of non-
renewable natural resources as well as a limited capacity for absorbing the waste created by 
productive activity. As the consequence of the population enlargement and resources decline, 
also the portion of each individual becomes shortened. This picture shows that political 
environmentalism, basically founded on The Limits to Growth, puts scarcity as one of the 
main organizing concerns. If scarcity is a central point both to political environmentalism and 
to the idea of distributive justice, so it should be assumed that political environmentalism has 
distributive justice at the heart of its discourse. 
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Is there a justice reserved to nature?  
In a typical liberal theory of justice it seems that justice is reserved to humans only. 

John Rawls puts the question: On what grounds <…> do we distinguish between mankind 
and other living things and the regard the constraints of justice as holding only in our 
relations to human beings [5, p. 504].  

From this point of view, at least, we can see that only animals can have a conception of 
good and sense of justice, and as a consequence of it, our conduct towards nonhuman animals 
should not be regulated by the principles of justice. 

Also, Michael Walzer – one of the main contemporary communitarian philosophers – 
strengthens his theory of justice in the area of equal rights reserved to human beings. Like 
Rawls he argues that: By virtue of what characteristics are we one another’s equals? [6, p. 
314]. Walzer’s statement can simply prove that only human beings, because they are treated 
as culture-proving creatures, have exclusive rights to belong to the community of justice, and 
the other non-human animals and the rest of non-human natural world has to remain out of it.  

David Cooper seems to present an interesting argumentation in the fallowing research. 
He states: Whatever the crucial determinant of moral concern – happiness, rights, sentiment – 
the argument is irrational to restrict such concerns to human beings, since the differences 
between ourselves and some other spheres which would alone justify such a restriction simply 
do not exist [2, p. 139]. Undoubtedly Cooper’s argumentation is appropriate. In some cases 
the dominant of moral concern might be  more obvious towards the “subordinate” spheres. 

After this short introduction the fallowing question might arise: (1) Who are the 
recipients of environmental justice?; (2) What should be distributed?; (3) What is the principle 
of distribution? [1, pp. 291 – 292].  

Each distribution about environmental justice is always connected with the problem of 
the future generations. In the next part of the paper this category is taken under consideration. 

Environmental justice for future generations 
Environmental have always been divided according two categories: (1) those which 

have immediate effects and (2) those have delayed effects. The starting point in the discussion 
about environmental justice for future generation might be James Fishkin’s statement: no 
defensible theory of justice can neglect the fact that people are born and die and that our 
actions may have serious effects on the interests of those yet to be born [3, p. 9]. If Fishkin is 
right the theories of social justice need to be applied not only to the contemporary conditions 
of everyday life but also projected for the future generations and we should not be satisfy for a 
theory justice unless it gives us convincing guarantee concerning distribution between present 
and the future.    

On the other hand there are scientists who criticize the idea of justice for future 
generation. Robert Heilbroner writes: Why should I lift a finger to effect events that will have 
no more meaning form me seventy-five years after my death than those that happened 
seventy-five years before I was born? There is no rational answer to that terrible question [4, 
p. 191]. Heilbroner comes out of assumption that there is no possibility to build 
intergenerational justice because the condition for relations of justice misses reciprocity – 
future generations cannot harm or benefit us. 

However, any principle of justice can be defended when we consider biological human 
needs such as breathing, oxygen, health – those goods can be anticipated ahead for a long 
period of time. Especially, it should be considered in the context of climate changes in 
contemporary world.   

Conclusions 
Human use of the environment seems to accept a belief that the resources of the Planet 

play merely instrumental role. Without any hesitation we can say that we live in the World 
where global threats of consuming natural resources, environment devastation, excessive 
demographic growth and permanent dissatisfaction of people became the fact. In 
contemporary liberal thought theorists devoted attention to social and economic justice but it 
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seems they have not taken enough consideration towards a justice for natural resources. 
Undoubtedly, belongs to the first philosophers who started a meaningful discourse in the area 
of social justice but he has obviously ignored the idea of environmental justice. Of course 
there have been some green political thinkers who have attempted to defend more 
environmentally conscious theories of justice. It seems that as the first the Brundtland report 
stated that inequality is the planet’s main environmental problem, thereby confirming 
Commission’s belief that policies for greater material equality are the most crucial elements in 
any formula of measures focused on environmental sustainability.  
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ДЕРЖАВНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
Розвиток економіки України характеризується нерівномірністю та суперечли-

вістю результатів, що потребує активізації структурної перебудови, а також пошуку 
нового підходу до здійснення державних структурних перетворень. Успішний розвиток 
держави залежить від характеру, напрямів і темпів структурних зрушень в економіці та 
їх пристосування до вимог ринку. Державне регулювання структурних зрушень у 
національній економіці спрямовується на формування й підтримку раціональної 
структури економіки та здійснюється за допомогою державної структурної політики. 

Дослідженням державної структурної політики присвячено низку праць 
вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких О. І. Аптекар, С. О. Біла, В. В. Волинець, 
О. А. Лебедєва, А. Ф. Мельник, Т. П. Шинкаренко та ін. У їх роботах значна увага 
приділяється: визначенню пріоритетів державної структурної політики; визначенню 
особливостей формування економічної структури держави; дослідженню галузевої 
структури економіки держави. Водночас за умов впливу сучасних євроінтеграційних 
процесів усе більшого значення набувають механізми реалізації структурної політики. 

Метою дослідження є визначення основних цілей державної структурної 
політики, що забезпечать прогресивний розвиток економіки країни, виявлення її 
пріоритетів і особливостей механізму реалізації структурної політики. 

Завданням державної структурної політики має бути приведення структури 
національних секторів економіки у відповідність до ринкової моделі господарювання; 
досягнення високого ступеня відкритості національної економіки і необхідності 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва як на зовнішньому, 
так і внутрішньому ринках. Проте в сучасних умовах є деякі проблеми, що поглиб-
люють структурні дисбаланси відтворювального процесу національної економіки, які, 
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своєю чергою, є стримуючими чинниками впровадження цих напрямів у розвиток 
економіки держави. До них належать [1, с. 275; 2, с. 348]: розбалансованість розвитку 
економіки держави; нестійкість співвідношення між нагромадженням і споживанням 
товарів і послуг, зростання диспропорцій на внутрішньому ринку; недостатність 
залучення інвестицій у розвиток п’ятого і шостого технологічних укладів; низький 
рівень управління на підприємствах, пов’язаний як з невеликим досвідом 
функціонування в умовах ринкової економіки, так і недостатньою підготовкою 
менеджерів; низький рівень інтеграції вітчизняної економіки у світову економічну 
систему, що визначається не тільки низькою конкурентоспроможністю, а й інститу-
ційними чинниками; нерозвиненість інфраструктури, що забезпечує комерціалізацію та 
освоєння інновацій; недостатня гнучкість ринку праці, пов’язана з бар’єрами на шляху 
міжрегіональної міграції робочої сили та недоліками системи професійної освіти й 
перекваліфікації; збереження низького рівня інноваційної активності у реальному 
секторі економіки. 

Першочерговими та основними завданнями державної структурної політики для 
усунення цих стримуючих чинників є [3, с. 178]: підвищення інноваційної активності й 
випереджальний розвиток високотехнологічного сектору економіки; створення 
сучасної системи державних гарантій захисту інвесторів і врегулювання комерційних 
спорів між суб’єктами інвестиційного процесу; стимулювання економічного зростання 
і підвищення ефективності виробництва на мікрорівні через підтримку ланцюжків 
імпортозаміщення, експортних контрактів і використання інших непрямих інструмен-
тів; зниження трансакційних витрат діяльності підприємств за рахунок розвитку 
інститутів ринків товарів, послуг, праці й капіталу, формування інфраструктури 
забезпечення підприємницької діяльності; припинення прямого і непрямого 
субсидування неефективних підприємств, стимулювання процесів реструктуризації та 
реформування підприємств, підвищення їх ефективності, сприяння процесам інтеграції 
та утворення великих ефективних і конкурентоспроможних компаній при всебічному 
сприянні розвитку малого та середнього бізнесу; реалізація цільових програм розвитку 
інфраструктури транспорту, зв’язку та телекомунікацій, формування конкурентного 
середовища, створення рівних і передбачуваних умов економічної діяльності у державі 
як у масштабі всієї економіки, так і на конкретних галузевих ринках.  

Загалом у сучасних умовах структурна політика має реалізовуватися на основі 
застосування таких базових принципів: конкурентний ринок як головний регулятор 
економічного розвитку; мінімізація та оптимізація державного втручання в економіку; 
відкритість економіки; лібералізація економічної діяльності на мікрорівні.  

Також важливою складовою державної структурної політики є механізм її 
вироблення та реалізації, форми та методи діяльності державних органів у сфері 
структурних змін у національній економіці. 

Уся сукупність форм і методів реалізації державної структурної політики за 
критерієм пріоритетності впливу на той чи інший об’єкт може бути умовно поділена на 
три блоки. 

Перший блок – макроекономічний – має гарантувати успішну діяльність 
державних органів за такими напрямами структурної політики: оптимізація галузевої 
структури економіки, забезпечення прогресивних структурних зрушень у ній; 
пріоритетний розвиток освітніх і науково-технічних сфер; стимулювання попиту на 
продукцію пріоритетних галузей і сфер діяльності [4, c. 83]. Цей блок методів реалізації 
структурної політики направлений на вирішення проблеми макроекономічної 
трансформації, орієнтованої на забезпечення економічної, технологічної, виробничої, 
екологічної та енергетичної безпеки національної економіки. 

У другий блок входить група методів, пов’язана з підвищенням економічної 
стійкості та активності в усіх процесах основних суб’єктів ринку (підприємств, 
корпорацій на інших господарюючих систем). Ці методи направлені на реалізацію 
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таких напрямів структурної політики: реструктуризація первинно виробничої сфери; 
оптимізація відношень великих і малих форм у ринковому розподілі, пріоритетний 
розвиток високотехнологічних виробництв. До складу основних методів цього блоку 
можна включити програмування, індикативне планування, державні субвенції, заходи 
антимонопольної діяльності, державні інвестиції, державні гарантії тощо. 

Третій – інституціональний – блок методів реалізації державної структурної 
політики має вирішити три завдання: створити загальні найсприятливіші умови для 
структурних змін, формуючи найбільш привабливий інвестиційний клімат 
диференційований по галузях і регіонах; створити передумови для розвитку 
позитивних ринкових регуляторів структурних трансформацій, послаблюючи негативні 
впливи ринку на пропорційні і структурні зв’язки; забезпечити соціальну орієнтацію 
усіх структурних змін у національній економіці, контроль суспільства за соціальними 
наслідками структурної трансформації. У склад інституціональних методів можна 
також включити нормативно-правові методи, методи регулювання інвестиційних 
потоків і формування інвестиційних ресурсів, сукупність рамкових умов для активізації 
дій ринкових важелів самоорганізації (конкуренція, ціна, попит), антимонопольні 
методи, методи підтримки рівня зайнятості тощо. 

Головним результатом реалізації державної структурної політики має бути рефор-
мування всіх складників економічної системи, що впливають на основні макроекономічні 
пропорції та структурні зв’язки, а також формують структурні взаємодії національної 
економічної системи із системою світового господарства. Вона має бути спрямована на 
досягнення важливих цілей, а саме: розвиток нових галузей, що сприяють загальному 
підвищенню ефективності промислового виробництва; стимулювання інвестиційної, інно-
ваційної та підприємницької активності виробництв; удосконалення системи інвестицій-
ного планування, проведення прозорого конкурсного відбору інвестиційних проектів 
відповідно до міжнародних стандартів, упровадження механізму оцінки ефективності 
виконання інвестиційних проектів; сприяння розвитку галузей, що забезпечують значну 
частину експортної продукції; забезпечення сприятливих економічних і фінансових умов 
для активізації виробничої діяльності, розвитку добросовісної конкуренції; розширення 
місткості внутрішніх ринків на основі стимулювання інвестиційного та споживчого 
попиту, а також підтримки розвитку вітчизняного виробництва, насамперед імпортоза-
міщення; поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій (дерегуляція та розвиток 
підприємництва, розвиток науково-технічної та інноваційної сфери, міжнародна інтеграція 
та співпраця); упровадження світових стандартів якості продукції та захисту навколиш-
нього середовища; стимулювання кредитування комерційними банками реального сектору 
економіки через надання їм пільгового рефінансування; згортання частини виробництв у 
депресивних галузях економіки. 

Отже, державна структурна політика має базуватися на довгостроковій стратегії 
структурних змін суспільного відтворення на основі оптимізації темпів зростання 
різних секторів економіки. Основним джерелом структурних змін має стати внутрішнє 
економічне зростання на основі перерозподілу капіталу й робочих місць у галузі з 
більшою доданою вартістю. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
В умовах глобальної переорієнтації на становлення і розвиток  соціально-

орієнтованої ринкової економіки у суспільстві виникає гостра потреба у формуванні 
особливого типу підприємств, які сприятимуть реалізації соціальних цілей, але, 
водночас, функціонуватимуть на основі самоокупності. 

Вагомий внесок у дослідження соціальних аспектів підприємництва внесли такі 
зарубіжні вчені як K. Alter, M. Maretich і М. Bolton, C. J. Thomas, М. Nyssens, Р. Seanor, 
M. Bull, С. Leadbeater, G. Dees, А. Westall. Питанням соціального підприємництва 
також присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців, серед яких – А.І. Андрю-
щенко, З.І. Галушка, О.О. Набатова, М. Наумова, А.І. Мокій, Ю.Л. Орел та ін. Попри 
це, проблема соціального підприємництва (СП) лишається не достатньо розробленою, 
відтак вивчення процесів його становлення та розвитку  в Україні і надалі є 
актуальним.  

Найповніше трактування сутності СП було запропоновано Європейською 
Комісією, у відповідності до якого визначальними ознаками  СП є:  

Ø досягнення вимірюваних позитивних соціальних результатів як основної мети 
діяльності відповідно до умов членства, статуту або іншого установчого документа;  

Ø використання прибутку для досягнення соціальної мети діяльності, а не для 
розподілу між акціонерами та власниками;  

Ø здійснення управління підзвітно та прозоро шляхом залучення працівників, 
споживачів та інших зацікавлених сторін. 

В Україні зародження соціального підприємства пов’язують з товариством 
«Просвіта», сформованого у 1868 р. на заході країни. На жаль, на даний час в Україні  
майже відсутні достовірні та актуальні дані про кількість та особливості діяльності 
соціальних підприємств. Єдиним формалізованим джерелом інформації про їх 
діяльність являється «Каталог соціальних підприємств України 2013 року», відповідно 
до якого у 2012 р. в країні функціонувало лише 50 соціальних підприємств. 
Найпоширенішими організаційно-правовими формами СП в Україні є  так званий 
«гібрид» – фізична особа-підприємець у поєднанні з діяльністю громадської організації 
(28%) та громадська організація (26%). Крім того, деякі СП зареєстровані як фізична 
особа-підприємець (15%), ТОВ та підприємство об’єднання громадян (по 13%).  
Найбільш популярними сферами діяльності СП є виробництво (19%), освіта (10%), 
діяльність у сфері спорту (10%) та охорони здоров’я (10%) (рис. 1).  

Поряд з цим, можна констатувати, що в Україні відсутня активна  державна 
політика   щодо підтримки і розвитку СП.   Відповідний вектор державної соціально-
економічної політики на разі лише формується. Так, у ВРУ зареєстрований 
законопроект «Про соціальні підприємства» (2015 р.), який визначає сутність   
соціальних підприємств, правові засади їх діяльності, порядок створення та ліквідації, 
заходи їх державної підтримки. Конкретні заходи щодо фіскального стимулювання 
розвитку СП в Україні визначаються у іншому законопроекті  – «Про внесення зміни 
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до статті 142 Податкового кодексу України (щодо державної підтримки соціальних 
підприємств)», який передбачає звільнення від оподаткування прибутку соціальних 
підприємств в межах визначених критеріїв. Тобто, СП в Україні лише перебуває на 
етапі становлення та популяризації.  

 

 
Рис. 1. Розподіл соціальних підприємств в Україні за сферою діяльності 

 
Однак, на сьогоднішній день в державі функціонує низка організацій, що займаються 

підтримкою та популяризацією СП: Міжнародний фонд «Відродження», Український 
фонд підтримки підприємництва, Благодійний фонд «Благовіст», Всеукраїнський 
ресурсний центр розвитку соціального підприємництва «Соціальні ініціативи». Банки і 
грантодавці (Ерсте Банк та Фонд «східна Європа») також виявляють активність щодо 
підтримки соціальних ініціатив регіонального малого бізнесу. Крім того, в  окремих 
регіонах України впроваджено низку проектів розвитку СП за сприяння місцевих органів 
влади. Показовим в даному відношенні є досвід Львівщини.  Так, регіональна програма 
розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011-2012 рр. передбачала 
розвиток СП шляхом проведення конкурсів бізнес-ідей та бізнес-планів, навчання, 
публікації та поширення інформаційних матеріалів. Водночас, Концепція розвитку СП в 
межах проекту «Підтримка соціального підприємництва в Львівській області», яка реалізу-
ється ще з 2010 р., передбачає стимулювання розвитку соціально орієнтованих підпри-
ємств шляхом створення фондів або кредитних спілок для надання мікрокредитів на 
поворотній основі для започаткування бізнесу на сільських територіях. Завдяки програмі 
створено близько 60 підприємств у бджільництві, заготівельній галузі, тваринництві тощо 
[1]. Також, протягом 2010-2013 рр. в рамках проекту «Сприяння розвитку соціального 
підприємництва в Україні» (реалізувався в двох пілотних областях – Львівській та 
Донецькій) створено спеціальні центри, що надавали комплексну підтримку у започат-
кування і розвитку СП, проводили тренінги та навчання, здійснювали просвітницьку 
роботу. На сьогоднішній день реалізація даного проекту зі зрозумілих причин дещо 
змінила «географію» поширення та охопила три міста України – Житомир, Вінницю та 
Львів. Відтак, координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством соціальної 
політики України у 2015 р. провели регіональні круглі столи в Житомирі, Вінниці та 
Львові, де анонсувався запуск регіональних компонентів проекту розвитку СП як 
інструменту подолання соціальних викликів.  

Таким чином, попри законодавчу невизначеність і недостатню популяризацію, СП в 
Україні поступово стає модним трендом, оскільки обговорюється на різноманітних подіях 
і привертає увагу багатьох представників громадських організацій, ініціативних груп та 
просто активних людей. Адже використання підприємницьких підходів до вирішення 
соціальних проблем дозволяє зменшити фінансову залежність від бюджетних коштів.  

До пріоритетних напрямів стимулювання розвитку СП в Україні з урахуванням 
зарубіжного досвіду варто віднести: розробку спеціальної законодавчої бази (визначала б 
чіткі критерії соціального підприємства); підтримку існуючих та створення нових 
інформаційних порталів для популяризації СП; сертифікацію та маркування товарів, що 
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вироблені суб’єктами СП, із подальшим їх пільговим непрямим оподаткуванням (ПДВ); 
залучення міжнародних фондів зі стимулювання СП (ERDF, ESF); надання державних 
грантів для створення СП по працевлаштуванню тимчасово переміщених осіб тощо.  

 
1. Мокій А.І., Дацко О.І. Розвиток соціального підприємництва у контексті 

зміцнення економічної безпеки депресивних територій // Економічна безпека і 
підприємництво. – Випуск 1 (53), 2014. – С. 155-166.  

2. Галушка З. І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи 
розвитку в Україні / З. І. Галушка // Вісник серія Економіка. – К. : ВПЦ «Київський 
національний університет» №148. – 2013. – С. 17. 
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ  
ЯК ДЖЕРЕЛО НЕЛЕГАЛЬНИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

 
Однією з основних проблем останніх десятиріч є наявність тіньових доходів 

населення, що виникають внаслідок напівлегальних та нелегальних форм зайнятості. 
Існування тіньових доходів українців зумовлено тривалим формуванням інституційно-
правового середовища та неможливістю проведення швидких соціально-економічних 
реформ у зв'язку з неефективною діяльністю уряду.  

Аналізуючи джерела тіньових доходів населення варто зазначити, що останніми 
роками спостерігається негативна тенденція щодо розширення нелегальних видів 
діяльності, зокрема – торгівля людьми. 

Станом на січень 2016 року Україна з країни походження постраждалих від 
торгівлі людьми (вивіз українців обманним шляхом за кордон) перетворилась на країну 
призначення для торгівлі людьми (громадяни інших країн страждають від різних форм 
експлуатації в Україні). Така нелегальна діяльність зумовлена недосконалим 
законодавством та наявністю значних тіньових доходів від експлуатації постраждалих.  

Основними законодавчими актами, що забезпечують протидіють торгівлі людьми в 
Україні, є Закон України «Про протидію торгівлі людьми», Кодекс України про адмініст-
ративні правопорушення, Кримінальний Кодекс України та інші [1]. Вище переліченні за-
конодавчі акти визначають організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, основні 
напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва в даній сфері.  

Станом на березень 2016 року розв'язання проблеми торгівлі людьми, як джерела 
нелегальних доходів українців, передбачає реалізацію державної політики у цій сфері, 
що, зокрема, базується на Державній соціальній програмі протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року [2]. Метою даної Програми є запобігання торгівлі людьми, а також 
захист постраждалих осіб, особливо дітей, та надання їм допомоги.  

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми прийнята в 
березні 2012 року попереднім урядом так і не була повністю реалізована, що зумовило 
перешкоди для здійснення державними установами системних заходів та впровадження 
ефективного механізму взаємодії державних установ та громадських організацій у 
сфері протидії торгівлі людьми. 

Характерними рисами нової Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року є врахування реалій сьогодення, а саме – нових викликів 
торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного конфлікту на сході України. 

Варто зазначити, що серед основних напрямів державної політики протидії 
торгівлі людьми в Україні, реалізація нової Державної соціальної програми відбудеться 
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за наявності відповідного фінансування на основі державного і місцевого бюджетів та 
інших джерел шляхом  підвищення ефективності взаємодії органів державної влади, 
міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб та рівня обізнаності 
населення у сфері протидії торгівлі людьми; удосконалення законодавства  та 
створення єдиної системи моніторингу заходів у даній сфері. 

 
1. Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів) -

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iom.org.ua/ua/ 
2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-п 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАЧСНИХ УМОВАХ 

 
Становлення спеціалізованих підрозділів чи органів управління персоналом, як 

окремого структурного елемента підприємства з наданням йому усіх компетенцій щодо 
керування людськими ресурсами, відбулось наприкінці ХХ століття. До цього часу 
кадровим службам відводилась другорядна роль, яка передбачала в основному 
документальне забезпечення кадрової складової.  

На сьогоднішній день немає жодного підприємства, яке б у своєму функціо-
нуванні не застосовувало такого елемента як персонал. А отже, виникає потреба у 
відповідному органі, який здійснює управління ним та встановленні його призначення. 
Таким елементом є орган управління персоналом. 

Орган управління персоналом – спеціалізований відокремлений структурний елемент 
апарату управління підприємством, який спеціалізується на керуванні персоналом, щодо 
ефективного його застосування з метою досягнення цілей підприємства. 

Управління персоналом неможливе за відсутності спеціального органу чи 
посадової особи, на яку будуть покладені відповідні функції. Як ми вже досліджували 
на підприємствах можуть виділяти різноманітні структурні підрозділи, які певним 
чином виконують завдання з управління персоналом. 

Основними загальними завданнями кожного функціонального підрозділу 
управління персоналом є [1-2]: оцінювання потреби в персоналі; підбір персоналу; 
найм персоналу; підготовка персоналу до виконання конкретних функціональних 
обов’язків; оцінювання якості персоналу; оцінювання результативності діяльності 
персоналу; розроблення методів мотивування, використання належних систем оплати 
праці; атестація, навчання, перекваліфікація, підвищення кваліфікації працівників; 
відслідковування та здійснення кар’єрного розвитку персоналу; раціоналізація 
кількості персоналу та виконуваних ним функцій; відслідковування та скорочення 
плинності кадрів; аутсорсинг та аутстафінг персоналу; формування кадрового резерву; 
розроблення та реалізація стратегій кадрового розвитку; звільнення працівників. 

Без раціональної організації роботи органу управління персоналом неможливо 
забезпечити ефективну роботу інших підрозділів, так як функції відділу управління 
персоналом завжди тісно пов’язані із усіма підрозділами підприємства. 

  
1. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Т. П. Збрицька, Г. О. Сав-

ченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М.С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.  
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2. Пошелюжна Л. Б. Особливості сучасного управління персоналом на 
вітчизняних підприємствах  [Електронний ресурс] / Л. Б. Пошелюжна // Інноваційна 
економіка. – 2010. – № 15. – С. 163-166. – Режим доступу:  
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_1/163.pdf. 
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НАПРЯМКИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
На відміну від першої хвилі глобалізації, провідниками якої були торгові 

компанії, у другій хвилі лідерство належить банкам. Саме банки шляхом забезпечення 
доступу до фінансових ресурсів створюють можливості для подальшого розвитку 
підприємництва та збагачення населення. Втім, як і 100 років тому, друга хвиля 
глобалізації опинилася перед загрозою зриву. Причинами цього є локальні військові 
конфлікти (Сирія, Україна), які можуть спровокувати третю світову війну, початок 
практично відкритої конфронтації між США та Росією, що замість глобалізації 
призводить до регіоналізації світу, створення багатьох локальних «центрів впливу», які 
починають практично «розривати» потоки капіталу всупереч логіці ефективності та 
економічної доцільності. Усе це створює загрози фінансовій стабільності національним 
та світовій банківським системам, оскільки підвищена волатильність транскордонних 
потоків капіталу може спричинити кризу ліквідності та довіри в окремо взятій 
банківській системі, а, враховуючи, уже наявні фінансові зв’язки між різними країнами, 
локальні фінансові кризи можуть швидко перекидатися на інші країни (прикладом є 
криза 2008-2009 рр., яка почалася в США і за півроку охопила майже весь світ).  

Однією з найбільших небезпек, що приносить з собою глобалізація, є активізація 
транскордонних кредитно-інвестиційних потоків. Говорячи про банківську систему, 
дані процеси відбуваються у формі купівлі національних банків (повністю або 
частково) міжнародними фінансовими інститутами. Так, зокрема, в Україні, починаючи 
з 2000 року частка іноземного капіталу в банківській системі зросла з 13,3% до 41,9% у 
2012 р. Починаючи з 2012 року в Україні спостерігається зниження участі іноземних 
інвесторів в капіталі вітчизняних банків [1] 

Другою небезпекою, що виникає при достатньо відкритих монетарних кордонах є 
небезпека нарощування зовнішніх запозичень. Зважаючи на те, що зовнішні запозичення 
як правило беруться у вільноконвертованій валюті, позичальники при цьому наражаються 
на валютні ризики. В ситуації, коли курс національної валюти є стабільним по відношенню 
до провідних валют світу, нарощування зовнішніх запозичень не несе суттєвих загроз, але 
ситуація кардинально змінюється, коли національна валюта девальвує. Тоді виникає 
загроза зниження платоспроможності і навіть банкрутства банків. Аналіз динаміки чистих 
зовнішніх активів банківської системи України за 2000-2013 рр. (даний показник є 
різницею між активами банків за кордоном та їх зобов’язаннями перед нерезидентами) 
показує, що починаючи з 2005 року, українські банки почали нарощувати зовнішні 
запозичення, пік зростання яких припав на 2008 рік [2]. Девальвація національної валюти у 
2008 році на майже 50% призвела до виникнення проблем у великої кількості банків. У 
2009 році банки України максимально погасили власні боргові зобов’язання за кордоном 
(в основному це були євробонди), втім це призвело до створення дефіциту валюти в країні 
та розхитуванню стабільності банківської системи.  

Зважаючи на вищезазначене, гостро постає питання регулювання транскордонних 
потоків капіталу в контексті забезпечення фінансової стабільності банківської системи. 
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Адже за умови режиму вільного валютного курсоутворення в Україні, який 
задекларовано Національним банком України, неконтрольоване нарощування 
зовнішніх запозичень (які в корпоративному сегменті вже наближаються до обсягів 
ВВП) може призвести до розхитування внутрішнього валютного ринку (зважаючи на 
присутній спекулятивний попит та фактичну відсутність можливостей впливу на нього 
з боку НБУ). Одним з інструментів, за допомогою якого центральні банки світу 
ефективно регулюють транскордонні потоки капіталу є резервні вимоги.  

Обов’язкові резерви це один з інструментів грошово-кредитної політики з 
регулювання обсягів грошової маси і управління грошово-кредитним ринком. 
Відзначаючи в цілому зниження нормативів обов’язкового резервування до 2008 року, 
хотілося б зазначити, що даний інструмент слід було б застосовувати на випередження, 
оскільки підвищення нормативу резервування після того як вже здійснені запозичення 
не несуть ніякої користі, навпаки, можуть призвести до погіршення ліквідності банків. 
На нашу думку потрібно розраховувати прогнозні обсяги зовнішніх запозичень у 
майбутньому та на основі цих даних запроваджувати нові норми резервування. Загалом 
у посткризовий період НБУ підняв нормативи резервування по запозиченням в 
іноземній валюті фактично в 2-3 рази [3], що на нашу думку все ж здійснило свій 
стабілізуючий впливу, проте дещо запізно. Запровадження таких заходів ще у 2006 році 
допомогло б зменшити рівень девальвації гривні у 2008-2009 роках. Не зовсім 
зрозумілою є політика НБУ щодо нульової ставки резервування по зовнішнім 
запозиченням номінованим в російських рублях. Спостерігаючи стрімке нарощування 
ринкової частки російських банків в Україні, не можна не звернути увагу на значну 
небезпеку нарощування їх рублевих зобов’язань. Сьогодні частка російського капіталу 
в банківській системі України є найбільшою і сягає 22%. Подальше її нарощування є 
небезпечним з огляду на сучасні економічні, політичні та дипломатичні проблеми між 
Україною та Росією. Тому на нашу думку НБУ слід підвищити норматив обов’язкового 
резервування для зовнішніх запозичень в російських рублях хоча б до 3%. 

Таким чином, можна зазначити, що існуючий на сьогодні механізм забезпечення 
стабільності банківської системи не здатний ефективно протистояти тим загрозам, що 
виникають внаслідок глобалізаційних процесів, а саме – підвищення мобільності 
капіталу. Ні резервні вимоги, ні процентна політика не спрямовані на превентивну дію, 
вони в Україні зорієнтовані лише на згладжування наслідків негативних явищ. Тому, на 
нашу думку, потрібно в першу чергу зосередитись на формуванні чіткого 
перспективного зв’язку між процентною політикою НБУ та ринковими ставками, 
причому ринкові ставки повинні залежати від облікової, а не навпаки. З метою 
недопущення фінансового голоду в українській банківській системі, державі також слід 
вирішити питання з організації ефективного внутрішнього грошового ринку, в першу 
чергу шляхом стабілізації валютного курсу, приборкання інфляції та зниження 
валютної залежності вітчизняної економіки. 

 
1. Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс] // 

Національний банк України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: 
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.  

2. World Development Indicators [Електронний ресурс] // World DataBank. – 2014. – 
Режим доступу до ресурсу: http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/ 
selectvariables.aspx?source=world-development-indicators.  

3. Статистика [Електронний ресурс] // Національний банк України. – 2014. – 
Режим доступу до ресурсу: 
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674. 

 
 
 



 226 

Zielińska Anetta 
Professor 

Zug Magdalena 
master 

Wroclaw University of Economics 
 

PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PRACTICE 
 
As a socio-economic strategy, sustainable development was proposed above all for the 

purpose of long-term (multigenerational) existence in a healthy and friendly natural 
environment. According to the first principle of the Rio Declaration, human beings “are 
entitled to a healthy and productive life in harmony with nature”. This entitlement was 
confirmed in many international documents (UN Universal Declaration of Human Rights) and 
national deeds (the Constitution of the Republic of Poland). 

The aim of sustainable development is to meet physical and psychological human needs 
by establishing right attitude to the environment. Sustainable development must provide 
natural basis for man’s existence and introduce economic, functional and aesthetic order in 
the environment we live in. According to Fritjof Capra [2, chapter 12], the main objectives of 
sustainable development are: (1) long-term use of renewable natural resources, (2) efficient 
exploitation of non- renewable sources of energy, (3) maintaining stability of ecological 
processes and ecosystems, (4) protection of genetic diversity and nature, (5) maintaining and 
improving people’s state of health, well-being and security. Stefan Kozłowski [3, p. 56] 
pointed out the following goals: (1) safe environment for people’s health, (2) ecological 
balance in main ecosystems, (3) essential conditions for biological regenerations of man’s 
strength, (4) prospects for further economic growth. 

Analogically to the objectives, the rules of sustainable development also formulated for 
state’s economy as a whole, or for group of states. The fundamental principles of ecological 
development are [1, pp. 46-50]:  

• the principles of environmental protection, such as: (1) full protection of preserved 
natural ecosystems within natural landscape, (2) full protection of cleanness of atmospheric 
air, (3) full protection of surface and underground water; 

• principles referring to the culture of management, such as: (1) regular evaluation of 
targets and wishes, addressed to the environment, in the context of their better adjustment to 
the human development needs and harmonizing with environmental requirements, (2) respect 
of the principle of economical management and full utilization of run down resources (there 
are limits to growth determined by quantity of resources which must be also at future 
generations’ disposal), (3) full assessment of impact on the environment and planned actions, 
including entire economic, ecological and social profit and loss evaluation, (4) 
uncompromising remediation of the environment where inevitable spatial transformations are 
taking place, posing a potential threat to its ecological structure, (5) requirement of 
harmonious arrangement of forms permanently embedded in landscape, as well as reshaping it 
in order to contribute to its beauty and preserve its aesthetic values; 

• principles of action planning, such as: (1) consolidation of research and methods of 
planning resulting from the requirement of systemic approach to environmental processes, (2) 
focusing of public activity on the ecological region level which in an optimal way reconciles 
social needs, economic activity and natural environmental balance. 

Conservation and shaping of the environment in well developed countries has long ago 
ceased to be exclusively scientific and serving social purposes issue. It is also an element of 
the state politics (both domestic and international). The possibility of implementing the 
principles of sustainable development depends on meeting three fundamental prerequisites, 
i.e. formation of democratic society, introducing market economy, and focusing attention and 
popularization of informed ecological awareness. Democratization of socio-economic reality 
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should lead to revival of civic society which competently and consciously decides on its 
future and allows its members to express their creativity. However, the increasing role of 
society in implementing the principles of eco-development will not lead to positive changes 
unless it is integrated with the development of eco-social market economy. Every business 
activity within it, especially conforming to current needs of the public and its social and 
natural surroundings, should be run as an independent entity (local authority, councils, or 
union of communities) and according to market mechanisms. 

Sustainable development is a fundamental idea for state’s ecological policy and should 
become an indicator of socio-economic transformations that took place in Poland and other 
countries at the turn of the centuries. This exceptionally complex and multidimensional 
process entails numerous economic, legal and social threats. It also creates opportunities. 
Such transformations cannot be short-lived. They should correspond with long-term strategy 
of socio-economic development. In this way the economy can take advantage of sustainable 
development and connect socio-economic reforms with care for the quality of the 
environment. This demand is even more significant in view of the fact that previous methods 
of management were characterized by high environmental pressure followed by pollution, low 
effectiveness of the use of resources and energy, and systematic degradation of the 
environment, including its assimilation ability and aesthetic assets. 

As the strategic objective, sustainable development in its implementation phase focuses 
on intermediary goals such as: (1) raising the effectiveness of the use of resources and energy 
carriers, (2) cutting down on pollutions, including greenhouse gas emission, (3) reinforcement 
of assimilation ability of ecosystems. The philosophy behind the construction of such strategy 
is based on the following principles, conforming to state’s ecological policy: (1) polluter pays, 
(2) elimination of pollution in a place of its production, (3) prevention from excessive 
emission of pollutants. 

The strategy of sustainable development encompasses several vital elements (systems) 
without which its correct implementation would be impossible. They are: (1) environmental 
protection management system, (2) system of political and self-government authority, (3) 
system of scientific research, (4) pro-ecological technical and technological innovations 
diffusion system, and (5) social, economic and legal system taking care of rational use and 
protection of the environment. Moreover, the strategy of sustainable development requires 
bolstering ecological awareness and new ecological ethics in society. Popularization of 
recycling and non- and low-waste technologies is essential. Also, it is necessary to 
consistently minimize wastes output resulting from processes of production and consumption. 
Implementation of the strategy of sustainable development is accompanied by structural 
changes in economy where effectiveness of the use of resources and energy plays a major part 
[1, pp. 54-55]. 

Due to its complexity, sustainable development strategy requires a comprehensive 
discussion. Moreover one should remember that sustainable development is a process and not 
an undertaking with specified realization horizons. As a strategy, its objectives, rules and 
solutions are based on an equalization of economic, social and ecological dimension. As a 
result, it is extremely demanding towards the entities carrying it out. In addition it forces to 
systematic improvement of used methods and introduction of new instruments and solutions 
and to continuous learning. Only such understanding of the strategy combined with a 
consequence of realization is a chance to succeed which guarantees an auspicious future for 
development of human civilization.  

 
1. Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2010), Ecological information management in the 

context of sustainable development. Chosen issues, Wrocław-Jelenia Góra: Wydawnictwo  
I-Bis. 2. Capra F. (1987), Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy. 3. Kozłowski S. (1985), Ekorozwój. Koncepcja rozwoju, 
„Człowiek i Światopogląd”, nr 5 (232). 
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