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 MICROECONOMICS AND MACROECONOMICS:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THEIR LIQUIDATION

Матеріали
Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції молодих вчених
11–12 квітня, 2014

Львів
Видавництво Львівської політехніки
2014

УДК 330.101.54:005(063)
ББК 65.012:65.050я43
К 677

К 677

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні:
проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ.
інтернет-конференції молодих вчених, 11–12 квітня 2014 р. – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с.
ISBN 978-617-607-588-2
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»; «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 науковців, аспірантів, студентів.
УДК 330.101.54:005(063)
ББК 65.012:65.050я43

Відповідальний за випуск – Кулиняк І.Я.
Матеріали подано у 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

ISBN 978-617-607-588-2

© Національний університет
«Львівська політехніка», 2014

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут економіки і менеджменту
Рада молодих вчених ІНЕМ
Лодзький університет (Польща)
Північно-Кавказький федеральний університет (Російська Федерація)
Університет економіки м. Варна (Болгарія)
Білоруський державний університет (Білорусія)
Рада молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій
та інформатизації України
Також взяли участь партнери Ради молодих вчених ІНЕМ:
Рада молодих вчених Дніпропетровської області
Одеська обласна Рада молодих вчених
Рада молодих учених Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Рада молодих вчених Національного університету
державної податкової служби України
Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету
Рада молодих вчених Національного університету водного господарства
та природокористування
Рада молодих вчених Донецького національного технічного університету
Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Рада молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
Рада молодих вчених Інституту проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень НАН України
Рада молодих учених Інституту економіки та бізнесу
Луганського національного університету імені Т.Г. Шевченка
Рада молодих вчених факультету управління Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського
Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету

3

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Бобало Юрій Ярославович – д-р техн. наук, професор, ректор Національного
університету «Львівська політехніка»
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Кузьмін Олег Євгенович – д-р екон. наук, професор, директор НН Інституту
економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
СЕКРЕТАР ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Коваль Зоряна Остапівна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та
аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:
Алєксєєв Ігор Валентинович – д-р екон. наук, професор, заступник директора
Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів;
Бєлоусов Анатолій Іванович – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
бухгалтерського обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького
федерального університету (Російська Федерація);
Загородній Анатолій Григорович – канд. екон. наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка»,
завідувач кафедри обліку та аналізу;
Захарчин Галина Миронівна – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська
політехніка»;
Збіґнєв Пшигодські – PhD, assistant professor кафедри регіональної економіки та
довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка
Польща);
Козик Василь Васильович – канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
Крикавський Євген Васильович – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;
Маріуш Соколовіч – PhD, assistant professor кафедри регіональної економіки та
довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка
Польща);
Мельник Ольга Григорівна – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;
Мискін Юрій Ігорович – канд. екон. наук, доцент, заступник декана обліковоекономічного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин, голова Ради
молодих вчених Національного університету державної податкової служби України;
Орлін Тодоров – PhD, associate professor кафедри міжнародних економічних відносин
Факультету менеджменту Університету економіки м. Варна (Республіка Болгарія);
Поплавська Жанна Василівна – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»;
Попова Ольга Юріївна – д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки
підприємства ННІ «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету;
Чухрай Наталія Іванівна – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».
Шкутько Оксана Миколаївна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри світової
економіки Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь).

4

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Чубай Володимир Миколайович – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри
обліку та аналізу, голова Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету
“Львівська політехніка”
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Мрихіна Олександра Борисівна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки
підприємств та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»
СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Кулиняк Ігор Ярославович – канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту
організацій Національного університету «Львівська політехніка»
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:
Безус Роман Миколайович – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, голова Ради
молодих вчених Дніпропетровської області;
Вяткін Павло Сергійович – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та управління,
заступник голови Ради молодих вчених Черкаського державного технологічного університету;
Данько Юрій Іванович – канд. екон. наук, доцент, завідувач науково-дослідної
частини, голова Ради молодих вчених Сумського національного аграрного університету;
Дорошенко Олена Олександрівна – канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і
аудиту, голова Ради молодих вчених Національного університету водного господарства
та природокористування;
Кравченко Олена Сергіївна – канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри
економіки підприємства, голова Ради молодих вчених Донецького національного
університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
Кращенко Юрій Петрович – канд. пед. наук, старший викладач кафедри
педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка, голова Ради молодих учених при Державному
агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України;
Кривич Яна Миколаївна – канд. екон. наук, старший викладач кафедри банківської
справи, голова Ради молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;
Лайко Олександр Іванович – канд. екон. наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур, голова Ради
молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України, член президії Одеської обласної РМВ;
Мардар Діана Олександрівна – канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу,
голова Ради молодих учених Інституту економіки та бізнесу Луганського
національного університету імені Т.Г. Шевченка;
Остовська Анастасія Андріївна – канд. наук з держ.управління, доцент кафедри
державного і регіонального управління, голова Ради молодих вчених факультету
управління Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
Румачик Наталія Андріївна – канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського
обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального
університету (Російська Федерація);
Стефінін Володимир Володимирович – канд. екон. наук, доцент кафедри
теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів,
аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника;

5

Чаговець Любов Олексіївна – канд. екон. наук, доцент кафедри економічної
кібернетики, голова Ради молодих учених Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця;
Шашко Олександр Олександрович – старший викладач кафедри економічної
інформатики і математичної економіки, заступник голови Ради молодих учених
Білоруського державного університету (Республіка Білорусь);
Шелухіна Олена Олександрівна – канд. екон. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Інституту економіки і управління Північно-Кавказького федерального
університету (Російська Федерація);
Якимчук Аліна Юріївна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри державного
управління та місцевого самоврядування Національного університету водного
господарства та природокористування.
Молоді вчені Інституту економіки і менеджменту Національного університету
«Львівська політехніка»:
Височан Олег Степанович – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та
аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
Гурська Олена Миколаївна – асистент кафедри обліку та аналізу Національного
університету “Львівська політехніка”;
Дзюбіна Катерина Олегівна – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної
та митної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”;
Кравець Анна Володимирівна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри
економіки підприємств та інвестицій Національного університету “Львівська
політехніка”;
Кулиняк Юрій Іванович – асистент кафедри обліку та аналізу Національного
університету «Львівська політехніка»;
Лущак Надія Степанівна – аспірант кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»;
Мельник Наталя Володимирівна – асистент кафедри обліку та аналізу
Національного університету “Львівська політехніка”;
Мужеляк Мирослава Миронівна – асистент кафедри фінансів Національного
університету «Львівська політехніка»;
Найчук-Хрущ Марта Богданівна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська
політехніка»;
Познякова Олена Ігорівна – асистент кафедри фінансів Національного
університету «Львівська політехніка»;
Том'юк Олеся Ярославівна – аспірант кафедри менеджменту організацій
Національного університету «Львівська політехніка»;
Трофимчук Віра Ярославівна – аспірант кафедри обліку та аналізу Національного
університету «Львівська політехніка»;
Швецова Мирослава Богданівна – канд. екон. наук, асистент кафедри теоретичної
та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»;
Юринець Оксана Василівна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри
менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

6

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Вашай Ю.В. Національна безпека держави: інституційний аспект……………...………….…13
Гаранджа І.Я. Академічне підприємництво як напрям формування інноваційного
вектору розвитку національного господарства…………………………………………...……... 15
Дульцева І.І. Соціальне підприємництво як чинник формування конкурентних
переваг туристичного бізнесу……………………………………………….…………………......17
Ємець О.І. Перспективи відтворення національного багатства……………………………...... 19
Завербний А.С. Перспективи та проблеми приведення енергоринку України
до європейських стандартів в умовах євроінтеграції………………………………………...…..21
Зінченко Ю.В., Рубель О.Є. Реформування паливно-енергетичного комплексу
в умовах Євроінтеграції…………………………………………………………………..…...…...22
Іваницька Н.Б. Перспективи розвитку машинобудівних підприємств в контексті
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС…………………………………………..……………23
Іщенко В.В., Червятюк С.В., Ришталовский Є.Р. Стратегії розвитку податкових
систем країн світу…………………………………………………………………………….….…24
Краєвська Г.О. Досвід ЄС з розвитку сільських територій корисний для України…………..26
Кулиняк І.Я., Глянцева О.І. Необхідність інвестування у фармацевтичну
галузь України………………………………………………………………………..……………. 28
Кумачова А.С. Розвиток механізму державно-приватного партнерства
30
в умовах євроінтеграції………………………………………………………………………………
Лайко О.І. Рух інвестиційних ресурсів: проблеми та перспективи регулювання…................. 32
Миронюк А.М. Ідентифікація сутності захищених статей видатків
бюджетної установи……………………………………………………………………….…….…34
Мискін Ю.І. Концептуальні засади управління оподаткуванням: характеристика
причинно-наслідкових зв’язків…………………………………………………….……………... 36
Мискіна О.О., Щегловська П.М. Проблеми та перспективи розвитку податкової
служби в Україні………………………………………………………………….………….……..38
Мужеляк М.М., Різник О.З. Адаптація норм податкового законодавства України
до економічних критеріїв її членства в ЄС………………………………………………….……39
Окоєв І.М. Неоднозначність підходів до визначення сутності медичних послуг………….… 41
Павелко О.В. Банківське кредитування як засіб сприяння розвитку господарюючих
суб’єктів…………………………………………………………………………………………......43
Семеног А.Ю. Сценарії розвитку ринку фінансових послуг України в умовах
євроінтеграційних процесів……………………………………………………………………..…45
Сенів Л.А. Подолання корупції як шлях підвищення рівня життя і доходів
населення України………………………………………………………………………..………...47
Станасюк Н.С., Біжок А.І. Управління економікою держави в умовах
Євроінтеграції……………………………………………………………………………................48
Ткаченко К.В. Порівняльна характеристика процентних ставок світових
центральних банків………………………………………………………………………..………..50
Ткаченко Ю.В., Березіна О.Ю. Транскордонне співробітництво як гарантія
безпеки та розвитку країни…………………………………………………………………………52
Харук В.А. Сучасні тенденції ринку нафтопродуктів України……………………………..…..53
Циналєвська І.А. Сучасні проблеми імплементації нормативно-правового
забезпечення експортної політики України…………………………………..…………………..55
Чумак Н. Напрямки реформування діяльності державної служби зайнятості України………57
Шевченко Ю.О. Визначення векторів інтеграції національної сфери послуг задля
ефективного управління її розвитком…………………………………………......……………....58
Шевчук С.В. Адміністративна модернізація спрощення системи сплати податків
і зборів в Україні………………………………………………………………………………….…60
Ястребова Г.С., Чаговець Л.О. Передумови та можливості українського
“економічного дива” на тлі євроінтеграції…………………………………………….……….…62

7

СЕКЦІЯ 2
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Андрієвська Є.В. Оцінка ефективності сценаріїв та засобів реструктуризації
підприємства шляхом здійснення інноваційної діяльності……………..……………………….64
Бикадорова Н.О., Капінус О.В. Сучасний стан та проблеми інвестування
в Україні…………………………………………………………………………….…………..….. 65
Бикадорова Н.О., Капінус О.В., Бажанов О.І. Роль місцевих бюджетів
у соціально-економічному розвитку території………………………………..…………….……68
Буряк А.А. Залучення іноземних інвестицій у промисловість Полтавського
70
регіону: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення…………………………………………
Гілета Ю.І. Політика імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України……………….72
Головко Л.С. Динамічний аналіз макроекономічних показників України в контексті
забезпечення сталого розвитку……………………………………………………….................... 73
Гусєва М.О. Стимулювання промислового експорту підприємств Карпатського
регіону в умовах модернізації……………………………………………………………….……. 76
Дзюбіна А.В. Вибір підходу до управління інноваційною діяльністю підприємства…………78
Ковальчук Я.О. Методика оцінки інноваційної діяльності………………………………..….. 79
Кононський С.І. Інноваційний розвиток регіону як складова регіональної
інвестиційної політики…………………………………………………………….………….……80
Корнієвський С.В. Інноваційні проекти як механізм реалізації комплексної
політики регіонального розвитку………………………………………………….…………..…..82
Коробченко Н.М. Економічні аспекти поводження з відходами у Черкаському
регіоні…………………………………………………………………………………….….………84
Кудріна О.Ю. Інновації як запорука ефективного використання ресурсів
в промисловому виробництві на рівні регіону………………………………..………….……… 86
Ливдар М.В. Державно – приватне партнерство як інстумент бюджетного
механізму соціально – економічного розвитку регіонів…………………………….….………..88
Мірошник Р.О., Мухар М.В. Інноваційні процеси в діяльності промислових
підприємств Львівщини…………………………………………………………….……………...91
Науменко Ж.Г. Проблема «центр-периферія» у диспропорційному розвитку регіону………..
93
Носуліч Т.М., Шпильова Ю.Б., Ільїна М.В. Теоретико-методологічні засади
сталого соціально-екологічного розвитку сільських територій……………………..……….….95
Письменна О.Б. Визначення економічних параметрів видобутку уранової руди
із застосування кореляційно-регресійного моделювання…………………………….……...…. 97
Попадинець Н.М. Регіональна структурна політика у стратегічному
управлінні регіоном………………………….…………………………………………..…………102
Свистун Л.А. Роль ленд-девелопменту у комплексній розбудові та підвищенні
інвестиційної привабливості територій…………………………………….……………..………104
Тимченко І.П. Innovative Development of Coal Industry of Ukraine……………….……..……..105
Чушак-Голобородько А.М., Топій І.І. Проблеми формування моделей
мотивування працівників в системі менеджменту підприємства і принципи
їхнього розв’язання…………………………………………………………………………………107
Шевцова Ю.О. Фінансова самостійність місцевого самоврядування України:
історичний аспект……………………………………………………………..……………………109
Шевчишин В.О., Опанасенко Є.Б. Місцеві бюджети як основний елемент
фінансової бази місцевих органів влади……………………………………………………..…... 111
Щур Р.І. Необхідність та передумови створення інвестиційно-промислових зон
в регіонах……………………………………………………………………………………..……..113
Юрків Х.В. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні…………………..……114

8

СЕКЦІЯ 3
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ТА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Алешко Л.А. Значення та сутність самострахування……………………………….…………..117
Балунський В.В., Зінкевич О.В. Управління організацією документування операцій
з основними засобами……………………………………………………………………………….118
Бас М.А. Інформаційне забезпечення як інструмент розвитку ринку медичного
страхування……………………………………………………………………………………..…..120
Безнос С.В., Волощук Ю.М. Шляхи та резерви зниження витрат борошномельних
підприємств…………………………………………………………………………...............…….122
Богатирьова Є.М. Податкова реформа як фактор інноваційно-інвестиційного
розвитку України………………………………………………………………………….…..……123
Боримський П.А., Цівчик О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління
нарахуванням амортизації: міжнародний досвід………………………………….……………...125
Борисова Т.М. Континуум експлікацій некомерційного маркетингу…………...……………. 127
Брагіна О.С. Бюджетування як технологія управління розвитком підприємства………….....129
Вільгуцька Р.Б. Застосування мережевих графів у процесі формування
організаційних структур управління підприємствами…………………………….………….….132
Вяткін П.С. Особливості нормування оборотних активів у сільському господарстві……..….134
Гончаренко О.Ю. Оптимізація оподаткування інвестиційної діяльності підприємств……....135
Грабельська О.В. Принципи планування розвитку підприємства………………………...….. 136
Греськів І.Р. Проблеми ідентифікації та мінімізації валютних ризиків
в умовах зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………….…...138
140
Дануца Т.І. Моделювання взаємодії суб’єктів малого бізнесу за допомогою кластерів……….
Дорошенко Н.О. Кредитування сільськогосподарських підприємств як інструмент
стимулювання раціонального аграрного землекористування…………………………….…..... 142
Дорошенко О.О. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: актуальні питання
сьогодення………………………………………………………………………………….………..143
Dub H. Information support of the directors of human resources of higher educational
institutions…………………………………………………………………………………………... 145
Захаренко О.О. Прогнозування фінансового стану і результатів діяльності
підприємства………………………………………………………………………………….……. 146
Зверєва А.Ю., Зверєва Я.Ю. Особливості інвестування у виробництво губчастого
титану на підприємствах……………………………………………………………………….…..147
Зомчак Л.М. Нечітке моделювання структури рекламного бюджету фірми……………….…149
Зубрицька О.І. Аналіз стану інвестиційної діяльності на ринку золота в Україні…………... 151
Іванченко А.А. Теоретичні аспекти формування системи економічної безпеки
підприємства в умовах не стаціонарності…………………………………………….…………..153
Когут У.І., Найчук-Хрущ М.Б. Роль дегресивних і прогресивних витрат
у забезпеченні цінової конкурентоспроможності продукції……………………………………...
154
Колтико А.М., Бала Р.Д. Проблеми фінансового планування експортно-імпортних
операцій на підприємстві……………………………………………………………………..……156
Кондрат І.Ю., Грегораш С.М. Антикризове управління проблемними активами
українських банків……………………………………………………………………………….…157
Кривецький І.О. Аутсорсинг як метод виробничої реструктуризації підприємств…………..159
Кривич Я.М. Ризик інвестиційної діяльності…………………………………..…...…………...161
Krupiak N. Just-in-time as one of the methods for optimization costs of the company…………....162
Кулаков О.О., Попова О.Ю. Оцінка впливу результатів інвестування
в ресурсозберігаючі технології на фінансовий стан підприємства…………..………………… 163
Ломака А.С., Скляр І.Д. Фінансове планування: проблеми використання
для вітчизняних підприємств…………………………………………………………..…………. 165
Малиновський Ю.В., Молочник Ю.Б. Управління показниками ефективності
активізування працівників комунікаційної системи підприємства як механізм впливу
на інвестиційну привабливість суб’єкта господарювання…………………………………...…. 167
Мальцева В.В. Економічна сутність визначення «страховий продукт»……………..……..…..169
Марковська О.К. Специфіка конкуренції у видавничому бізнесі……………………..……….171

9

Меланчук Н.М. Депозитна політика вітчизняних банків: напрями підвищення
ефективності діяльності банків……………………………………………………………………173
Ментель О.Ю. Інвестування в інтелектуальний капітал підприємства на основі
теорії ігор……………………………………………………………………….…………………...175
Микуляк Ю.Р. Світові та вітчизняні тенденції розвитку лізингу…………………….………..177
Михальчишин Н.Л., Демків О.-І.М., Дружицький Ю.Т. Конкурентоспроможність
як запорука ефекитвного функціонування підприємства на вітчизняному ринку
полімерних труб…………………………………………………………………………………… 179
Mrykhina O. Regulatory and legislative framework of technology transfer in Ukraine:
efficiency improvement directions……………………………………………………………….…..181
Охотніков А.В. Характеристика системної моделі управління комерційними
контрактами підприємства………………………………………………………………….…….. 182
Паламарчук Я.В., Ришталовский Є.Р., Червятюк С.В. Оцінка формування
та перспективи розвитку корпоративного сектору в Україні…………………………………... 184
Панчук І.П. Показники результативності фінансової діяльності промислових
підприємств………………………………………………………………………………….……...185
Pasko O., Degtyarenko A. Integrated reporting as a game changer in corporate reporting………..187
Петришин О.Т. Роль андеррайтингу у страхуванні………………………………………….… 189
Пшик-Ковальська О.О., Дорошкевич К.О., Вороновська М.М. Внутрішня
мотивація працівників: сутність і підходи до оцінювання……………………………..………..191
Ровенець Т.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських
рішень щодо здійснення соціальних витрат підприємствами торгівлі…………………………192
Рябкова О.В. Фактори впливу на управління проектами……………………………………… 194
Саталкіна Л.О. Ризик як складова комплексної системи формування
інвестиційного портфелю підприємства…………………………………………….……………197
Семін І.Є. Оцінювання ефективності корпоративної стратегії промислового
підприємства…………………………………………………………………………….…………. 200
Сенічкіна О.Е. Потреби фахівців інноваційної праці, які сформовані під впливом
їх ціннісних орієнтацій…………………………………………………………….……………… 202
Сирветник-Царій В.В. Визначення показників діагностики ресурсної складової
економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації…………….………….. 203
Сорокіна А.С. Показники оцінки інформаційної сфери підприємства………….……………. 205
Стадник Т.С. Податкове планування в системі фінансового контролінгу…………………… 207
Сукач О.О. Ефективний розподіл витрат на оплату праці………………………………….…. 208
Тарасевич А.П. Концептуальні засади здійснення моніторингу в діяльності
підприємств…………………………………………………………………………………….…...210
Teplyashin А. The indicators of the ukrainan stock market influence on the enterprise’s
economic effectiveness………………………………………………….…………………………...212
Том'юк О.Я. Планування маркетингової діяльності для регіонального посередника
на автомобільному ринку……………………………………………………….……………….…214
Топій І.І., Чушак-Голобородько А.М. Особливості реструктуризації залежно від
наявності та типу кризи на підприємстві…………………………………………………………216
Тревого Л.С. Особливості передумов формування господарських об’єднань
в Україні…………………………………………………………………………….……………… 218
Українець А.І. Управління програмами і проектами: спільні та відмінні ознаки…………… 220
Федоренко О.В. Проблемне поле структури машинобудування Черкаської області………... 221
Хлопик І.Я. Професійні та психологічні вимоги до менеджера з питань роботи
з кадрами………………………………………………………………………………….…...…… 224
Холявка Л.Ю. Оцінювання інтелектуального потенціалу підприємств……………………… 225
Циганюк Д.Л. Аналіз факторів впливу на динаміку депозитів населення України в 2013 р………..227
СЕКЦІЯ 4
ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХХІ СТОЛІТТІ
Бойко М.О. Управління економічною безпекою портового оператора......................................229
Бондар Л.В. Формування інструментарію проектного управління раціональним
використанням природних ресурсів………………………………………………………...……. 231

10

Bondarenko Yu., Stetsiv M. The place and role of Ukraine in the development
of international tourism……………………………………………………………………….…….. 233
Бонецький О.О. Довіра як об’єкт досліджень…………………………………………….……..236
Бортнікова М., Пецкович М.Д. характеристика методів діагностування
консалтингових проектів…………………………………………………………………….……. 238
Dmytryshyn Ya. Lean production and cost-effectiveness analysis: world experience……………..240
Жежуха В.Й. Зміст інжинірингових послуг у ринковій економіці……………………………..241
Зарічанська Є.В. Державне регулювання процесу управління природоохоронною
діяльністю………………………………………………………………………………….…….….242
Зима О.Б. Вплив механізмів державно-приватного партнерства на процес
євроінтеграції ринку українських туристичних послуг……………….…………………………244
Калініна Я.В., Бєчвая І.Є. Джерела фінансування інвестицій в розвиток кадрового
потенціалу підприємства………………………………………………………………….………. 245
Ковальова О.М. Особливості процесів венчурного інвестування в Україні…………………..247
Комісарова А.І. Проблеми розроблення закордонних турів для вітчизняних
туроператорів………………………………………………………………………………...……..250
Kulyniak I., Stetsiv I. Problems and prospects of development of the tourist sector
in Ukraine………………………………………………………………………………..………….. 251
Мардар Д.О. Важливість підвищення економічної активності підприємства……..………….253
Матушкіна М.В. Система мотивації персоналу ВНЗ………………………….………….…….255
Mezhueva T. Model optimization of social housing…………………………………….………….257
Мельник О.Г., Адамів М.Є. Розвиток системи менеджменту підприємства:
діагностичний та антисипативний підходи…………………………………………….…..……..260
Мигович Т.М. Зарубіжний досвід планування місцевих бюджетів…………….………….…..262
Мірошник Р.О., Годій О.Я. Маркетингові комунікації в середовищі підприємства………....264
Мірошник Р.О., Коник О.А. Роль маркетингу в діяльності підприємства………………..…..265
Мірошниченко Г.О. Стабільний економічний розвиток та особливості
його реалізації в умовах глобалізації……………………………………………………………...266
Нікішина О.В. Методика критеріальної оцінки інтегрованого товарного ринку:
передумови та напрями…………………………………………………………………….………268
Петришин Н.Я., Адамів М.Є. Антисипативне управління економічними процесами
на підприємствах…………………………………………………………………….…………….. 270
Пирог О.В. Факторна модель як інструмент трансформації секторної моделі
розвитку національного господарства України……………………………………….……….…272
Пластун О.Л. Персистентність фондового ринку України як індикатор оцінки
рівня його ефективності………………………………………………………………..…………. 274
Савченко Д.І. Семантика поняття «команда» і його відмінність від поняття «група»
275
Скибінський О.С., Солярчук Н.Ю. Принципи державного управління
фрілансовою діяльністю……………………………………………………………………….….. 276
Стефінін В.В., Плець І.І. Розробка та впровадження внутрішньоборгової доктрини
як основи стратегічного управління заборгованістю держави……………………...………….. 278
Тарнавський М.І. Впровадження сучасних підходів до навчання персоналу
в кадровій політиці підприємства……………………………………………………..……….….280
Тимченко Н.М. Необхідність трансформації системи управління закладами освіти
в сучасних умовах господарювання…………………………………………………………..….. 281
Чіхрай О.Б., Бала О.І. Показники ефективності управління персоналом
на підприємстві……………………………………………………………………………….…….282
Чубай В.М. Інструментарій для аналізу перспектив економічного розвитку
промислового підприємства: недоліки і способи їх усунення……………………………..……284
Шевченко Н.В. Кореляційний та автокореляційний аналіз часових рядів
економічних макропоказників………………………………………………………….….………288
Шевчук А.В. Тайм-менеджмент як необхідний інструмент в управлінні
персоналом…………………………………………………………………...……………………..290
Юрчик Г.М., Самолюк Н.М. Формування вартості робочої сили в Україні…………………292

11

СЕКЦІЯ 5
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ
ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ
Ангелко І.В. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної
нестабільності…………………………………………………………………………………...…. 295
Булишева Д.В. Екологічні засади формування містобудівної політики міських
агломерацій……………………………………………………………………………………...…. 297
Великсар Т.І. Соціальний захист населення:проблемні питання…………………………...… 298
Гвоздю С.Ю. Особливості фінансування інноваційної діяльності в Україні……………....….300
Городова А.В., Одинець Т.Є., Черниченко К.В. Причини інфляції в Україні
а шляхи її подолання……………………………………………………………………..…..…….301
Григоренко Я.О. Регулювання взаємовідносин з офшорними юрисдикціями
на державному та міжнародному рівні………………………………………………………...….304
Дзюбіна К.О. Проблеми впорядкування руху небезпечних об’єктів зворотних
матеріальних потоків……………………………………………………………………….…...….306
Карпій О.П. Яким пальним сьогодні заправляють автомобілі в Україні………..………….….307
Коневщинська Н.М. Вплив кон’юнктури ринку та макроекономічних шоків
на сукупний попит та сукупну пропозицію в Україні…………………………………………....309
Литвинюк О.В. Вплив фінансової інтеграції та глобалізації на процеси управління
активами та пасивами банківських установ……………………………………………………….312
Мартинюк І.В. Екологічна безпека як стратегічна мета податкової політики
в сфері використання та охорони природно-ресурсного потенціалу України…………..……..314
Нараєвський С.В. Вплив політичної ситуації в Україні на розвиток сонячної
енергетики……………………………………………………………………………………..……316
Нямещук Г.В. Ідентифікація загроз інформаційній безпеці суб’єктів глобальної
економіки………………………………………………………………………………….…..…….318
Омельченко О.Ю. Розвиток еколого-інноваційного підприємництва як шлях
подолання екологічних екстерна лій………………………………………………………..……. 320
Пецюх О.В. Вплив Інтернет-технологій на розвиток економічних процесів
в Україні…………………………………………………………………………….………….…... 322
Познякова О.І. Види та методи недружніх поглинань в системі трансформування
власності України та шляхи їх попередження……………………………….…………….……..324
Скрипко Т.О. Міжнародний досвід підтримки інвестиційної
активності……………………………………………………………………………….…….…….326
Солоджук Т.В. Фінансово-економічні аспекти державної політики
працевлаштування молоді в Україні……………………………………………….………….......328
Тютюнник Г.О. Вплив кризового стану навколишнього природного середовища
на державні економічні процеси………………………………………………………………...…330
Швецова М.Б., Тревого О.І. Загрози і виклики енергетичній незалежності України
в контексті економічної безпеки……………………………………………………................…..332
Юринець О.В. Соціально-економічний стан Львівської області: аналіз
та перспективи………………………………………………………………………………...…… 334
Якимчук А.Ю. Особливості та перспективи вирішення проблеми збереження
біорізноманіття на макрорівні ………………………………………………………………….….336
Янушевська С.О. До шляхів реалізації соціальної відповідальності сучасного
вітчизняного підприємництва……………………………………………………….…………......338

12

СЕКЦІЯ 1

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Вашай Ю.В.
к.е.н., старший викладач
Національний університет водного господарства та природокористування
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Загострення на сучасному етапі кризових явищ у практично всіх сферах суспільства
знову на передній план виносять питання національної безпеки. І хоч у сучасних умовах
вона все більше стосується військової безпеки, інші її складові відіграють не менш важливу
роль. Економічний колапс здатен порушити всю систему безпеки і зруйнувати всі механізми
функціонування держави, що існували до цього часу. Отже, глибоке їх дослідження є
передумовою нейтралізації загроз національній безпеці.
Серед складових національної безпеки у вітчизняному законодавстві та науковій
літературі виділяють військову, економічну, інформаційну, екологічну, гуманітарну,
соціальну, політичну. При цьому західні дослідники переконані, що до цього переліку варто
додати ще одну специфічну складову – інституційну безпеку, рівень якої дозволяє виявити,
наскільки власне ринок захищений на макрорівні – тобто, чи є забезпеченою інтегрованість
ринків, яку Л.Лье називає “інституціональна безпека ринку” – в формі безпеки прав
власності та контрактів [1, с. 18]. Ф.Сото вказує на те, що західні країни мали економічний
успіх зокрема через найкращу систему гарантій прав власності, яка дає особам доступ до
необхідного капіталу щоб вони мали змогу заробляти дохід [1, с. 18].
Основою підходу теорії нового інституціоналізму є переконання, що для кожного
суспільства існує унікальна система інституцій, і тому уряд може розробити стратегію дій,
яка відповідатиме потребам окремішньої культури суспільства та сприятиме економічному
зростанню. Через це немає країн, приречених на злидні; для будь-якого суспільства можна
створити такі інституціональні межі, які у довгостроковому періоді забезпечать економічне
зростання.
Вплив інституційних засад є визначальним для формування такої економічної системи,
при якій би реалізовувались економічні інтереси держави та мінімізувався вплив загроз
економічній безпеці. Інституційне забезпечення є тим вагомим чинником, який створює
передумови формування сучасної збалансованої економічної системи на основі європейських стандартів. Отже, є підстави розглянути вплив інституційної безпеки на економічну.
За визначенням Д. Норта інституції – це правила гри в суспільстві, встановлені людьми
обмеження, що структурують їхню повторювану взаємодію. Вони задають рамки
функціонування економіки та суспільства протягом певного проміжку часу [2].
Фактично інституції можна розуміти і так, як інші теоретики інституціоналізму – Д.
Марч та Й. Ольсен у своїй книжці «Перевідкриття інституцій» розуміють правила:
«усталений порядок, процедури, домовленості, ролі, стратегії, організаційні форми і
технології, навколо яких будується політична діяльність... переконання, парадигми, кодекси,
культура і знання, які оточують, підтримують, удосконалюють і заперечують ці ролі та
усталений порядок» [3].
Від інституційного середовища певним чином залежить рівень економічної
безпеки держави. Інституційним середовищем є основні політичні, соціальні та правові
норми, які є базою для виробництва, обміну й споживання [4, с. 8]. При цьому в
структурі формальних інститутів виділяють політичні інститути, економічні інститути,
системи контрактації [5, с. 26].
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Серед політичних інститутів, на наш погляд, доцільно виділити законодавчі
норми та сукупність державних органів влади, які так чи інакше здійснюють
регулювання соціально-економічними та політичними процесами.
Економічні інститути визначають можливі форми організації господарської
діяльності, у межах якої окремі індивіди чи групи кооперуються між собою чи
вступають у конкурентні відносини [5, с. 27].
На рівень економічної безпеки чинять значний вплив практично всі економічні
інститути. Так, права власності, рівень конкуренції, умови торгівлі, зовнішньоекономічні обмеження безпосередньо впливають на економічну діяльність держави і
фактично формують базовий рівень економічної безпеки.
Деформаційні процеси у відносинах власності засвідчують те, що в Україні й досі
немає повноцінного ринкового середовища, його інституційного забезпечення, і
насамперед інституту громадянського суспільства [6, с. 8].
Третім формальним інститутом є інститут контрактації, які визначають умови
угоди між покупцем і постачальником. Контракти розглядаються як правила, які
структурують в часі та просторі відносини між двома або більше економічними
суб’єктами на основі специфікації обмінюваних прав і зобов’язань відповідно до
досягнутої між ними угоди [5, с. 27]. Від рівня розвитку інститутів контрактації
залежить швидкість угод на внутрішньому та зовнішньому ринку, що є одним із
факторів економічного зростання.
Важливе значення для людства мають і культурні особливості, стан суспільних
норм і установок для сприйняття того або іншого економічного інституту, тобто
неформальні правила, які можуть охоплювати іншу територію, ніж формальні. Та чи
інша територіальна соціально-економічна поведінка залежить від таких чинників, як
природні особливості даної території (природа, клімат, геополітичне положення,
наявність/відсутність корисних копалин); ментальність представників даної території;
рефлексія території в суспільній свідомості (як її асоціюють) [7].
Таким чином, національна безпека держави безпосередньо залежить від економічної,
політичної, культурної, соціальної систем, що склалися в суспільстві. І безліч факторів
впливу на ці системи опосередковано впливають і на рівень економічної безпеки. Окремі з
факторів визначають національні інтереси держави, інші – виражають загрози національній
безпеці. Ґрунтовні дослідження і максимальне врахування їх дії дозволять створити
достатній запас стійкості всієї національної системи.
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АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Для формування сприятливих умов розвитку інноваційного вектору
національного господарства потрібні рішучі зрушення в економіці, які можливо
забезпечитиза рахунок постійного відновлення і підвищення технологічного рівня
продукції, що підвищить конкурентоспроможність України. Більшість країн з
інноваційним ветором розвитку успішно справляються з проблемами фінансової кризи.
Рішення такого складного комплексу завдань, як перебудова економіки на
інноваційний тип розвитку, повинно вирішуватися поступово. Спочатку потрібно
вирішити ряд завдань, здатних підвищити підприємницьку та інноваційну активність і
забезпечити механізм відбору проектів для державної підтримки.
Академічне підприємництво, як напрям розвитку інноваційного вектору національного
господарства, виступає зв’язним елементом між наукою, бізнесом та державою, і при цьому
ще є і відчутний соціально-економічний ефект. А показником результативності такого
зв’язку можуть стати ефективність та масштабність використання у виробництві знань та
швидкість передачі знань від наукового середовища у виробництво.
Закордоном академічне підприємництво розглядають в основному як компанії типу
spin-off, основним призначенням яких є доведення наукових розробок до стану, придатного
до використання [3, c. 104]. В Україні ж це представлено у формі академічних бізнесінкубаторів через трансфер технологій. За результатами дослідження та аналізування
літературних джерел [2], можна зробити висновок, що академічне підприємництво – це
процес створення економічної цінності через організаційне створення, оновлення та
інновації всередині або за межами навчального закладу, що в результаті видає науководослідні розробки або комерціалізацію технологій. Подібно до того, як університет готує
окремих студентів і випускає їх у світ, підприємницький університет є природним
інкубатором, що забезпечує структурну підтримку викладачам і студентам для ініціації
(відкриття) нових підприємств [2].
Україна має хороше наукове та освітнє підгрунтя для активізації розвитку
академічного підприємництва. Проте роль держави у цьому розвитку є ключовою.
Підприємницька діяльність в університетах фінансується в основному за рахунок
венчурного капіталу та інвестицій, що не стимулює зацікавленості працівників. На
думку Н.І.Чухрай [4] підвищення видатків на освіту у державному бюджеті України
допомогло б значно прискорити розвиток академічного підприємництва. При
відповідному фінансуванні університети мають кошти на дослідження найбільш
перспективних ідей в тих напрямках, які можна реалізовувати на глобальному рівні, і
які принесуть користь всьому суспільству. Крім цього, такі інноваційні центри дають
змогу зменшити “відплив умів” закордон, залучити студентство та молодих науковців
до ведення підприємницької діяльності.
Першоосновою для успішного розвитку академічного підприємництва є
законодавче забезпечення. Необхідно розробити законопроект, у якому мали б бути
враховані такі аспекти:
– найбільш ефективна ставка оподаткування, що буде стимулювати займатися
саме науково-дослідною діяльністю при універистетах, а не вкладати кошти та сили у
розвиток бізнесу [4];
– пільги для іноземних інвесторів;
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– система заохочення для іноземних фахівців, і насамперед для людей з
управлінської верхівки, які мають досвід у цій сфері та змогли б ефективно
організувати роботу системи, яка називається академічним підприємництвом;
– обгрунтована система розподілу прав власності на продукт, розроблений
учасниками процесу.
Для максимального взаємопорозуміння із владою була створена спеціальна
комісія, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України, і яка займається
наступним процесом:
– розгляд інноваційних ідей та проектів, які були створені університетами;
– відбір найбільш перспективних із них та тих, які принесуть найбільшу користь
державі;
– пошук фінансування;
– координування проектів, зв’язок з іноземними партнерами для обміну досвідом
та обладнанням.
Для національного уряду і місцевих органів самоврядування університети можуть
стати осередком матеріально-технічної бази для технологічно орієнтованої
інноваційної економіки. Вони забезпечують кваліфіковані кадри та цінні досліджувані
ідеї, а також привертають інші фактори економічного розвитку, такі як людські
ресурси, капітал та технології. Університети, які домоглися успіху в галузі освіти та
досліджень, володіють величезними недоторканими ресурсами для створення та
виховання інноваційних та технологічних компаній start-up. ВНЗ повинні брати участь
у вирішенні питань промисловості та громадськості через контрактні дослідження,
проведення семінарів та тренінгів, спільні дослідження з промисловістю, ліцензування
технологій та консалтинг, а також забезпечити доступ до спеціалізованої апаратури і
обладнання та інкубаційних послуг [5].
Потенційна кадрова база є важливою перевагою України, і якщо спрямувати її у
правильному руслі, використовуючи досвід інших країн, то економіка зможе вийти на
якісно новий рівень розвитку [1].
Отже, академічне підприємництво через трансфер наукових розробок з
університетів у підприємницьке середовище є вкрай важливим, оскільки можуть бути
реалізовані безліч нових ідей та технологій, які дозволять зробити великий крок вперед
в плані економічного розвитку та підвищення рівня науково-технічного прогресу в
країні загалом. При цьому університети стануть центральною ланкою інноваційної
інфраструктури. Через академічне підприємництво, університет стає агентом
промислових інновацій, технологічного, економічного і соціального розвитку,
особливо в контексті зростаючої, заснованої на знаннях економіки та глобалізації.
1. Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету /
І.В. Литвин // Вісник НУ “Львівська політехніка”: “Проблеми економіки та управління”. –
2012. – №725. – С. 305–312.
2. Романовський О.О. Базові поняття та визначення підприємницького ВНЗ / О.О.
Романовський // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1628.
3. Порхун Е.Ю. Возможность применения моделей «спин-офф» и «спин-аут» при
организации инновационных компаний/Е.Ю.Порхун//Журнал “ Креативная экономика”. –
2011. – №5(53). – 103-108 с.
4. Чухрай Н.І. Академічне підприємництво закордоном та в Україні/Н.І.Чухрай//
Вісник Національного університету „Львівська політехніка: збірник наукових праць. –
Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення
і проблеми розвитку. – С. 448-458.
5.Role of academic entrepreneurship[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nextbillion.net/newspost.aspx?newsid=2008.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Процес розвитку та сучасної життєдіяльності галузі туризму підтверджує, що стан
цієї галузі вимагає негайних заходів щодо реформування системи підтримки та
регулювання з боку держави та визначення додаткових джерел набуття ефективності та
конкурентоспроможності.
Аналіз останніх публікацій та досліджень доводить необхідність неформальних та
впливових заходів щодо дослідження напрямів розвитку системи національного
туризму з визначенням її пріоритету в економіці України та формування конкурентних
переваг за допомогою нових методів, зокрема соціального підприємництва.
Причинами нестабільності зростання показників туристичної діяльності в Україні
є ряд проблем, які гальмують розвиток, насамперед стан туристичної інфраструктури.
Але ці показники розвитку поряд з національною інфраструктурою туристичної галузі
шокуючи позитивні, і, насамперед, демонструють великий попит на внутрішній туризм
в Україні (понад 97 %) [2]. Для нашого суспільного блага треба прийняти цей
міжнародний та національний виклик та почати формувати внутрішній попит з
урахуванням потреб сучасного українця. Для цього насамперед потрібні законодавство
та політика держави для стимулювання діяльності галузі туризму, як, наприклад,
зроблено у Туреччині [3].
Більш доступними туристичні послуги для українців мають можливість зробити:
держава – за допомогою низки законопроектів, спрямованих на розвиток
конкурентоздатності галузі туризму, використовуючи податкові надходження бюджету
чи податкові та інвестиційні пільги. Відзначається наявність можливостей (кваліфіковані спеціалісти, інновації, співробітництво, інвестиції, найбільш повний охват
користувачів) і відсутність неформальних впливових засобів та ентузіазму;
приватний підприємець – на принципах комерційного розрахунку. Відзначається
наявність формальних зусиль, низька мотивація, низький обсяг охвату аудиторії та
можливість впливу на стан галузі. Суспільно активна позиція можлива тільки на етапі
сталого розвитку, на початку діяльності вона тільки обмежує прибутковість;
громадські підприємства, волонтери – за високим рівнем охвату користувачів,
обмеженими можливостями, наявними впливовими засобами, ентузіазмом, низькими
темпами розвитку, зумовленими особливостями фінансування діяльності. Високий рівень
розвитку діяльності може призвести до окупності, прибутковості та конкурентноздатності;
соціальні підприємства – за наявністю можливостей (кваліфіковані спеціалісти,
інновації, співробітництво, інвестиції), високим рівнем охвату користувачів (орієнтир
на суспільний економічний розвиток) і наявні впливові засоби, ентузіазм. А головне,
що функціонуючі на засадах комерційного розрахунку, але маючи соціальну місію,
соціальні підприємства мають можливість бути ефективними заради власної
життєздатності – звідси високий рівень конкурентоздатності за багатьма параметрами:
оптимально можливими собівартістю, сервісом, логістикою, якістю, креативністю,
екологічною безпекою та ін.
Сектор соціального підприємництва може здійснити туристичні послуги в Україні
більш доступнішими, тому що відповідно засадам соціального підприємництва їх якість
ставиться вище можливості отримання прибутку, але не ігноруючи цієї можливості.
В галузі туризму є феноменальні приклади взаємодії з соціальним підприємництвом,
один з яких – Eden Project в Корнуел, Англія. Це пам’ятка природи, яка знаходиться на
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кратері вулкана, де в умовах теплиці створено біоландшафти рослин всього світу.
Відвідувачам (більше мілліона за рік) пропонується не тільки подивитися, але і прийняти
участь в освітницький программі, яка демонструє вплив людини на природу та можливості її
збереження і захисту. Цей проект – відмінна ілюстрація прориву в туристичній галузі з
використанням інструментарію соціального підприємництва [4].
Можливо, і Україні слід йти шляхом визнання соціального підприємництва як
ефективного засобу досягнення сталого розвитку економіки (зокрема галузі туризму), а
соціальних підприємців – як лідерів перетворень.
Туризм залишається двигуном розвитку у світовому просторі, що демонструє
близько 10 % світової економічної активності. Він нехтує нестабільністю, несе нову
реальність та пов’язані з нею ризик та можливості.
Основою розвитку туризму в державі складали і складають до цього часу
внутрішні «активи» – людські спільноти, рекреації, історичне минуле, релігійні мікси
та пам’ятки культури, архітектури, побуту. А Україна багата на ці активи. Тільки наша
соціально-політична система не формує на їх основі конкурентні переваги держави для
туристів всього світу.
Поки що український внутрішній туристський ринок не відчув шоків попиту та
нав’язливих інвестицій, туристських цунамі, запаморочливої конкуренції та екологічної
експлуатації, – потрібно швидкими темпами будувати власну національну модель
туристичної галузі, з гнучкою інфраструктурою, яка в змозі буде цьому протистояти,
розвиватися та мати позитивний вплив на економіку держави. Тим більше, що
сукупність таких факторів, як терміни відставання по галузям науки і техніки,
наявність гордості своїм історичним минулим і не сформоване «сучасне» суспільне
життя, роблять Україну загадковою перлиною туризму для всього світу.
Результати дослідження особливостей національного туризму і насамперед
проблеми цієї галузі надихають почати активність з внутрішнього ринку та не чекати
допомоги з боку держави, користуючись можливостями соціального підприємництва,
як фактору впливу на розвиток конкретного туристичного підприємства, регіону та
туристського потенціалу в цілому. На наш погляд, за умови відсутності державного
стимулювання інвестиційної привабливості туризму, як галузі підприємництва, цінову
конкурентоспроможність та екологічну безпеку для рекреацій без втручання державних
податкових пільг в змозі забезпечити тільки туристичні підприємства, які базуються на
засадах соціального підприємництва.
1. Chris Cooper. Tourism: Principles And Practice / Chris Cooper // Pearson
Education. – 2005. – 810 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:
http://trove.nla.gov.au/work/7589531?q= book. – Назва з екрана.
2. Матеріали Міжнародного економічного форуму з питань розвитку туризму
(The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf. –
Назва з екрана.
3. Інформація про туристичні можливості України: Інформаційно-аналітична
довідка Державного агентства України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: URL: http://tourism.gov.ua/ua/. – Назва з екрана.
4. Alan Titchmarsh: The Eden Project. [Електронний ресурс] / Alan Titchmarsh //
United Kingdom: Acorn Media. – 2006. – Режим доступу: URL: http://www.cornwallonline.co.uk/attractions/eden/edenproject.htm.– Назва з екрана.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
В сучасних ринкових умовах національне багатство є одним із індикаторів стану
розвитку економіки, адже зростання його частки в сукупному багатстві свідчитиме про
підвищення рівня розвитку країни, її можливостей у впливі на ситуації на світових
ринках, при прийнятті міжнародних політичних та економічних рішень.
Національне багатство – це сукупність створених і накопичених в країні
працею всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду,
майстерності, творчого обдарування населення за всю його історію.
Не випадково теорія відтворення займає важливе місце в історії економічної
науки. Функціонування внутрішніх законів ринкової економіки і механізму
економічного регулювання проявляється насамперед в суспільному відтворенні – його
типах, характері, темпах і соціальних наслідках. На всіх етапах економічного розвитку
об’єктивна необхідність відтворення зумовлюється процесом виробництва
матеріальних благ – економічної основи життя суспільства. Для того, щоб жити і
творити, треба постійно споживати матеріальні блага, а для того щоб їх споживати,
необхідно виробляти суспільний продукт. Коли споживання є безперервним, то й
виробництво повинно постійно відновлюватися, повторюватися і відновлюватися.
Відтворення є необхідною умовою існування різних систем, оскільки з припиненням
його реалізації відбувається занепад, результатом якого може бути деградація, повна
руйнація та зникнення системи або її трансформація в іншу форму. Тому існує
необхідність систематизувати науково-прикладні результати, які стосуються
управління економічною системою раціональних відносин суспільного відтворення та
використання національного багатства [1].
Для існування людського суспільства виробництво має постійно відновлюватись
через свої чотири стадії (виробництво, розподіл обмін та споживання), а для цього
процесу необхідне постійне відновлення всіх факторів виробництва: робочої сили,
засобів виробництва, природних ресурсів та середовища існування.
Головними інструментами формування сучасної моделі українського “соціального
ринкового господарства” є: оцінка, аналіз і прогнозування національного багатства. Це
пов’язано з низкою факторів: 1) в сукупному споживанні населення помітно зростає роль
нагромаджуваних благ; 2) в багатстві отримують відображення кількісні та якісні параметри
стану природного середовища, яке стає значущим пріоритетом соціально-економічного
розвитку; 3) долається одвічне “відчуження” багатства від людини; багатство все більше стає
не тільки виразом якогось запасу речових благ, що належать людині, але і уособленням рівня
розвитку самої людської природи.
Після розпаду адміністративно-командної системи України в економіці різко
посилилися сформовані в «радянський» період тенденції «проїдання» і фактичної втрати
багатьох елементів національного багатства. Всупереч численним оптимістичними
прогнозам, становлення ринкових засад господарювання не змогло подолати наведених
вище тенденцій неефективного відтворення багатства. Це стосується, перш за все, виходу на
економічно і соціально неприйнятні обсяги, некомпенсовані інвестиціями, фізичного і
морального зносу основного капіталу.
Нами виявлено головні макроекономічні чинники, які здійснюють найсуттєвіший
вплив на процес зміни обсягу національного багатства України, до яких належать
рівень безробіття та рівень інфляції. Метою державної політики щодо відтворення
національного багатства є створення умов, які сприятимуть сталому (збалансованому)
екологічному й економічному розвитку та макроекономічній стабільності в Україні.
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Домінуючою повинна стати така політика держави щодо ефективного використання
національного багатства, яка б повністю враховувала національні інтереси, визначені й
обрані з позиції оптимізації власного потенціалу й потреб української нації.
Національне багатство з точки зору сучасної науки не зовсім вірно розглядати
лише як матеріальні блага і природні ресурси. Сьогодні безперечним є той факт, що
найбільшим багатством нації є люди, їх інтелектуальний рівень. Чим цей рівень вищий,
чим освіченішими і культурними є люди, чим більший їх професіоналізм і вища
кваліфікація, тим багатшим є суспільство.
Якщо країна втрачає своє інтелектуальне багатство (скажімо, внаслідок еміграції
провідних вчених і спеціалістів (як це нині спостерігається в Україні та інших країнах СНД),
вона безповоротно втрачає певну частину ВВП (втрата 1 % її населення веде до втрати
кількох відсотків ВВП), а отже, і можливості у нагромадженні більшого національного
багатства. Те ж саме буде спостерігатися і при зниженні інтелектуального рівня нації
(зокрема, при погіршенні якості навчання, скороченні асигнувань на науку і освіту).
Найбільших збитків економіці України, її майбутньому завдає відплив значної
кількості кадрів високої освіти і кваліфікації. Якщо виходити з оцінок про середню вартість
створюваної однієї складної робочої сили в США (понад 400 тис. дол., а інженера – до 800
тис. дол.), то у разі постійного виїзду з країни таких спеціалістів (а тим більше кандидатів чи
докторів наук) держава-експортер зазнає відчутних збитків. Адже підготовка одного
ученого, за міжнародними оцінками, обходиться державі майже у 1,5 млн. дол. Працюючи за
кордоном за спеціальністю, такий емігрант на відповідні суми одразу ж збільшує величину
національного багатства країни-імпортера (оскільки освічена, кваліфікована людинапрацівник – основна форма національного багатства країни) [2].
На нашу думку, базовим національним інтересом в національній економіці є
запобігання втратам, збереження та відтворення джерела свого існування – національного багатства. Таким чином, забезпечення економічної безпеки безпосередньо
пов’язане з наявністю, стратегічним плануванням та відповідним використанням, збереженням національного багатства, як необхідної передумови здійснення економічного
розвитку та результату постійно відтворюваного процесу нагромадження і використання матеріальних, духовних, історичних, природних елементів для задоволення
потреб нації.
В умовах Євроінтеграції, Україні необхідно спрямувати всі зусилля на
примноження та подальше збереження національного багатства шляхом забезпечення
конкурентоспроможного, економічного, соціального та екологічно збалансованого,
довгострокового розвитку держави; покращення інвестиційного клімату держави та
формування безпечного міжнародного середовища, сприятливого для реалізації
національних інтересів України; реформування податкової системи; підвищення
ефективності використання коштів бюджету; зменшення зовнішнього боргу держави;
уникнення критичної залежності національної економіки від кон'юнктури світових
ринків; розширення інвестиційних можливостей для реалізації інноваційних проектів;
визначення власних конкурентних переваг щодо національного багатства як бази
конкурентоспроможності України у міжнародному просторі.
1. Бобух І. М. Національне багатство України як потенціал економічного
розвитку / І. Бобух // Автореферат дис. ... докт. економ. наук. Спец. 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством. – К. – 2011. – 40 с.
2. Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР /
С. Шумська // Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний
ж-л. – К.: Літопис-ХХ. –2012. – №4. – С. 27-40.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Економіка України перебуває в кризовому стані та терміново потребує прийняття
виважених рішень щодо виходу з кризи. Зокрема потрібно підвищити безпеку держави.
Однією з основних складових безпеки України виступає енергетична (досягнення стану
технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно прийнятного
забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни [1]).
З огляду на надзвичайно напружені відносини з одним із основних постачальників
традиційних паливних ресурсів (нафти та газу) – Росією, які щодня погіршуються, дана
проблема стала особливо актуальною. В березні 2014 р. знову як і 5 років тому, коли
виникли проблеми із транзитом газу в країни Європи, криза українсько-російських відносин
досягла, мабуть, свого найвищого рівня за всі роки незалежності України. Вирішення цієї
проблеми можливе за рахунок диверсифікування джерел енергетичних ресурсів за
географією постачання. Перш за все це стосується європейського напрямку. Однак виникає
проблема невідповідності українського та європейського законодавства в енергетичній
царині. Для успішної євроінтеграції потрібно імплементувати законодавство ЄС, в тому
числі й того що стосується енергетики.
Одним із важливих кроків стало приєднання України до Енергетичного співтовариства
(лютий 2011 р.). Україна взяла на себе зобов’язання гармонізувати українське законодавство
з директивами, регламентами ЄС. Дані зміни на перший погляд стосуються лише значного
підвищення тарифів на енергетичні носії для споживачів. Вже з 1 травня вартість газу для
населення зростає на 50 %. Аналогічна ситуація очевидно буде і на ринку електроенергії.
Вартість бензину вже зростає протягом лютого-березня (в більший мірі це реакція на
зростання курсу євровалюти та американського долара). Однак, директиви передбачають
перш за все захист прав споживачів енергетичних ресурсів. Тобто поряд із зростанням ціни
повинна зростати і якість надання послуг шляхом підвищення рівня конкуренції на
енергетичному ринку (директива 2003/54). Іншим покращенням буде самостійний вибір
постачальника енергоресурсів (директива 2003/55). Гармонізація законодавства на
енергетичному ринку України сприятиме спрощенню виходу на наш ринок європейських
енергетичних компаній, збільшенню інвестування у виробництво енергоресурсів,
покращенню довкілля шляхом обмеження шкідливих викидів (для теплової енергетики) [2].
Необхідно досліджувати та застосовувати досвід країн ЄС в процесі реформування
енергетичного ринку електроенергії, імплементувати правові норми ЄС, що сприятиме
розвитку даного ринку та подальшому його інтегруванню у ЄС [3]. Однак енергетичні
проблеми України не обмежуються лише невідповідністю законодавчої бази щодо
регулювання енергоринку. Фахівцями виділено також низький рівень енергоефективності
економіки. Вирішення даної проблеми паралельно дозволить вирішити і проблеми імпорту
енергоресурсів за можливістю зменшення необхідних для споживання обсягів.
1. Енергетична стратегія України до 2030 року / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.
2. Коссе І. Про наслідки введення директив ЄС для українського енергоринку // І.
Косе / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oil-gas-energy.com.ua.
3. Zaverbny A. Peculiarities of development and reforming markets of electric energy as
one of the key energy products in the European Union // A.Zaverbny / ECONTECHMOD. –
Lublin-Cracow – 2013. – Vol. 2, No 1. 69-73
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РЕФОРМУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Паливно-енергетичний комплекс (надалі – ПЕК) визначено як складну систему
виробництва, направлену на видобуток, розподіл і споживання як первинних паливноенергетичних ресурсів, так і перетворених видів енергоносіїв. ПЕК відіграє важливу
стратегічну роль в економіці країни, має визначальний вплив на функціонування всіх
галузей народного господарства, розв’язання проблем соціальної сфери та ступінь
добробуту держави в цілому.
Зазначено, що український паливно-енергетичний комплекс потребує реформації не
тільки через бажання України стати членом Європейського Союзу (внаслідок чого країні
необхідно буде дотримуватися норм і стандартів ЄС), а й через нагальну загрозу
енергетичній безпеці. Насамперед, це пов’язано з тим, що Україна залишається енергодефіцитною державою, яка власними ресурсами лише на половину задовольняє потреби в
паливі та енергії. Погіршенням ситуації позначено критичну залежність вітчизняного
паливно-енергетичного сектору від постачання природного газу з Росії, що претендує на
монопольне формування цін на енергоносії та визначення умов поставок.
Через відсутність активних дій щодо модернізації і трансформування ПЕК
протягом останніх десятиліть в цьому секторі сформувалася низка невирішених
проблем, серед яких можна зазначити наступні: висока енергоємність виробництва;
уніфікація енергоносіїв і джерел їх надходження; недостатній рівень забезпечення
власними паливно-енергетичними ресурсами та значні обсяги імпорту (зокрема
природного газу); високий рівень зношеності основних фондів у в житловому секторі,
централізованому теплопостачанні та промисловості; моральний знос газотранспортної
системи; брак механізмів нейтралізації високих цін на енергоносії; низька інвестиційна
привабливість енергетики; недостатній рівень прозорості енергетичного комплексу й
нечітке визначення ринкових правил та ін. [1].
Виявлено, що на сьогодні виникла потреба у проведенні превентивних заходів,
зорієнтованих на досвід країн ЄС, які вже досягли значних успіхів у реформуванні ПЕК
у більш ефективну, безпечну та сталу енергетичну систему. Україна вже зробила перші
кроки у цьому напрямку, офіційно вступивши до Енергетичного Співтовариства у 2010
році [2]. Роз’яснюється, що головне завдання даної європейської спільноти є створення
єдиного внутрішнього ринку природного газу і електроенергії та його правове
регулювання, а також сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країнучасниць угоди [3]. Таким чином, підписавши Договір Енергетичного Співтовариства,
Україна взяла на себе певні зобов’язання щодо приведення енергетичного сектору у
відповідність з внутрішнім енергетичним ринком та законодавчими актами ЄС. Серед
них виділяються деякі наступні вимоги:
- створення стратегічних запасів нафти;
- розвиток і безпека ядерної енергетики;
- реструктуризація НАК «Нафтогаз»;
- поступове скасування субсидій на газ, вугілля, електроенергію та
перерозподілення бюджетних ресурсів на підтримку заходів з енергоефективності;
- модернізація систем енергопостачання;
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- впровадження нормативно-правових актів, які мають створити прозору та
прогнозовану ринкову основу;
- пріоритетність у реалізації величезного потенціалу у сфері енергоефективності,
а також створення законодавчих та економічних механізмів її стимулювання ;
- скорочення попиту на енергоресурси;
- збільшення розробок традиційних і нетрадиційних джерел газу, зокрема сланцевого;
- популяризація відновлювальних джерел енергії та ін.
На даний момент Україна виконала лише частину вимог Договору Енергетичного
Співтовариства, однак активні дії у сторону реалізації усіх положень підписаного
Договору сприятимуть формуванню енергетичної безпеки і енергетичного ринку у
відповідності до рівня Європейського Союзу.
Зроблено висновок, що існує актуальна потреба реформування паливно-енергетичного
комплексу з урахуванням європейських підходів до енергозбереження та енергоспоживання
[4]. Зазначено, що співробітництво з ЄС відкриває для України додаткові можливості
розвитку та інтеграції з європейськими енергетичними ринками , залученню іноземних
інвестицій та міжнародних кредитів на оновлення енергетичного сектору.
1. Долінський А.Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики// Вісник
НАН України.-2006.- №10.-с. 24
2. Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства станом на 24 вересня 2010 року. [Електронний ресурс]/ Верховна рада
України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
3. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства: станом на 1 січня
2005 року. [Електронний ресурс]/ Верховна рада України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
4. Саприкін В. Паливно –енергетичний комплекс України: готовність до
євроінтеграції// Дзеркало тижня. – 2002. – 12-18 жовтня. – С.9.

Іваницька Н.Б.
асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Для українських машинобудівних підприємств Угода про асоціацію спричинить
як позитивні наслідки (покращення технології виробництва, умов праці, міжнародної
стандартизації та сертифікації продукції, що в свою чергу вплине на якість продукції),
так і негативні (мала конкурентоздатність вітчизняних підприємств по відношенню до
іноземних призведе до банкрутства ряду фірм).
Угода визначає сприятливий вплив основних трудових стандартів і забезпечення
гідних умов праці на економічну ефективність, втілення інноваційних проектів і продуктивність праці. Крім того наголошується на узгодженості фінансово-економічної, соціальної
політики підприємств із екологічною, враховуючи не лише інтереси сьогодення, але і
майбутніх поколінь. Постає необхідність врахування міжнародних стандартів, настанов та
рекомендації щодо соціального захисту (включаючи SA8000:2008, SA8000:2014) та
корпоративного управління.
Співробітництво у сферах соціального розвитку згідно статті 420 [1] передбачає:
- покращення якості людського життя;
- збільшення кількості робочих місць з гідними умовами праці;
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- соціальну та юридичну справедливість праці;
- скорочення корупції та нелегальної зайнятості;
- покращення рівня забезпечення охорони здоров’я;
- вдосконалення управління безпекою праці, особливо в шкідливих умовах та/або
з токсичними хімічними речовинами;
- посилення та модернізацію рівня соціального захисту;
- недопущення примусової праці;
- усунення дискримінації;
- сприяння соціальному діалогу між партнерами тощо.
Згідно HORISON 2020 [2] європейські країни повинні втілювати в життя
глобальні стандарти впровадження, керування та використання нанотехнологій, які
безперечно зможуть підвищити продуктивність використання ресурсів.
Розвиток промислових підприємств згідно статті 379 [1] базуватиметься на:
- впровадженні стратегій малого та середнього бізнесу, які будуть спиратись на
принципи Європейської хартії малих підприємств;
- спрощенні процесу забезпечення обміном інформацією щодо технологій;
- структурних змінах в управлінні охороною довкілля та енергетикою;
- покращенні нормативно-правових актів через прийняття досвіду принципів ЄС;
- сприянню інноваційного розвитку;
- співробітництві підприємств з державними органами влади України та ЄС;
- стимулюванні експорту в Україні;
- модернізації та реструктуризації певних об’єктів промисловості.
Машинобудівним підприємствам доречно втілювати у своєму виробничому
процесі прогресивні технології та новітні матеріали, які у своєму використанні
спричиняли б мінімально негативний вплив на навколишнє середовище, що у свою
чергу зможе суттєво покращити конкурентоспроможність продукції.
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом і його державами – членами, з іншої сторони /Електронний ресурс/ – Режим
доступу: www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/AA_Body_text.pdf.
2. HORISON 2020 /Електронний ресурс/ – Режим доступу: www.fp7ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020/HORIZON2020priorities.pdf.

Іщенко В. В.
к.е.н.
Червятюк С. В.
Ришталовский Є. Р.
Національний університет ДПС України
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН СВІТУ
Наявні податкові системи, що функціонують в різних країнах світу, були сформовані
сукупністю факторів, серед яких історичні, економічні, політичні, соціальні, ідеологічні та
інші фактори. Загалом, податкові системи являють собою сукупність різноманітних
податкових платежів, способів та принципів їх нарахування, а також порядку сплати.
Податкові системи розробляються на базі наявної економічної системи та
основної стратегії економічного розвитку, яку обрала для себе та чи інша держава.
Слід також зауважити, що практично всі податкові системи світу починали свій
розвиток виходячи з власної податкової політики, а також переслідуючи національні
інтереси та вирішуючи задачі розвитку національної економіки.
24

Розвиток податкових систем розглядався у працях таких вітчизняних та іноземних
авторів: Андрущенко В.Л., Литвиненко Я.В., Мельник П.В., Педь І.В., Якушик І.Д.,
Ярошенко Ф.О. та інші.
Ефективність функціонування податкової системи може визначатися різноманітними факторами: економічним становищем, рівнем податкової культури, розкладом
політичних сил, досягненнями економічної науки тощо. Кожній країні притаманна своя
специфіка податкової системи, найбільш відмінними у цій сфері є: США, Японія,
Швеція, Великобританія, Німеччина, Франція [1].
Слід зазначити, що значна увага у більшості держав приділяється конкретним
напрямкам діяльності. Адже підприємства, які експортують свою продукцію звільняються
від оподаткування майже в усіх країнах світу, що у свою чергу стимулює виробників
випускати продукцію вищої якості та збільшує надходження до бюджету.
Ефективність податкової політики держави залежить від досконалості
регіональних стратегій та впровадження заходів щодо вдосконалення податкових
систем країн, починаючи з регіональних податкових реформ з метою становлення та
розвитку податкових систем країн в цілому.
До основних принципів, на яких базуються податкові системи розвинених країн
світу слід віднести: взаємовідносини між платником податків та податковим органом
ґрунтуються на рівноправності і балансі прав та обов’язків сторін; невідворотність
покарання, що являє собою розуміння платником податків того, що будь-які спроби
обману держави будуть виявлені і призведуть до негативних наслідків; відповідність
засобів поставленим цілям, полягає у тому що об’єкт перевірки відбирається з позиції
високої ймовірності виявлення порушень, а, отже, збільшення обсягу донарахувань [2] .
Податкові системи розвинених країн світу надзвичайно гнучкі. Наприклад, у
США платник податку може самостійно вибирати такий варіант оподаткування,
приміром прибутковий податок з фізичних осіб, який для нього є найефективнішим.
Також, до стратегії розвитку податкової системи США входить і те, що кожний
платник податків має право на ряд знижок і відрахувань із свого валового доходу перед
нарахуванням податку. Перш за все, існують так звані персональні відрахування. Це
уможливлює зменшення кількості платників, які бажають перейти у тіньовий сектор
економіки або ухиляються від сплати податків.
Податкова система Японії характеризується множинністю податків. Відповідно,
тут налічується 47 префектур, що об’єднують 3045 міст, селищ, районів, кожен з яких
має самостійний бюджет. Вагому роль в його наповненні відіграють префектурні та
муніципальні податки та збори.
Для стратегії Японії характерно те, що податкові ставки на доходи фізичних осіб,
включаючи місцеві податки, одні із найвищих світі. Навіть після податкової реформи 1988р.,
що спростила шкалу та зменшила процент податку, найвища гранична ставка податку
становить 50% доходів, що перевищують 30 млн. єн.. Наприклад, якщо японець за рік
заробив більше 50 млн. єн (близько 4 800 000 грн.), то половину доведеться віддати на
користь держави. Якщо до цього додати 15% податок на проживання, то в сумі отримаємо
65%, в той час як в США максимальна ставка складає лише 28%.
Мінімальними ставками можуть скористатись тільки «найбідніші» громадяни,
чий дохід складає менше 163 000 єн (приблизно 15 600 грн.) [3].
У Великобританії існує дещо інший принцип (на відміну від інших кран Європи)
побудови та нарахування податку на прибуток, який розподіляє дохід на певні групи
(шедули) в залежності від джерела отриманого доходу. Діє всього 5 груп, кожна така
група оподатковується за особливим принципом і названа в порядку англійського
алфавіту: A, C, D, E, F.
Оцінюючи британську систему податкової адміністрації, варто наголосити, що в
ній скомбіновані апаратно-бюрократичні й громадські засади [3].
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У Німеччині традиційно існує так звана класова система оподаткування, де в
основу класифікації платників на класи покладений їх соціально-громадянський статус.
Наявність податкових класів за соціальною ознакою створює додаткові можливості
користування пільгами шляхом переходу з класу в клас. Одна з особливостей
податкової системи ФРН полягає в тому, що по відношенню до окремих податків
законодавча ініціатива (компетенція) по їх запровадженню (як за німецьким, так і
міжнародним правом Європейського Союзу), бюджетна приналежність одержуваних
доходів, організаційно-адміністративний рівень справляння можуть співпадати
повністю, співпадати частково, а в окремих випадках навіть не співпадати зовсім.
Загалом, попри унікальну множинність і розмаїтість податкової системи, для
Німеччини властивий високий ступінь збирання податків. Такий результат
обумовлений декількома факторами: дисципліною і відповідальністю платників
податків; національною схильністю до установленого порядку; високим рівнем
професіоналізму персоналу податкової служби; докладним, якісно розробленим
податковим законодавством, яке, зазвичай, виключає суперечливу інтерпретацію
окремих положень, а тому зводить до мінімуму конфлікти між платниками і
податковими органами з приводу змісту норм закону [3].
Відтак, наявність різноманітних варіантів розрахунку та сплати податків, а також
різні пільги щодо них дають можливість країні при плануванні своєї податкової
політики розробляти кілька варіантів і визначити можливу економію. Крім того,
розробка стратегії податкової політики впливає і на визначення напрямку подальшого
розвитку країни в цілому.
1. Д'яконова І. І. Міжнародні фінанси / [Д’яконова І. І., Макаренко М. І.,
Журавка Ф. О. та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 548 с.
2. Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн: Навч . посіб. /
Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик — К.: МАУП, 2004. — 208 с.
3. Світовий досвід оподаткування (досвід розвитку та модернізації
податкових служб країн світу [Електронний ресурс] : офіційний портал Міністерства
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ДОСВІД ЄС З РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КОРИСНИЙ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Характеристики сільських територій ЄС подібні до українських. За даними
Європейської комісії, понад 91% площі ЄС відноситься до сільських територій, на яких
проживає 51% населення. У сільському господарстві ЄС станом на 2008 рік працювало
лише 2,4% населення або 11,8 млн. осіб, цей показник як і в Україні постійно
зменшується (у 2000 році він становив 3,1%, або 15 млн. осіб.).
Досвід ЄС свідчить про значну матеріальну підтримку сільському господарству та
розвитку сільських територій, яка складає в 2012 році 37,5 % видатків у загальних
видатках бюджету ЄС або 57,8 млрд. євро. На розвиток безпосередньо сільських
територій припадає 15,3 млрд. євро або 9,9 % (табл. 1). Якщо розглядати розподіл
коштів аграрного бюджету більш детально, то 70 % його коштів виділяється на прямі
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виплати фермерам, 10 % направляється на розвиток інфраструктури села, решта
виділялася на погашення зобов’язань держав щодо закупівлі у фермерів продукції за
стійкою ціною [1].
В Україні більшість інвестицій у сільське господарство надходить з недержавних
джерел, питома вага яких у загальних обсягах інвестицій у основний капітал галузі
становить 95-97%. Частка коштів державних (3 – 4%) і комунальних підприємств
незначна (менше ніж 1%) і потребує збільшення до рівня, що забезпечуватиме
виконання державних завдань щодо підтримки та регулювання інвестиційної діяльності
в аграрному секторі економіки та сільській місцевості.
Таблиця 1
Розподіл видатків бюджету ЄС на 2006 – 2013 рр., млрд. євро за цінами 2004 року*
Роки
Видатки
Сільське господарство
Розвиток сільської
місцевості
Усього
Питома вага видатків на
сільське господарство та
розвиток сільських
територій у загальних
видатках бюджету ЄС, %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

43,7
12,3

43,5
13,7

43,7
14,2

43,3
14,7

43,0
14,9

42,7
15,1

42,5
15,3

42,3
15,5

56,0
46,4

57,2
42,8

57,9
41,7

58
40,5

57,9
39,5

57,8
38,5

57,8
37,5

57,8
36,5

*Джерело [2, с. 48]
Економічний розвиток сільських територій ЄС базується на багатофункціональному
сільському господарстві, фермах сімейного типу та захисті товаровиробників. Характерними
заходами політики ЄС, щодо стабілізації економіки сільських територій є політика цін (прямі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукції, інтервенційні закупівлі), компенсація витрат фермерам (експортні субсидії, компенсація витрат по втраті врожаю з об’єктивних причин, страхування доходів, тощо). Для прикладу, у Німеччині та Польщі сукупні
обсяги дотацій фермерам з національних бюджетів і Європейського співтовариства складали
в останні роки відповідно 320 і 300 євро на гектар, тоді як в Україні – лише 70 гривень.
Для розвитку сільських територій України доцільно адаптувати таку практику
країн ЄС:
Запровадження системи цільового спрямування коштів державного бюджету та
формування в Україні спеціальних державних фондів сільського розвитку за аналогією
з ЄС (пропорції виділення коштів в структурних фондах ЄС складають: 28 % на
розвиток транспортної інфраструктури , 30 % – на людські ресурси (зайнятість, освіта,
тренування); 42 % допомога виробничому сектору.). Стартовим фінансовим джерелом
яких повинно бути дотримання законодавства України щодо обсягів фінансування
соціальної сфери села (щорічно 1 % ВВП) або за рахунок відрахувань від господарської
діяльності господарюючих суб'єктів будь-якої організаційно-правової форми та форми
власності в розмірі 1,5% від їх доходів (як пропонується в Концепції Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року).
Забезпечення системи преференцій підприємцям, які формують сферу зайнятості
поза містом та сільськогосподарським виробництвом.
Підтримувати проекти соціальної мобілізації через механізм грантової підтримки
для забезпечення стартовим капіталом громад на реалізацію їх проектів (ініціатив) в
таких сферах як комунальний транспорт (для подолання ізольованості в сільській
місцевості, енергозбереження, навколишнє середовище) через спів фінансування самої
громади, коштів державного і місцевих бюджетів міжнародних організацій. Цікавим
для України є досвід регіональних програм розвитку сільських територій ЄС. Так,
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зокрема програма SAPARD ЄС спрямована на розвиток транспортної інфраструктури,
водопостачання та системи сміттєзбору, яка заснована на співфінансуванні.
Створення фонду ринку праці, який би частково фінансував створення робочих
місць для спеціальних регіональних цілей або через податкові концесії, які надаються
інвесторам у регіонах з високим рівнем безробіття, сприяв підвищенню територіальної
мобільності робочої сили через відшкодування роботодавцями транспортних витрат на
перевезення працівників (як в Угорщині).
Підтримка малого бізнесу через програми фінансової допомоги в його
започаткуванні, що включають тривалі виплати, безвідсоткові кредити, тренування та
консультування.
Забезпечення державними товарами та послугами на пільговій основі (продукцією
машинобудування, спрощена реєстрація бізнесу, запровадження продуктивних сортів
рослин та порід тварин).
1. Лейбниц Інститут аграрного развития в Центральной и Восточной Европе //
ІФМО 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iamo/de.
2. Аграрний сектор України на шляху до інтеграції: Монографія /Авт. кол.: Бет
лій М. та ін.; За ред.. О.М. Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.
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НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
Погіршення екологічного стану, зміна кліматичних умов, незадовільна якість
медичного обслуговування негативно впливають на стан здоров’я людей, призводять
до розвитку невиліковних, хронічних, нових захворювань та раніше невідомих їх форм
і підвищення смертності населення.
Структура хвороб в Україні у 2012 р. виглядала таким чином: 31,48 % – хвороби
системи кровообігу; 19,22 % – хвороби органів дихання; 9,74 % – хвороби органів
травлення; 5,40 % – хвороби сечостатевої системи; 5,37 % – хвороби кістково-м’язової
системи та сполучної тканини; 2,30 % – новоутворення; 2,19 % – інфекційні і
паразитичні хвороби; 24,3% – інші хвороби [1, с. 39-40].
Основними причинами смертності в Україні у 2012 р. були: 65,8 % – хвороби
системи кровообігу; 14 % – новоутворення; 14 % – хвороби сечостатевої системи; 6 % –
зовнішні причини, такі як вбивство, самогубство, травми; 4 % – хвороби органів
травлення; 2,5 % – хвороби органів дихання; 2,3 % – невідомі причини; 2 % –
інфекційні і паразитичні хвороби (СНІД, туберкульоз); 1,4 % – інші хвороби; 0,9 % –
хвороби нервової системи [2].
Такі статистичні дані вказують на необхідність реформування системи охорони
здоров’я в Україні, адаптації національних норм медичного обслуговування населення,
медичного страхування і фармацевтики до міжнародних стандартів.
Особливу увагу необхідно приділити інвестуванню у національну фармацевтичну
галузь, що дасть можливість виготовляти необхідні препарати, задовольняти потреби
населення якіснішими і порівняно з імпортними, дешевшими ліками. Крім того,
інвестування дає можливість підвищити конкурентоспроможність фармацевтики як
однієї із найбільш перспективних галузей, яка створює товари першої необхідності.
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На українському ринку лікарських засобів станом на 08.03.2014 р. зареєстровано
12960 лікарських засобів, із них вітчизняних – 3698 (28,53 %), іноземних – 9262
(71,47 %) [3]. Обсяг фармацевтичного ринку України у 2013 році становив 36 млрд. грн., за
рік було реалізовано 1,3 млрд. упаковок лікарських засобів [4]. Тому пріоритетним
напрямом для держави повинно бути збільшення частки вітчизняних лікарських засобів
необхідної якості.
Існує значна кількість способів інвестування у фармацевтичну галузь, зокрема, у:
дослідження і розроблення нових лікарських засобів; венчурні фонди; модернізацію та
розширення виробничих потужностей; підвищення технологічного рівня виробництва;
забезпечення контролю якості; розвиток бренду; нерухомість і земельні ділянки з
метою здачі їх в оренду під розміщення фармацевтичних підприємств; цінні папери
фармацевтичних компаній тощо.
Найскладнішим є інвестування у дослідження і розроблення нових лікарських засобів,
адже повне розроблення до початку виробництва препарату може тривати 10-15 років. Воно
включає в себе: науковий пошук сполук, які будуть мати лікарські властивості;
доклінічні дослідження як на неживій матерії, так і на живій, тобто піддослідних
тваринах; клінічні дослідження, результатом яких є отримання даних і доказів
ефективності і безпечності нового препарату; отримання дозволу на використання
лікарського засобу [5, 6].
Окрім розроблення інноваційних препаратів, тобто таких, які мають новий
механізм дії, виділяють генерики (відтворені), тобто ліки, що є взаємозамінними з
інноваційним препаратом, виробляються без ліцензії від компанії-розробника і
реалізуються після завершення терміну дії патенту чи інших виключних прав [6].
Розроблення таких препаратів потребує менших витрат фінансів і часу.
Основними чинниками, які впливають на прийняття рішення щодо інвестування у
фармацевтичну діяльність є: значна тривалість і висока вартість розробок; наявність
специфічних для галузі етапів; високі ризики; короткий життєвий цикл ліків; жорстка
конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках.
В Україні функціонує понад 100 фармацевтичних підприємств, найбільшими з
яких є ПрАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум» (ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ
«Галичфарм»), ТзОВ ФК «Здоров’я», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Фармак».
Продаж ліків здійснюється через мережу аптек, яка налічує понад 20 тис. установ. У
2013 р. інвестиції у фармацевтичну діяльність в Україні становили 120 млн. дол. США
[4]. Для порівняння, у світі лише на дослідження і розроблення лікарських препаратів
припадає більше 120 млрд. дол. США інвестицій у рік, на розроблення одного
препарату витрачається близько 1,38 млрд. дол. США [7].
Пріоритетними в Україні повинні бути розроблення і виготовлення препаратів для
лікування серцево-судинних захворювань, діабету, туберкульозу та новоутворень, адже
саме від цих хвороб найчастіше потерпають українці.
Отже, інвестування у фармацевтичну галузь повинно бути одним із пріоритетних
завдань в Україні, оскільки, ще є чимало захворювань для лікування яких відсутні
ефективні препарати; більшість лікарських засобів мають побічні ефекти. Розвиток
галузі сприятиме оздоровленню нації і економіки країни.
1. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію
та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2012 рік [Електронний
ресурс] / за ред. Р.В.Богатирьової. – К., 2013. – 464 с.
2. Дворецкая Л. Что убивает Украину. Главные причины смертности украинцев –
курение
и
алкоголь
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://nbnews.com.ua/ru/tema/99063.
3. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.drlz.kiev.ua.
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Режим
доступу:
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–
Режим
доступу:
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1394378179f7ddddbc78f0c8bc24ce4beebe24346c/Ве
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Режим
доступу:
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http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Publication/2013/Facts_and_figures_2013_Russia__web.p
df.

Кумачова А. С.
аспірант кафедри маркетингу
Донецький державний університет управління
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На сьогоднішній день багато вітчизняних дослідників вважають, що механізм
державно-приватного партнерства (ДПП) є дієвим та перспективним засобом залучення
приватних інвестицій до національної економіки. Проте з моменту прийняття у 2010
році Закону України «Про державно-приватне партнерство», в країні не спостерігається
активного поширення відповідної практики. У той самий час, в інших країнах Європи
механізм ДПП активно використовується і, особливо, в інфраструктурних проектах.
Отже, в умовах інтеграції України до Європейського економічного простору виникають
обставини, за яких актуальності набуває перегляд української нормативно-правової
бази щодо ДПП, а також існуючих засад реалізації таких проектів, що дозволить, поперше, виконати умови ЄС щодо приведення законодавства у відповідність до
європейських вимог, а по-друге, дозволить підвищити рівень довіри приватних
інвесторів до державної влади.
Хорватія; 1

Австрія; 1
Литва; 1

Т уреччина; 1
Ірландія; 1
Нідерланди; 3
Данія; 1
Іспанія; 4
Бельгія; 1
Італія; 2

Польща; 1
Великобританія; 31

Німеччина; 10

Франція; 19

Рис. 1. Кількість угод ДПП, що досягли фінансового закриття у 2013 році у розрізі країн ЄС
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За даними European PPP Expertise Centre [1] у 2013 році сукупна вартість угод
ДПП, які досягли фінансового закриття, на європейському ринку становила 16,3 млрд.
євро, що на 27% більше, ніж у 2012 році.
Як видно з рис. 1, Великобританія залишається найбільшим ринком ДПП в Європі як з
точки зору вартості, так і кількості проектів: 31 угода досягла фінансового закриття
загальною вартістю 6 млрд. євро. У вартісному вираженні, Італія була другим за величиною
ринком ДПП (4,4 млрд. євро). Що стосується кількості угод, за Великобританією слідують
Франція та Німеччина. Португалія вийшла з європейського ринку ДПП, в той час як Австрія,
Литва і Польща повернулися після кількох років відсутності.
Отже, наведена статистика свідчить про те, що на ринку Європи ДПП розвивається
досить активно. При цьому єдиного підходу до створення відповідної нормативно-правової
бази або використання певної успішної моделі на цьому ринку не існує. Кожна країна в
Європі має власну нормативно-правову систему та інституційне середовище щодо ДПП,
оскільки на рівні ЄС відповідно до «Зеленої книги ЄС щодо ДПП» [2], власне ДПП не
регулюється законодавством ЄС, а регулюється загальними принципами Договору ЄС та/або
правилами ЄС щодо державних контрактів та концесій.
Варто відзначити, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС [3] сферами гармонізації
законодавства України з правом Євросоюзу є боротьба проти відмивання грошей і
фінансування тероризму, захист прав на інтелектуальну власність, митна справа, право
компаній, банківська справа, бухгалтерський облік компаній, податки, охорона праці,
фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупівлі, захист здоров’я та життя людей,
тварин і рослин, навколишнє середовище, захист прав споживачів, технічні правила і
стандарти, енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, соціальна сфера,
діяльність малих та середніх підприємств, статистика тощо.
Реформування нормативно-правового забезпечення в цих сферах дозволить поступово
покращити інвестиційний клімат в країні та підвищить її інвестиційну привабливість, а в цих
умовах можна розраховувати і на підвищення рівня зацікавленості приватних інвесторів у
реалізації угод про ДПП, оскільки існуючі закони посилюють невизначеність для інвесторів
та зменшують мотивацію для створення ДПП. Також необхідно вдосконалити існуючі
тарифи, закони щодо землекористування, державну бюджетну політику та розподілення
ризиків, щоб можна було збільшити роль приватного сектору в покращенні інфраструктури
та громадського обслуговування.
Таким чином, з метою розвитку механізму ДПП в Україні необхідно реалізувати у
два етапи ряд заходів: 1) уніфікація національних законодавчих актів між собою; 2)
узгодження національного законодавства до європейського.
Відповідно до цього першочерговими заходами мають бути:
законодавче затвердження ДПП у формі комплексного фінансово-правового
механізму, що допускає використання різних фінансових інструментів, інститутів, а
також організаційно-правових об'єднань (відповідно до європейського досвіду), а не
лише у формі договору;
уніфікація Законів України «Про державні закупівлі», «Про концесії» та
«Про державно-приватне партнерство»;
спрощення умов користування земельним ділянками в рамках ДПП через
узгодження Законів України «Про планування і забудову територій», «Про державноприватне партнерство» та Земельного кодексу;
доопрацювання питання щодо надання державних гарантій в Бюджетному
кодексі та Законі «Про державно-приватне партнерство»;
розробка та імплементація в законодавство про ДПП умов відшкодування
збитків приватному партнерові в Законі «Про державно-приватне партнерство» та
Бюджетному кодексі;
інтеграція законодавства про інвестиційну діяльність та ДПП;
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- оптимізація процедури імплементації ДПП на державному рівні як за часом,
так і за послідовністю.
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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
РУХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ
Інвестиційні ресурси відіграють визначальну роль в фінансовому забезпеченні
економічного розвитку держави, оскільки стан сучасної стагнації потребує суттєвої
допомоги для відновлення та розвитку національного господарського комплексу в Україні.
Реальна ситуація в інвестиційній сфері свідчить про те, що єдиним суттєвим джерелом
поповнення капіталу національних виробничих підприємств є власні кошти самих суб’єктів
господарювання. Так, за даними офіційної статистики [1], із майже 294 – 248 млрд. грн.
капітальних інвестицій в 2012 та 2013 роках, відповідно, більше ніж 55% або 175 – 150 млрд.
грн., відповідно, надходить за рахунок власних коштів підприємств і організацій, за рахунок
бюджетного фінансування забезпечується не більше 11-14% загального обсягу
капіталовкладень, в той час як зовнішні джерела фінансування інвестицій відіграють зовсім
незначну роль в загальному обсязі капіталовкладень – від 1 до 3%. Зростаюча роль кредитів
банків в забезпеченні капітального інвестування (до 20%), з одного боку, є позитивним
показником диверсифікації ресурсних джерел, а з іншого – це свідчить про нестачу власних
коштів у підприємств і організацій. Прямі іноземні інвестиції відіграють не настільки
важливу роль на сучасному етапі, щоб залучення зовнішніх капіталовкладень ставилось за
самоціль і на цьому будувались програми і стратегії довгострокового розвитку. Крім того
сальдо прямих інвестицій в різних регіонах України суттєво різниться, хоча загальне сальдо
руху інвестицій в країні залишається позитивним. Станом на 01.01.2014 року загальний
обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну (кумулятивно), з урахуванням його
переоцінки, утрат, курсової різниці, склав 58,2 млрд.дол.США, що в розрахунку на одну
особу становить 1276,3 дол. США [2].
В таких умовах особливої важливості для національної економіки набуває процес
відтворення вкладеного капіталу, оскільки власні кошти підприємств – це відновлена в
процесі суспільного виробництва вартість капіталу, вкладеного в минулих періодах. Задачею
органів державної влади в такому випадку повинно стати забезпечення сприятливих і
ефективних умов для вільного обороту фінансових ресурсів і для їхнього оновлення і
вкладення в суспільно корисні види діяльності, які відіграватимуть роль не стільки
високорентабельних сфер для вкладення капіталу, скільки матимуть стратегічну важливість
для структурного оновлення народногосподарського комплексу і для реалізації
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довгострокових завдань. На практиці ж, на жаль, існує безліч інституціональних пасток і, як
свідчить
проведене
за
програмою
“Локальні
інвестиції
та
національна
конкурентоспроможність” (ЛІНК) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
опитування інвесторів, що здійснюють свою діяльність в Україні [3], найсерйознішими
питаннями, що непокоять підприємців, є проблеми нестатутних взаємовідносин з
податковими та іншими контролюючими органами (22,8%), часті перевірки (11,8%), митні
процедури (11%), інші ліцензійні та дозвільні операції (10,5%), рейдерство та інші питання.
Як бачимо, майже всі перелічені труднощі носять суто інституціональний характер.
Результатом значних проблем з регуляторним забезпеченням економічної діяльності в
Україні є не тільки низькі темпи економічного розвитку, але і суттєва втрата інвестиційних
ресурсів, які розпорошуються неефективно і найчастіше виводяться за кордон для цілей
особистого споживання або для інвестування в іноземні економічні системи.
Відтік фінансового капіталу з одного боку, є негативним явищем та індикатором
загальної економічної нестабільності та відсутності стійких умов для довгострокового
капіталовкладення у вітчизняні об’єкти, а з іншого боку, – це одна з причин низької
інвестиційної бази та відсутності бурхливого економічного розвитку. В залежності від стану
інвестиційного середовища в країні фінансові потоки або вкладаються у вітчизняний процес
суспільного виробництва, або вивозяться за кордон. Це об’єктивне економічне явище, яке не
залежить від потреб країни в капіталовкладеннях, а визначається лише привабливістю умов
інвестування, уособлених не лише в нормі прибутку, але й в законодавчому, реальноправовому, інфраструктурному та інших забезпеченнях інвестиційного процесу.
Вивезення фінансових ресурсів з економічної системи України є дуже значущим за
своїми обсягами. За авторськими розрахунками, щорічна величина непродуктивного неттовідтоку фінансового капіталу складає близько 7-10 млрд. дол. США, що в окремі роки
складало до 45% загального обсягу капітальних інвестицій, до 30% загальних доходів
бюджету і майже до 7% ВВП [4].
Негативна роль непродуктивного відтоку фінансового капіталу для української
економіки є дуже значною, однак офіційні методолого-методичні підходи до визначення
обсягів даного явища не дають можливості достовірно оцінити значущість впливу вивозу
інвестиційних ресурсів на економічні процеси. Так, за оцінками Національного банку
України, непродуктивний відтік капіталу (обсяги недоотриманої виручки за експорт товарів
та послуг, оплата за імпорт, що не надійшов, платежі за фіктивними операціями з цінними
паперами) в 2010 році становили 17 млн. дол. В попередні роки обсяги були значно більші
(6.9 млрд. дол. у 2004 році, 3.5 млрд. дол. у 2005 році, 4.4 млрд. дол. у 2006 році, 5.3 млрд.
дол. у 2007 році, 2.1 млрд. дол. у 2008 році) і суттєво скоротились, за поясненнями аналітиків
Національного банку України, з початком фінансово-економічної кризи (218 млн. дол. у
2009 році) [5].
Авторська методика [4] до обчислення обсягів непродуктивного відтоку фінансового
капіталу не лише включає в себе такі види непродуктивного руху фінансових ресурсів як
імпорт промислових товарів-конкурентів, експорт сировини, вивезення коштів по
фінансово-страховим операціям, обсяги готівкової валютизації національної економіки, але і
дозволяє виявити головні рушійні сили процесу непродуктивного відтоку фінансового
капіталу та фактори, впливаючи на які, необхідно будувати регуляторну систему стримання
непродуктивного відтоку фінансів.
Головними принципами, які повинні, на нашу думку, сприяти раціональному
розміщенню інвестиційних ресурсів в країні та стримувати непродуктивний відтік
фінансового капіталу повинні бути паритетні умови для стимулювання інвестицій в
стратегічно важливі види економічної діяльності в Україні за допомогою важелів податкової,
митної, бюджетної та загальної регуляторної політики.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
У сучасних умовах скорочення надходжень до державного і місцевих бюджетів,
жорсткого обмеження бюджетних видатків, зумовлених фінансовою кризою, все
більшої актуальності набувають питання захищених статей видатків.
За умов перманентного дефіциту державного та місцевих бюджетів України, вони
є дієвим інструментом забезпечення виконання функціональних повноважень
суб’єктами бюджетної сфери, соціального захисту працівників бюджетних установ,
реалізації державних програм [4, с .1].
Категорію «захищені статті видатків Державного бюджету» започатковано
вперше у Державному бюджеті України на 1998 рік, де було встановлено, що
фінансування витрат на захищені статті Державного бюджету України проводиться в
першочерговому порядку.
До складу видаткової частини загального фонду бюджету включаються видатки, обсяг
яких не може змінюватися при скороченні видатків. Це – захищені видатки, які не
підлягають зміні при виконанні бюджету, навіть у разі збільшення дефіциту, яке обов'язково
спричинить скорочення видатків, затверджених у державному або місцевому бюджеті.
Перелік захищених статей видатків визначається Бюджетним кодексом України (ст.
55, п. 2). Захищеними статтями видатків є: оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти
місцевим бюджетам; підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації; забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуального користування; фундаментальні дослідження,
прикладні наукові та науково-технічні розробки; роботи та заходи, що здійснюються на
виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення
бар'єрних функцій зони відчуження;компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або
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іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво
(реконструкцію) чи придбання житла [1].
Варто зазначити, що обов’язковим є виконання вимоги щодо першочергового
забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, виплату
стипендій, а також на господарське утримання установ.
У різних країнах перелік захищених статей видатків різний. Міжнародний досвід
свідчить, що більшість захищених статей видатків, так як і в Україні, носять соціальний
напрямок. Але варто зазначити, що закордоном, на відмінну від нашої країни, вагому
частку становлять не лише видатки на оплату праці і комунальні послуги, а й
фундаментальні дослідження, прикладні, наукові та науково-технічні розробки. Це є
поштовхом для розвиту бюджетних установ.
Проте більшість країн, наприклад такі як США, Нова Зеландія, Австралія, Нідерланди,
Великобританія, Канада, Франція, Швеція та Італія взагалі надали перевагу програмноцільовому методу бюджетного планування, що означає нівелювання більшості захищених
статей видатків при плануванні видатків враховуються лише ефективні бюджетні програми і
всі видатки на їх здійснення є важливими [3, с. 206].
Станом на сьогоднішній день в Україні цей метод успішно реалізовується лише на
державному рівні, а саме при складанні державного бюджету на наступний рік. Що
стосується місцевих бюджетів, то з 2008 року триває експеримент по запровадженню
програмно-цільовий метод на міському рівні, у якому взяли участь чимало міст та регіонів
України, а повний перехід місцевих бюджетів на даний метод бюджетування має відбутися
цього 2014 року [6, с. 193].
Захищені видатки бюджету мають низку ознак, за якими вони, з одного боку,
об’єднуються з категорією видатків у широкому аспекті, а з другого – виокремлюються в
самостійну цілісну економічну категорію.
Економічна класифікація видатків бюджетних установ закладена в основу видаткової
частини кошторисів та бюджетної звітності. Такий розподіл дає можливість виділити
захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору
виконання бюджету [5, с. 25].
Відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів захищені видатки бюджетних установ – розпорядників
бюджетних коштів відображаються у таких основних бюджетних звітах, як: "Звіт про
надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2 д, № 2 м) та "Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7 д, № 7м) за загальним фондом [2] .
Захищенні статті видатків бюджетної установи відповідно до кодів економічної
класифікації видатків (КЕКВ), наступні: 2110 Оплата праці; 2120 Нарахування на
оплату праці; 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали; 2230 Продукти
харчування; 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 2400 Обслуговування
боргових зобов’язань; 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів; 2700 Соціальне забезпечення.
Отже, сьогодні більшість поточних видатків бюджетних установ України є
захищеними статтями бюджету. Вивчення їх складу дає підстави стверджувати, що їх
призначення в Україні полягає у збереженні на встановленому рівні фінансового
забезпечення видаткових статей, які забезпечують соціальний захист найбільш
вразливих категорій населення, безпеку країни, стратегічний розвиток економіки.
1. Бюджетний кодекс України 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: наказ Міністерства фінансів
України від 24. 01. 2012 № 44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua
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3. Бугай Т.В. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: зарубіжний
досвід і можливості його використання в Україні/ Т.В.Бугай, А.А. Галюта// Вісник
ЖДТУ. – 2012.- № 3 (57). – С. 206-210.
4. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз видатків за захищеними статтями
бюджету (на прикладі вищих навчальних закладів України) [Текст] : автореферат... канд.
екон. наук, спец.: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної
діяльності) / О. В. Стадніченко. — К. : ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011. — 20 с.
5. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. Бухгалтерський облік у бюджетних
установах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.
6. Охрімовський О.В. Програмно-цільовий метод складання та виконання
місцевих бюджетів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –
2011. – Вип. ІІ (42), ч. І.– С. 191-195
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ:
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Розуміння природи причинно-наслідкових зв’язків між структурними елементами
системи управління оподаткуванням є принципово важливими у контексті
забезпечення ефективності її функціонування. З метою їх вивчення розглянемо
концептуальну модель управління оподаткуванням, під якою ми розуміємо
формалізоване відображення основних взаємозв’язків між поняттями та процесами, які
формують змістовну структуру цілеспрямованого впливу на процес реалізації
податками своїх функцій.
У загальному вигляді управління оподаткуванням можна формалізувати у вигляді
наступної концептуальної моделі (Рис. 1).

Зворотний зв’язок
Рис. 1. Концептуальна модель управління оподаткуванням

Проте, для розуміння сутності та природи взаємозв’язків кожного з елементів
концептуальної моделі зосередимо увагу на об’єкті управління оподаткуванням,
суб’єктах та цілеспрямованому управлінському впливі окремо.
1. Об’єкт управління оподаткуванням.
Об’єктом управління оподаткуванням є процес реалізації податками своїх
функцій. Якщо його розглянути більш детально, то стає зрозумілим, що природою
даного процесу є відчуження індивідуальних цінностей (на сучасному етапі розвитку
суспільства – це грошові кошти) конкретно взятих людей з метою досягнення
загальнодержавних цілей, які забезпечуються шляхом перерозподілу грошових коштів.
При цьому варто відзначити, що кінцевим споживачем податкових надходжень до
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бюджету є людина. Разом з тим зосередимо увагу на тому, що економіка в цілому і
управління оподаткуванням зокрема повинні бути підпорядковані задоволенню
біологічно обумовлених та біосферно допустимих потреб людей. Тобто по-суті маємо
ситуацію, за якої одні люди віддають свої грошові кошти для інших людей з метою
підвищення рівня задоволеності біологічно обумовлених та біосферно допустимих
потреб окремо взятої людини зокрема та суспільства в цілому. Саме такою є природа
процесу реалізації податками своїх функцій (перш за все регулюючої та фіскальної).
У контексті ж обґрунтування зв’язків між елементами концептуальної моделі
управління оподаткуванням першочергове значення має стійкість об’єкта, яка
проявляється у передбачуваності у визначеній мірі його поведінки під впливом
чинників внутрішніх змін, факторів зовнішнього середовища та безпосередньо
управління. Якщо ж така стійкість об’єкта не забезпечується, відповідно говорити про
можливість реального управління не приходиться. Іншими словами, якщо неможливо
спрогнозувати поведінку людей, які сплачують податки, на ті чи інші управлінські дії у
контексті оподаткування, то управління не спричинить належного впливу на об’єкт, і,
відповідно, не забезпечить досягнення бажаних результатів.
Тобто, питання передбачуваності поведінки платників податків на застосування
конкретних інструментів управління оподаткуванням є ключовим і по-суті створює
передумови для можливості подальшої реалізації усього управлінського процесу. Тому
розглянемо його більш детально.
Перш за все зазначимо, що поведінка людей, які сплачують податки залежить від
внутрішніх чинників (світогляд, інтелект, лад психіки тощо), факторів зовнішнього
середовища (зміна логіки соціальної поведінки, глобалізації, розвитку ринкових
відносин тощо) та безпосереднього управлінського впливу.
2. Суб’єкти управління оподаткуванням.
Особливо важливе значення для розуміння причинно-наслідкових зв’язків у
концептуальній моделі управління оподаткуванням з позиції суб’єктів має кількість
останніх. Фактично маємо ситуацію, коли можливі два варіанти:
1) усі суб’єкти здійснюють управлінський вплив на виконання податками своїх
функцій з метою досягнення єдиних цілей;
2) суб’єкти у процесі реалізації управління оподаткуванням бажають досягнути
різні цілі.
Зрозумілим є те, що наведені варіанти суттєво відрізняються за якістю та
ефективністю управління оподаткуванням з позиції суспільної корисності. Проте
мають і різні вимоги до практичної реалізації.
3. Цілеспрямований управлінський вплив.
Говорити про реалізацію цілеспрямованого управлінського впливу є доцільним за
умови по-перше, забезпечення стійкості об’єкта управління у сенсі передбачуваності його
поведінки під впливом на нього зовнішніх чинників, внутрішніх факторів та безпосередньо
управління, а по-друге, розуміння підходу суб’єктів управління до формування вектору
цілей. При дотриманні зазначених вище умов, постає питання про забезпечення якості
управлінського впливу на процес реалізації податками своїх функцій. Його вирішення
знаходиться у площині забезпечення здійснення управління за повною функцією, яка, у загальному вигляді, передбачає обов’язкове дотримання наступної послідовності дій: 1) виявлення чинника, який впливає на систему управління; 2) формування стереотипу розпізнання
виявленого чинника у майбутньому; 3) побудова вектора цілей відносно виявленого чинника
та внесення його до загального вектора цілей; 4) розробка цільової функції управління
(концепції) на основі вирішення завдання щодо забезпечення стійкості об’єкта у сенсі
передбачуваності його поведінки; 5) організація управлінської структури, підпорядкованої
реалізації цільової функції управління; 6) контроль за діяльність управлінської структури;
7) підтримка працездатності управлінської структури чи її ліквідація (у разі її
недієздатності, або відсутності потреби в ній).
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Не менш важливе значення у процесі реалізації цілеспрямованого управлінського
впливу має розуміння схем управління, які береться за основу. Серед таких схем
виділяють: програмну, програмно-адаптивну та «предиктор-коректор».
Від вибору схеми управління (за рівних умов для ідентичних об’єктів) залежить
гнучкість реагування об’єкту на цілеспрямований управлінський вплив та максимально
можливий рівень якості управління. Відтак з метою забезпечення максимальної
ефективності управління оподаткуванням необхідно забезпечити використання схеми
«предиктор-коректор».
Узагальнюючи викладений матеріал зазначимо, що на управління
оподаткуванням здійснюють суттєвий вплив зовнішні фактори (розвиток ринкових
відносин, зміна логіки соціальної поведінки, глобалізація тощо) і внутрішні чинники
(світогляд, інтелект, лад психіки людини тощо). Вони визначають потребу у системній
трансформації управління оподаткуванням і потребують ґрунтовного вивчення з метою
розуміння природи їх впливу.

Мискіна О. О.
Щегловська П.М.
Національний університет ДПС України
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Ефективність податкової системи є предметом постійної уваги науковців та
управлінців усіх рівнів. Адже податки є одним з інститутів управління економікою і
можуть забезпечити досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку.
Проте, податкова система в Україні, не дивлячись на всі намагання забезпечити
ефективне її функціонування має низку невирішених проблемних питань.
Відтак, «за даними Світового банку у рейтингу за кількістю податків у 2012 році
Україна посідає 165 місце із 194 (і це за умови, що відбулося суттєве скорочення
кількості податків)» [1, с. 15].
Згідно міжнародного рейтингу за сплатою податків Україна зайняла 181 місце зі
183 можливих [2].
Однією з проблем функціонування податкової служби України є її фіскальна
спрямованість, в той час як зарубіжний досвід свідчить про перехід податкових служб
від виконання суто фіскальних до стимулювання зростання економіки.
До переліку проблем оподаткування також слід віднести низький рівень
добровільності сплати податків, а відповідно до цього зростання рівня ухилення від
оподаткування, який на сьогодні складає приблизно 45 %. В наслідок цього суб’єкти
підприємницької діяльності, які сумлінно виконують податкові зобов’язання, вимушені
поступатись в конкурентній боротьбі платникам, що ухиляються від сплати податків.
Не менш важливе значення має низький рівень прозорості роботи податкової
служби.
Однак, аналізуючи історію функціонування податкової системи України, варто
зазначити, що поряд з негативними аспектами її діяльності, мають місце і позитивні
зрушення.
Так, у 2012 році міністерством доходів і зборів України була розроблена
принципово нова методика функціонування податкових органів заснована на
визначенні стратегічних цілей, за якими мала проводитись подальша робота служби. Ця
методика передбачала удосконалення системи оподаткування шляхом впровадження
електронного обслуговування платежів, стабілізації податкових надходжень, спрощенні
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системи оподаткування, зміні податкового законодавства, надання більшого спектру
інформації про діяльність податкової служби.
Крім того кардинально змінилися принципи функціонування податкової служби,
яка перейшла від адміністративного підходу до сервісного.
Однією з головних цілей реформування податкової служби стало «здобуття
довіри суспільства та побудови партнерських відносин із платниками податків на
засадах довіри та взаємної поваги», що є передумовою високого рівня податкової
культури в країні» [3, с. 5-6].
При цьому дуже важливо, щоб орієнтація на клієнта здійснювалась не лише
окремими структурними підрозділами або категоріями персоналу, що безпосередньо
взаємодіють із клієнтами, а всією податковою службою.
В цілому має бути сформоване нове інституційне середовище оподаткування, що
сприятиме реалізації принципу рівності всіх платників перед законом, недопущенні
будь-яких проявів податкової дискримінації, формування відповідального ставлення
платників до виконання своїх податкових зобов’язань. Прозора система оподаткування
дозволить суб’єктам підприємницької діяльності бачити ефект від сплачених ними
платежів та, відповідно, підвищити рівень податкової культури, добровільність сплати
податків та рівень справедливості оподаткування.
1. Мискін Ю.І. Управління оподаткуванням в Україні: проблеми і перспективи /
Ю.І. Мискін // Перспектива. – 2013. – № 4. – С.15 – 16.
2. Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
3. Довіра є передумовою високого рівня податкової культури (інформація про
зустріч Матса Грамперта з колективом ДПА у Чернігівській області з питань
реалізації проекту) // Вісн. Податкової служби України. – 2007. – № 21. – С. 5-6.
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АДАПТАЦІЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ДО ЕКОНОМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ЇЇ ЧЛЕНСТВА В ЄС
Першим правовим заходом України на шляху до Євроінтеграції було підписання
ще у далекому 1998 році Указу Президента «Про затвердження Стратегії інтеграції
України до Європейського Союзу», що передбачало забезпечення всебічного
входження України у європейський політичний, економічний і правовий простір.
На сьогоднішній день, виходячи із політичного становища, питання
Євроінтеграції у нашій країні знову виходить на перший план. У цьому складному
процесі для України все ще залишається безліч невирішених завдань, зокрема, її
здатність дотримання діючих економічних вимог входження до ЄС та їх відповідність
вітчизняному податковому законодавству, що і є об’єктом даного дослідження.
Нагадаємо, що згідно з так званими Копенгагенськими критеріями членства в ЄС
виділяють 2 складові економічних критеріїв, зокрема: існування діючої ринкової
економіки; спроможність впоратись з ринковими силами та тиском конкурентного
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середовища в межах ЄС. Виходячи з їх змісту, завданнями української влади є: 1) створення сприятливого для господарської діяльності підприємств середовища; 2) формування
достатньої частки суб’єктів малого підприємництва в структурі економіки; 3) створення
сприятливого інвестиційного клімату; 4) поліпшення структури експорту та його
диверсифікація.
Виконання цих завдань не можливе без формування та застосування ефективної
системи податкових важелів, а це своєю чергою потребує адаптації податкового законодавства України до економічних критеріїв входження до ЄС (ключова роль тут відводиться
непрямим податкам, а саме ПДВ, акцизам та миту). Для цього необхідно проаналізувати
ефективність і достатність введених норм чинного податкового законодавства України, а
також підготувати пропозиції щодо розробки проектів змін або доповнень до нормативноправових актів України або затвердити нові законодавчі акти.
Перш за все дослідимо, які зміни відбулись у податковому законодавстві України
в частині адміністрування непрямих податків (ПДВ, акцизного податку (до 2011 року –
акцизного збору) та мита) у зв’язку із формуванням стратегії її інтеграції до
європейського співтовариства.
Так, наприклад, протягом 2003-2004 років запроваджено змішану систему
оподаткування тютюнових виробів; введення акцизних складів з метою покращення
механізму адміністрування акцизного збору, контролю за виробництвом, обігом та
цільовим використанням спирту етилового.
Наступним етапом адаптації податкової системи України до стандартів ЄС був
Закон України від 17.11.06 №374 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо
плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів)», що передбачав встановлення плати за ліцензії на право
виробництва, експорту та імпорту спирту етилового та алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, збільшення ставок акцизного збору на спирт етиловий, коньяк та тютюнові
вироби, скасування дискримінаційних ставок акцизного збору на імпортовану
виноробну продукцію. Окрім того, протягом 2008 року прийнято закони, що наблизили
ставки акцизного збору до рівня, передбаченого у директивах ЄС.
У 2009 році приведено у відповідність до міжнародного законодавства
оподаткуванням ПДВ послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу, вантажів та
міжнародних відправлень; операцій з міжнародного ремонту [3].
В угоді між Україною та ЄС вагоме місце посідають питання щодо врегулювання
механізму справляння митних платежів. Зокрема, постає необхідність спростити митні
процедури, в тому числі шляхом їх автоматизації, створити механізм постійних
консультацій між митними органами і бізнесом, заборонити використання мінімальної
митної вартості, скоротити витрати, пов’язаних з митним оформленням, збільшити
відповідальність бізнесу щодо правильності оформлення документів та ін. Так,
наприклад, у 2008 році скасовано митні збори, а також з року в рік постійно
переглядаються ставки ввізного та вивізного мита для усіх груп товарів.
Важливим є також те, що у 2005 році з метою забезпечення дотримання
принципів рівності та недопущення проявів податкової дискримінації зі спеціального
законодавства, яке регулює інвестиційну діяльність у вільних економічних зонах і на
територіях пріоритетного розвитку, виключено норми щодо пільгового оподаткування
такої діяльності податком на прибуток підприємств, податком на додану вартість,
акцизним збором, ввізним митом, платою за землю тощо [1].
Результатом подальшого реформування податкової системи України стало
скорочення сукупності податків та зборів, а також введення змін у механізми їх
справляння, що знайшло своє відображення в тексті прийнятого 2 грудня 2010 року
Податкового кодексу.
Подальші часті зміни норм податкового законодавства (лише у 2011 році в рамках
імплементації ПКУ прийнято 174 нормативно-правові акти) вказують на недоско40

налість реформованої податкової системи України, а отже, і її неспроможність
забезпечити виконання економічних вимог членства в ЄС.
Позитивними при цьому є:
1. прийняття 24 травня 2012 року Закону України №4834 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм», що
уточнює порядок реєстрації платників податку на додану вартість, анулювання такої
реєстрації, а також визначення бази оподаткування, тобто стосується вдосконалення
механізму адміністрування такого непрямого податку;
2. прийняття 4 липня 2013 року Закон України № 408 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», що є результатом рекомендації ОЕСР щодо контролю за визначенням цін у операціях між пов’язаними особами та
впровадження в Україні світових механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням,
зокрема, за операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах;
3. прийняття змін до норм застосування спеціальних податкових режимів,
зокрема, щодо розширення сфери застосування спрощеної системи оподаткування
(платниками т. зв. єдиного податку можуть бути підприємці, річний дохід яких не
перевищує 20 млн. грн.), метою якого є сприяння розвитку малого бізнесу.
Таким чином, незважаючи на ряд позитивних змін у нормах справляння окремих
податків та зборів, подальші заходи щодо реформування податкової системи України
повинні бути спрямовані на: 1) подальше скорочення сукупності податкових платежів;
2) розроблення та впровадження інноваційних методів адміністрування податків та
зборів; 3) зниження рівня податкового навантаження; 4) удосконалення податкових
інструментів стимулювання розвитку підприємств.
1.Закон України від 25.03.05 №2505 “Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів”.
2.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським союзом і
його державами-членами, з іншої сторони/ [Електронний ресурс].-Режим доступу:
http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219.
3.Закон України від 04.06.2009 №1451 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів,
багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та
міжнародного ремонту товарів».
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Розвиток ринкових відносин в Україні, розширення обсягів комерціалізація сфери
охорони здоров’я потребує її реформування. В ст. 49 Конституції України [1]
зазначено, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога
надається безоплатно, але постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та
вищих медичних закладах освіти» [2] зазначено перелік платних медичних послуг, що
надаються як державними, так і комунальними закладами охорони здоров’я. З даної
постанови випливає суперечність конституційним принципам про безоплатність
медичної допомоги, оскільки медичний заклад здійснює медичну допомогу, і з цього
випливає, що дані платні послуги є її частиною.
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Згідно Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення
положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних
закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про
безоплатну медичну допомогу) [3] платними послугами можуть бути лише ті, що не
входять в межі медичної допомоги. Також цим Рішенням Конституційний Суд України
зазначає необхідність визначення поняття «медична допомога» та переліку медичних
послуг, що не входять в межі медичної допомоги.
Відсутність чіткого розуміння понять «медична допомога», «медичне обслуговування», «медична послуга» створює суттєві проблеми в галузі охорони здоров’я, а саме в
діяльності як державних і комунальних медичних закладів, так і приватних підприємств,
які здійснюють медичну практику, а також в порушенні конституційних прав громадян.
Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» [4] медична допомога – це діяльність професійно підготовлених медичних
працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у
зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з
вагітністю та пологами, а в свою чергу, медичне обслуговування – це діяльність
закладів охорони здоров'я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та
одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони
здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою. Поняття «медична
послуга» на законодавчому рівні не зазначено.
Відсутність однозначної концепції реформування медицини створює ряд
невизначеностей в подальшому розумінні сутності поняття «медична послуга»,
оскільки, відмінність від поняття «медична допомога» зводиться лише до ознаки
платності. Очевидним є той факт, що медична допомога включає в себе ряд медичних
послуг спрямованих на «профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку
з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з
вагітністю та пологами». З цього випливає, існування безкоштовних медичних послуг у
державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
Отже, відсутність затвердженого на законодавчому рівні поняття «медична
послуга» не дає чітко окреслити ознаки даного поняття, створити єдину загальну
класифікацію медичних послуг, що веде за собою неможливість правильної оцінки
медичних послуг в бухгалтерському обліку, їх регламентації, визначення собівартості,
створення обліково-аналітичного забезпечення, щоб відповідало потребам управління
як в приватних медичних закладах , так і в державних і комунальних.
1. Конституція України: за станом на 2.03.2014р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних
закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти: /Постанова Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини
третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах
охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну
медичну допомогу)від 29.05.2002р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02/paran54#n54
4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України (зі
змінами та допов. Від 2.03.2014р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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Національний університет водного господарства
та природокористування
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
Інвестиційна сфера економіки України нині перебуває у досить непростому
становищі. Для досягнення стабільного економічного розвитку необхідно нарощувати
інвестиційні ресурси, послідовно збільшувати частку капітальних вкладень у ВВП,
поліпшувати структуру інвестиційних джерел та активізувати напрями їх вкладень.
Важливим джерелом фінансування інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств є
банківські кредити. Тому питання банківського кредитування в Україні має важливе
значення та вимагає детального вивчення. Дослідженню даного питання присвячено
роботи М.Л. Лапішко, М.В. Вербицької, М.І. Іоргачова, Г.М. Карамишева, А.Г.
Новікова, Т.І. Коробчук та ін.
Кредит (від лат. “credit” – “він вірить”) – це позичковий капітал банку у грошовій
формі, що передається в тимчасове користування контрагенту (клієнту або іншому банку)
на засадах (принципах) забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового
характеру використання. Кредитні операції банків також визначаються економічними
відносинами між юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу вартості.
Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх
інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність
позичальника. Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути
повернений позичальником банку у визначений у кредитному договорі термін з
відповідною сплатою за його користування. Цільовий характер використання передбачає
вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.
Кредитний портфель – це сукупність усіх позик, наданих банком, з метою одержання
прибутку. Розмір кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю усіх
банківських кредитів, у т.ч. прострочених, пролонгованих, сумнівних.
Відповідно до ст. 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від
07.12.2000 № 2121-III [1] банківський кредит – будь-яке зобов'язання банку надати
певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги
боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Основними функціями кредиту є: перерозподільча, контрольна, стимулююча, емісійна,
капіталізації вільних грошових коштів [2, с. 236]. Суть перерозподільчої функції полягає у
перерозподілі вільних коштів між економічними суб'єктами шляхом передачі їх у тимчасове
користування без зміни прав власності. Сутність контрольної функції зводиться до того, що
у процесі дії кредитної угоди кредитор здійснює контроль за фінансовим станом
позичальника, що, в свою чергу, є стимулюванням діяльності позичальника. Таким чином
кредит виконує і стимулюючу функцію. В літературі зустрічається й контрольностимулююча функція. Емісійна функція кредиту полягає в тому, що завдяки кредитуванню
комерційними банками створюються гроші через дію грошово-кредитного мультиплікатора.
Функція капіталізації вільних грошових коштів полягає в тому, що гроші завдяки кредиту
перетворюються на вартість, яка дає дохід. Будь-яка маса грошей, що надається в позику, дає
її власникові дохід.
Отже, дослідивши значну кількість функцій, можна стверджувати, що значення
кредиту є суттєвим. Саме з метою регулювання кредитних відносин НБУ виступає
ініціатором розбудови економіки України на ринкових засадах, застосовуючи у
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практичній діяльності інструменти регулювання кредитних відносин які використовуються у світовій банківській практиці. Динаміку кредитування юридичних та
фізичних осіб за останні два роки показано у табл. 1.
Таблиця 1
Обсяги кредитів, наданих юридичним та фізичним особам
№
з/п
1.
1.1.
1.2.

Назва показника
01.01.2012
Кредити надані, млн. грн.
в т.ч.:
Кредити, що надані суб`єктам
господарювання
Кредити, надані фізичним
особам

Дата
01.01.2013
01.01.2014

01.02.2014

755 557

770 977

866 550

859 487

580 907

609 202

698 777

692 189

174 650

161 775

167 773

167 298

За даним табл. 1 можна стверджувати, що якщо станом на 01 січня 2014 р. обсяги
наданих кредитів зростали, то вже станом на 01 лютого 2014 р. вони почали
зменшуватись, проте незначною мірою. Однак, у структурі наданих кредитів частка
кредитів, спрямованих на інвестиційну діяльність, є досить несуттєвою. Разом з цим
складова довгострокових інвестиційних кредитів є ще меншою.
Головними ланками кредитних відносин в Україні є банки та кредитні установи,
що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно є покупцями і
продавцями тимчасово вільних коштів. Кредити надаються тільки в межах наявних у
розпорядженні банку ресурсів, лише на комерційних засадах з дотриманням таких
умов: оцінки установою банку кредитоспроможності позичальника, фінансової
стабільності, рентабельності, ліквідності. Кредитуванню підлягають тільки ті види
діяльності позичальника, які передбачені його статутом. Крім того, позичальник
повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об'єкта, що кредитується,
певною сумою власного капіталу.
Кредит відіграє значну роль у формуванні ринкової економіки України:
1) він сприяє розвитку підприємств, тим самим здійснює значний вплив на
розвиток ринкової структури на конкурентних засадах;
2) кредит спрямовується майже в усі види економічної діяльності нашої
економіки, а тому відіграє стимулюючу роль в їх розвитку;
3) кредит через систему грошово-кредитної політики впливає на стабілізацію та
ефективне функціонування кредитного та грошового ринків, а, отже, допомагає
подолати кризові явища в економіці України.
Серед основних проблем сучасного банківського кредитування відмітимо
наступні: висока вартість кредиту для більшості господарюючих суб’єктів та
відсутність ліквідного майна, яке можна запропонувати у якості застави. Нині реальний
сектор продовжує вимагати кредитування, але нездатність українських банків
забезпечити існуючі потреби суб’єктів господарювання в довгострокових фінансових
ресурсах на сприятливих умовах, перетворила вітчизняну банківську систему на
стримуючий чинник розвитку економіки і посилила потребу підприємств у пошуку
альтернативних механізмів фінансування своєї діяльності, до яких можна віднести
залучення коштів шляхом емісії цінних паперів.
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 р. №2121ІІI (зі змінами) // [електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua.
2. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. пос. / І. А. Волкова, О.Ю. Калініна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 520 с.
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ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України
СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Проаналізувавши ймовірні заходи щодо покращення ефективності вітчизняного
ринку фінансових послуг, представимо основні сценарії його розвитку відповідно до
перспектив підписаної угоди про асоціацію з ЄС. Основними критеріями для ілюстрації
аспектів розвитку обираємо успішність проведення заходів підвищення ефективності
діяльності фінансових установ та стабілізацію макрофінансової ситуації на світовому і
вітчизняному фінансових ринках.
На нашу думку, існують чотири сценарії розвитку вітчизняного ринку фінансових
послуг. Так, згідно з теоретичним «сценарієм швидкого зростання», відбудеться
зростання якісних та кількісних характеристик діяльності фінансових установ до рівня,
адекватного потребам економіки. Так, передбачається активна мобілізація внутрішніх
ресурсів, особливо заощаджень домогосподарств, залучення в обіг нематеріальних активів
і посилення вимог стосовно аналізу банківських ризиків. Проведення пенсійної реформи і
заходи стосовно підвищення рівня довіри до фінансових установ сприятимуть активному
розвитку небанківських фінансових установ та зростанню обсягу торгів на ринку цінних
паперів. Частка спекулятивних операцій знижуватиметься на тлі зростання притоку
прямих іноземних інвестицій. Залежність фінансових установ від зовнішнього фінансового
ресурсу активно зменшуватиметься, натомість активного розвитку набуде синдиковане
кредитування під масштабні інвестиційні проекти.
«Інерційно-тенденційний сценарій» передбачає фрагментарність результатів реалізації
державної політики залучення довгострокових фінансових ресурсів для фінансових установ
та розширення попиту на послуги фінансових установ, особливо небанківських. Натомість
стабільна ситуація на світовому фінансовому ринку сприятиме зростанню зовнішнього
фінансового ресурсу у фондуванні банків та поставить залежність економічного зростання в
країні від вартості зовнішніх фінансових ресурсів.
В основі розвитку «кризового сценарію» та «сценарію віддаленого зростання»
знаходяться ризики продовження нестабільності на світовому фінансовому ринку та
наявність внутрішніх дестабілізуючих факторів (економічних, політичних). Ураховуючи високий ступінь залежності вітчизняної економіки від експорту (насамперед це
стосується продукції металургії та хімічної промисловості) та зростаюче від’ємне
сальдо платіжного балансу, основну частку якого формують зростаючі ціни на
імпортовані енергоносії, продовження стагнації на зовнішніх ринках отримає
серйозний дестабілізуючий вплив на розвиток інвестиційної активності в країні та
розвиток фінансових установ у цілому.
Припускаємо, що в межах короткострокового періоду в рамках стабілізації світових фінансових ринків в Україні відбуватиметься поступовий перехід від кризового
сценарію розвитку до інерційно-тенденційного. Разом з тим успішна реалізація
економічних реформ сприятиме формуванню нової оптимальної моделі розвитку
фінансового сектора та функціонування фінансових установ у межах стимулювання
економічного зростання. Відповідна модель, зокрема, базується на припущенні щодо
збереження провідної ролі банків на вітчизняному ринку фінансових послуг, водночас
за активної участі небанківського фінансового сектора. Зміна співвідношення між
активами банків і небанківських фінансових установ залежатиме від швидкості та
якості інституційних змін у кожному з підсекторів. Удосконалення правового
забезпечення захисту майнових прав, загального інвестиційного клімату в державі
сприятиме зростанню активності небанківських фінансових установ та операцій на
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ринку цінних паперів за рахунок залучення вільних грошових коштів менш ризикових
інвесторів (заощадження населення).
Є підстави міркувати, що в короткостроковій перспективі банківські депозити
залишатимуться переважаючим каналом трансформації заощаджень в інвестиції, однак у
рамках стабілізації економічного розвитку привабливість банківських депозитів буде
знижуватися, натомість роль інститутів спільного інвестування зростатиме. Таким чином,
у середньостроковій перспективі можна очікувати зниження частки активів банків у
структурі активів фінансового сектора з 90% до 75-80 %. У цей період можливе також
формування потужних фінансових об‘єднань (конгломератів) між небанківськими
фінансовими інститутами і банками. Це дозволить банкам диверсифіковувати ресурсну
базу і знизити ризик втрати ліквідності, натомість ІСІ та НПФ отримають ширший доступ
до споживачів фінансових ресурсів.
Існуючу на сьогодні конфігурацію фінансового сектора вважаємо умовно
прийнятною як з погляду розвитку та забезпечення конкуренції, так і з позицій
забезпечення стабільності до зовнішніх шоків. За умови розбудови оптимальної моделі
вітчизняного банківського сектора діяльність державних банків може посилитися в
питаннях реалізації завдань державної промислової політики інноваційного оновлення
виробничих потужностей країни та соціального розвитку населення країни. Масштаб
завдань, що постають перед державними банками, в перспективі визначатиме характер
присутності держави в банківському секторі. Діяльність великих приватних банків має
сконцентруватися на розвитку кредитування великого, середнього й малого бізнесу,
фізичних осіб, а також на взаємодії із суміжними сегментами фінансового ринку. Малі
та середні банки в умовах оптимальної моделі повинні відігравати роль провайдерів
послуг у регіонах, діяти на підставі державних програм, за агентськими договорами або
в межах договорів рефінансування.
Тенденцією, яка буде продовжуватися, вважаємо зростання ролі й активності
іноземних банків на фінансовому ринку країни. За умови ефективного регулювання та
контролю з боку держави цей процес у цілому позитивно впливатиме на ефективність
банківської системи, створюючи стимули для міжнародного фондування вітчизняними
банками, розвитку фондового ринку, зниження відсоткових ставок. Необхідним для
цього є розвиток форвардних операцій з іноземною валютою, використання
інструментів хеджування, протидія притоку спекулятивного капіталу до країни,
посилення ролі відсоткової ставки НБУ.
Ефективний розвиток може виявитися і в появі спеціалізованих іпотечних,
інвестиційних, споживачів банків. За умов суттєвого нарощення довгострокового
фінансування широкого поширення має отримати система дистанційного фінансового
обслуговування, яка об’єднуватиме продаж набору банківських, страхових послуг і
послуг з управлінням активів.
Розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг у контексті забезпечення
економічного зростання вимагає подальшого швидкого зростання активів банків. Відповідно
до значного попиту на кредитні ресурси та за умов розвитку інфраструктури управління
ризиками в банках можемо очікувати поступового відновлення обсягів кредитування малого
та середнього бізнесу, іпотечного кредитування. Зі зміною структури заощаджень на користь
населення у банківських пасивах зростатиме частка активів інституціональних інвесторів
(НПФ, страхових компаній, інститутів спільного інвестування), що акумулюють
довгострокові заощадження домогосподарств. Традиційні внески населення збережуться як
один з основних джерел залучених коштів, однак поступово будуть заміщатися ощадними й
інвестиційними сертифікатами.
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ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ ЖИТТЯ І ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Доходи населення є одним із найважливіших показників розвитку будь-якого
суспільства. Саме доходи визначають рівень життя населення та розвиток країни на
міжнародній арені.
Керівництво країни, обравши шлях розвитку в європейському аспекті, реалізовує
бажання українців долучитись до системи європейських цінностей, що передбачає,
зокрема, високий рівень життя населення.
Серед шляхів підвищення рівня життя і доходів населення України виділяють
подолання корупції, як вагомої проблеми нашої держави.
В сучасних українських реаліях, до корупції схильна будь-яка людина, що володіє
дискреційною владою. Головним стимулом до корупції є можливість отримання
прибутку, пов'язаного з використанням владних повноважень, а головним стримуючим
чинником — ризик викриття і покарання. Саме прибуток виступає ключовим стимулом
щодо вчинення протиправної діяльності, оскільки дає змогу забезпечити відповідний
рівень життя, до якого прагне більшість населення.
У 2013 році Україна, за даними організації Transparency International, яка стежить
за рівнем корумпованості у світі, посіла 144 місце за Індексом сприйняття корупції.
Більше двох третин з 177 держав, охоплених Індексом в 2013 року, набрали менше 50
балів на шкалі від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції). Для
порівняння: за даними організації, перше місце в світі розділили Данія і Нова Зеландія,
кожна з цих держав отримала по 91 балу. Афганістан, Північна Корея і Сомалі в 2013
році продемонстрували найгірші результати, набравши, кожна, по 8 балів. Україна ж
опинилась поряд з Нігерією, Папуа-Новою Гвінеєю, Іраном, Камеруном і
Центральноафриканською Республікою – набравши 25 балів, що на три бали менше,
ніж минулого року. Згідно з Індексом, Росія опинилася на 127-му місці, набравши 28
балів, Казахстан зайняв 140-е з 26 балами. Рейтингову таблицю колишніх країн
Радянського Союзу завершують Туркменістан і Узбекистан, які поділили 168-е місце,
набравши по 17 балів.
Індекс сприйняття корупції оснований на експертних оцінках рівня корупції в
державному секторі різних країн.
Transparency International стверджує, що корупція в державному секторі
залишається однією з найсерйозніших світових проблем, особливо в таких ділянках як
діяльність політичних партій, робота правоохоронних органів і функціонування
судових систем [1].
Для подолання корупції в Україні слід запозичити досвід європейських країн, що
показали найкращі результати в подоланні даної проблеми. Найкращим заходом
виявилась прозорість, що сприяє підзвітності та забезпечує припинення корупції, тому
подоланням цієї проблеми повинні бути охоплені усі верстви населення України.
1. Україна опинилася на 144-му місці в світі за рівнем корупції. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrainian.voanews.com/content/transparency...ukraine/1802401.html
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Велика кількість публікацій присвячена питанню євроінтеграції України.
Актуальність проблеми інтеграції України у світове господарство висвітлено в працях
багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Ликтян Д.Т., Дахно І.І., Пахомова Ю.М.,
Лук’яненко Т.Г., Губицького П.В. та ін. Всі вчені, як один підкреслюють важливість
ролі інтеграції української економіки у глобальні міжнародні економічні процеси. Не
можна не погодитися з думкою Д.Т. Ликтян та І.І. Дахно, що вступ України в
Європейську спільноту є одним із необхідних кроків на шляху досягнення ринкового
ідеалу економіки [2; 3].
Сучасні тенденції розвитку світової економіки визначаються постійним розширенням
господарських зв’язків. Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація
продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в економіці. Інтеграційні
процеси передбачають створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і
робочої сили.
Загальний розвиток міжнародних відносин, посилення процесів інтернаціоналізації та
інтеграції у світовому господарстві сприяють появі нових координуючих міжнародних
організацій та посилення впливу тих, які вже існують на сьогодні.
Україна вибрала ЄС як пріоритетний напрямок інтеграції. Зазначимо, що ЄС на
даному етапі є найбільш прогресуючим інтеграційним об’єднанням.
Сучасна глобальна криза яскраво продемонструвала неспроможність суто
ліберальних підходів до економіки і практично актуалізувала вплив держави на хід
відтворювальних процесів. Україна як держава, що рухається від директивно-планової
до ринкової економіки дещо потерпає від негативних ефектів лібералізації, а також від
наслідків адміністративно-командної системи, тобто надмірної монополізації деяких
видів виробництва, відсутності культури бережливого господарювання, які
поєднуючись з лібералізацією дають неочікувані ефекти.
На сьогодні Україна за досягнутим у цілому (саме в цілому, а не в окремих галузях чи
виробництвах) рівнем економічного розвитку не можу бути активним учасником найбільш
зрілих форм міжнародних інтеграційних процесів у найрозвинутіших геоекономічних
сегментах.
На нашу думку, складність проблеми інтеграції України в глобальне конкурентне
середовище полягає в необхідності інтенсивно розробляти та практично здійснювати відповідну державну політику й одночасно формувати надійне наукове підґрунтя. Принципово
важливим є не тільки оптимізувати міжнародні економічні відносини з традиційними та
новими партнерами, а й закласти основи для забезпечення стабільної конкурентоспроможності національної економіки в довгостроковому контексті.
Розширення ЄС відкриває для України нові перспективи розвитку та достатньо
вагомі можливості поглиблення євроінтеграційної політики нашої держави. Важливим
кроком на шляху до цього є підписання 21 березня 2014 року у Брюсселі політичної
частину Угоди про асоціацію з ЄС за участі українського прем'єр-міністра Арсенія
Яценюка [1]. Зазначимо, що підписано лише ті частини Угоди, які стосуються політичної взаємодії, питань безпеки та боротьби з тероризмом. Економічну частину угоди, що
передбачає створення повноцінної зони вільної торгівлі і стосуються таких питань, як
доступ на ринки, торгівля енергоносіями, співпраця у сфері сільського господарства,
транспорту, металургії, космосу, наукових досліджень, туризму, підприємницької
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діяльності, захист інтелектуальної власності та умови оподаткування, Україна розраховує підписати до кінця року. В результаті відповідного розширення Україна опиняється
у статусі безпосереднього члена Євросоюзу, що об'єктивно посилюватиме вплив ЄС на
нашу державу, насамперед, у політичній сфері. Йдеться про вплив Євросоюзу на
процеси поглиблення демократії, забезпечення прав і свобод людини, зміцнення
позицій ЗМІ, утвердження основних засад громадського суспільства. Для України
процес інтеграції потенційно несе ряд позитивних ефектів: можливість додаткової
модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх передових технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника через можливість
виходу на єдиний зовнішній ринок, наближення соціальних умов до світових стандартів, підвищення рівня життя й добробуту населення, відкриття кордонів для вільного
пересування населення, загальне зміцнення національної безпеки, реформування
соціальної сфери тощо. Але інтеграційні перспективи не є зовсім райдужними: країна
може частково або повністю втратити суверенітет (тобто придбавши військову базу,
може втратити політичну та економічну безпеку), часто приєднання до одного
інтеграційного утворення призводить до погіршення відносин з іншими утворенням,
відкриття ринків може спричинити втрату конкуренто- спроможності певними
галузями, у тому числі через квотування певних видів товарів, можливим є й
переміщення в країну шкідливих виробництв, що позначиться на рівні екологічної
безпеки, але головною проблемою є те, що нова держава-учасниця згодом може бути
використана тільки як сировиннй придаток, база дешевих трудових ресурсів. Не
дивлячись на негативні потенційні наслідки інтеграції, уряд країни активно працює в
напрямку євроінтеграції.
Проте аналіз соціально-економічного розвитку України в 90-ті роки показує, що
практично за всіма партнерами оцінки готовності приєднатися до Європейського
Союзу країна мала одні з найгірших показників у Центральній та Східній Європі. В
Україні за 22 роки незалежності не вдалося провести ефективні реформи, глибока криза
охопила практично всі сфери суспільства. Більше того, за рівнем соціальноекономічного розвитку Україна почала суттєво відставати від багатьох країн
субрегіону, а за оцінками конкурентоспроможності національної економіки посідала
останні місця не тільки серед європейських країн, а й порівняно з багатьма країнами,
що розвиваються. Відсутність громадського консенсусу щодо напрямів та темпів
соціально-економічних реформ, практично стабільно неефективна діяльність урядів
суттєво віддаляють перспективу повного членства України в ЄС. Очевидно, що тільки
послідовні, глибокі та рішучі реформи можуть змінити цю тенденцію кардинально.
Виходячи з визческазаного зазначимо, об’єднання України з ЄС має на меті не
лише зміцнення політичних позицій, а також поліпшення економічних показників.
Проте таке об’єднання буде ефективним тільки у випадку, якщо країна застосує заходи
для досягнення відповідних критеріїв розвитку.
1. Аналіз підписання політичної частини Договору про асоціацію між Україною
та
ЄС:
[Електрoнний
реcурc]
–
Режим
дocтупу
дo
реcурcу:
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/21/7019791/
2. Дахно І.І. Міжнародна економіка: навч. посібник / І.І. Дахно. – Київ: МАУП,
2006. – 478 с.
3. Ликтян Д.Т. Економічна інтеграція та глобалізація. Проблеми сучасності:
навч. посібник / Д.Т. Ликтян. – Київ: КНЕУ, 2005. – 420 с.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
СВІТОВИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
Актуальність банківської діяльності при трансформації вітчизняної економіки
полягає в тому, що саме від її системи залежить мобілізація тимчасово вільних
грошових ресурсів, що перетворюється в реальний капітал за допомогою кредитних,
інвестиційних, депозитних та інших операцій. Такі операції забезпечують підтримку
економічного стану України та забезпечують її конкурентоспроможність [1]. Для
досягнення поставленої мети, банки ставлять перед собою таке основне завдання:
отримання максимально можливого прибутку від проведених операцій, і, відповідно,
мінімізація витрат при їх створенні і реалізації. В свою чергу, варто зазначити, що
порівняльна характеристика ставок за банківськими операціями кредитування та
депонування в провідних країнах Європи та України допоможе визначити проблеми,
які супроводжує банківська діяльність і запропонувати шляхи їх вирішення. Питанням
кредитної системи, пошуку шляхів її ефективного розвитку та її порівнянні з іноземним
досвідом присвячено дослідження багатьох видатних вчених, зокрема таких як Савлук
М. І., Єпіфанов А.О., Мельник П.В. [2-4].
Проаналізуємо порядок прийняття рішень щодо основних процентних ставок
країн-власників твердих валют та їх значення (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика поточних процентних ставок
курсів національних валют світових центральних банків
Ставки
№
п/п

Країни

1.
2.

США
ЄС

3.
4.
5.
6.
7.

Великобританія
Японія
Канада
Швейцарія
Швеція

8.

Австралія

9.

Нова
Зеландія
Норвегія

10.

Найменування
центральних банків

найменування

Терміни
Поточні
значен
-ня, %
0.25
0.25

останньої
зміни

наступного
розгляду

29.01.2014
07.11.2013

19.03.2014
06.02.2014

0.50

05.03.2009

06.02.2014

FED (Federal Reserve)
ECB (European Central
Bank)
BOE (Bank of England)

Federal Funds rate
Overnight call rate
target
Refinancing tender rate

BOJ (Bank of Japan)
BOC (Bank of Canada)
SNB (Swiss National Bank)
Riksbank (Sweden Central
Bank)
RBA (Reserve Bank of
Australia)
RBNZ (Reserve Bank of
New Zealand)
Norges Bank (The
Norwegian Central Bank)

Repo rate
Overnight rate target
3 month LIBOR range
Repo Rate

0.10
1.00
0.00
0.75

19.12.2008
08.09.2010
03.08.2011
18.12.2013

18.02.2014
05.03.2014
20.03.2014
13.02.2014

Cash rate

2.50

06.08.2013

04.02.2014

Official cash rate

2.50

30.01.2014

13.04.2014

Sight Deposit Rate

1.50

14.03.2012

27.03.2014

Джерело: сформовано на підставі [5-7].
У Сполучених Штатах Америки (Federal funds rate) процентна ставка по
федеральних фондах (основна процентна ставка в США) – це ставка, під яку банки
розміщують вільні кошти, що знаходяться на рахунках у Федеральній резервній системі
США, іншим банкам на овернайт (overnight – на один день, дослівно – «через ніч»).
Федеральна резервна система США контролює рівень процентної ставки по
федеральних фондах за допомогою операцій з державними цінними паперами.
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У Європейському союзі (Refinancing tender rate) ставка рефінансування – процентна
ставка, яка є мінімально можливою для заявок на залучення коштів у тендері
Європейського центрального банку. ЄЦБ кожні два тижні проводить тендер з
розміщення коштів, що необхідно для підтримки ліквідності в грошовій системі.
Основна процентна ставка для зони євро.
В Японії (Overnight call rate target) цільова процентна ставка по позиках овернайт – це
той рівень відсотка, який хоче бачити Банк Японії в якості середнього на ринку короткострокових депозитів. Банк Японії впливає на рівень даної ставки за допомогою операцій з
державними цінними паперами
Процентна ставка у Великобританії (Repo rate) по репо операціях – це процентна
ставка, під яку Банк Англії видає короткострокові позики під забезпечення цінних паперів.
Дана процентна ставка є основною у Великобританії.
В Швейцарії (3 month LIBOR range) діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR.
Для контролю рівня короткострокових процентних ставок Національний банк Швейцарії
прийняв рішення встановлювати і підтримувати діапазон шириною в 1.00 % для тримісячної
процентної ставки LIBOR по швейцарському франку.
В Канаді (Overnight rate target) цільова процентна ставка по овернайт – це той
рівень відсотка, який хоче бачити Банк Канади в якості середнього на ринку
короткострокових депозитів. Цільова процентна ставка по овернайт Банку Канади є
основною процентною ставкою в країні. Для контролю рівня процентних ставок на
ринку овернайт Банк Канади встановлює так званий операційний діапазон шириною в
0.5%, серединою якого завжди є цільова процентна ставка по овернайт.
В Австралії (Сash rate) процентна ставка по австралійському долару на овернайт
визначається як результат попиту та пропозиції на грошовому ринку. Резервний Банк
Австралії встановлює необхідний рівень даної ставки і підтримує його, контролюючи
пропозицію грошей.
Для Нової Зеландії (Official Cash Rate) офіційна процентна ставка Резервного Банку –
RBNZ. Вона використовується для регулювання короткострокових процентних ставок на
грошовому ринку. Резервний Банк приймає кошти від комерційних банків на депозит під
процентну ставку, яка на 0.25% менше, ніж офіційна процентна ставка, і видає кредити під
процентну ставку, яка на 0.25% більше, ніж офіційна процентна ставка.
Щодо порядку розрахунку офіційного курсу національної валюти до іноземних, то
варто відмітити, що з 4.04.2014 р. присутні певні зміни, які полягають у визначенні курсу на
поточний робочий день та дії з моменту їх визначення до наступного перегляду [8]. Різниця
у тому, що раніше курс валют починав діяти з наступного дня після затвердження. Директор
Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олена Щербакова вважає, що нові
зміни «цілком відповідають сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних
центральних банків світу».
Отже, визначення офіційного курсу національної валюти до долара США шляхом
встановлення його на рівні середньозваженого ринкового курсу за новим методом
забезпечує уникнення можливих відхилень ± 2%. Завдяки затвердженню нового порядку
розрахунку у нормативних актах, така зміна забезпечить: гнучкий валютний курс, виконання
національних зобов’язань щодо зарубіжних країн, прозорість валютної політики НБУ.
1. Васюренко O.B. Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп./
O.B. Васюренко — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття).
2. Савлук М. І. Гроші та кредит. Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук,
А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. За заг. ред. М. І. Савлука. К.: КНЕУ, 2002. 598 с.
3. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов,
Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.
4. Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн: Навч. посібник / П.В. Мельник,
Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – К.: Алерта, 2010. – 586 с.
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7. Електронне джерело. – Режим доступу: http://www.fxteam.ru/forex/cb-rates/
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ЯК ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Проблеми розвитку прикордонних територій, які є, з одного боку, об’єктом пильної
уваги з боку владних структур країн, до яких вони належать, а, з іншого, є депресивними
територіями, які характеризуються, як правило, низькими показниками соціальноекономічного розвитку.
Проблеми розвитку транскордонного співробітництва, вивчення його механізмів,
ролі у розвитку периферійних прикордонних регіонів − всі ці питання лише недавно
привернули до себе увагу дослідників. Однак при цьому в умовах посилення
глобалізаційних тенденцій та розвитку системи зовнішньоекономічних зв’язків часто роль
транскордонного співробітництва недооцінена. Так, в умовах політичних, економічних та
навіть військових загроз саме прикордонні території виявляються полігоном негативних
впливів, зазначаючи найбільших збитків як в економічному, соціальному, так і в моральнопсихологічному аспектах. Разом із тим, при наявності єдиної спільної мети, єдиних
проблем та єдиного інтеграційного вектору саме транскордонне співробітництво може
сприяти налагодженню зв’язків між прилеглими територіями та їхніми жителями,
починаючи від контактів people-to-people і закінчуючи широкомасштабними проектами
розвитку транскордонних територій, включаючи створення так званих „Єврорегіонів”. З
1990 Європейський Союз здійснює фінансову підтримку транскордонного співробітництва
шляхом використання ряду ініціатив, програм та проектів, а саме: INTERREG, PHARE
CBC, TACIS CBC, PHARE CREDO, MEDA, CARDS, LACE. INTERREG є провідною
програмною оболонкою більшості проектів просторового розвитку різних європейських
територій та громадських (місцевих) ініціатив (Community Initiative) ЄС щодо підтримки
розвитку прикордонних регіонів країн – членів ЄС і деяких приморських територій [1].
За останні кілька десятиліть транскордонне співробітництво набуло рис нової окремої
сфери управлінської діяльності, спрямованої на створення умов для розвитку інших форм
транскордонної взаємодії (виробнича кооперація, торгівля, туризм, взаємодія з питань
безпеки тощо), сформувалося як новий вид регіональних суспільних послуг в рамках
кооперації урядових і неурядових структур регіонів межуюючих держав. Транскордонне
співробітництво стало можливим тільки в умовах глобалізації, коли регіони отримали більш
широкі можливості для вибудовування власних зовнішніх відносин у межах своєї
компетенції по всьому спектру питань транскордонної взаємодії [2, с. 310].
Таким чином, транскордонне співробітництво − це одна з форм транскордонної
взаємодії, що є сукупністю двосторонніх і багатосторонніх зв’язків між органами влади,
господарюючими суб’єктами, громадськими організаціями та населенням прикордонних
регіонів двох і більше країн. За рахунок інтеграції зусиль, їхньому фокусуванні на
насущних проблемах територій забезпечується прискорення процесу їхнього вирішення і в
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цілому потенційно ці регіони можуть стати локомотивом зростання та прискорення
процесів інтеграції менш розвинених територій до більш стійких в економіко-соціальному
плані регіонів та країн.
1. EU-Gemeischaftsinitiative Interreg III B (2000 – 2006). Mitteleuropäischer,
Adriatischer, Donau und Südosteuropäischer Raum (CADSES). Programm, Stand: Dezember,
2001.
2. Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його роль в процесі
європейської інтеграції України / І. Студенніков // Міжнародні зв’язки України: наукові
пошуки і знахідки. – Вип. 15: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – С. 309-322.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Ринок нафтопродуктів відіграє провідну роль у розвитку світової економіки.
Починаючи з 70-тих років ХХ століття, коли нафта перетворилась на домінуючий
енергоносій і стратегічний товар, кон'юнктура ринку нафти і нафтопродуктів опинилася в
центрі уваги світового бізнесу і політики. На сьогодні нафта як енергоносій знаходиться на
вершині життєвого циклу і має найвищий рівень конкурентоспроможності. Потреби світової
економіки в нафті і нафтопродуктах з кожним роком зростають, а оскільки ринок цих
стратегічних товарів взаємодіє з іншими ринками (валютним, фондовим, інвестицій, праці
тощо), то стан його впливає на розвиток усієї світової економіки – сприяє економічному
зростанню або спричиняє настання рецесії [1].
Деякі теоретичні аспекти розробки стратегічних підходів до дослідження ринку нафти
і нафтопродуктів зустрічаються в наукових працях закордонних і вітчизняних учених,
економістів, практиків, це: Барабаш І., Бондарь В., Братичак М., Дорогунцов С., Наумов
Е.,Піріашвілі Б., Русецкас Л., Скляр В., Степанов А., Тодійчук О., Топільницький П. Але
науково-методичних розробок, які б конкретизували ці питання стосовно до функціонування
нафтового та нафтотранспортного комплексу майже не існує. Тому актуальним напрямком,
який потребує наукового обґрунтування, є визначення підходів до формування політики
на ринку нафтотранспортних послуг, ринках нафти і нафтопродуктів в умовах
глобалізації економіки, визначення експортних можливостей вітчизняного нафтового
та нафтотранспортного комплексів з урахуванням специфіки роботи на світових ринках
нафти і нафтопродуктів.
Ринок нафтопродуктів – це сукупність економічних та правових відносин, що
виникають у процесі видобування, купівлі-продажу нафти та продуктів її переробки,
надання послуг з їх транспортування, зберігання та постачання. Ринок нафтопродуктів
унікальний порівняно з іншими ринками, оскільки одночасно відноситься до трьох
видів: ринку сировини (ринок сирої нафти), ринку готових виробів (ринок продуктів
переробки нафти) та фінансового ринку (торгівля нафтовими контрактами) [2].
Склад ринку нафтопродуктів також має свій вплив на ділову активність ринку.
Слід зауважити, що ринок нафтопродуктів класифікується за багатьма параметрами.
Різні вчені та аналітики в термін «ринок нафтопродуктів» включають різні їх види,
зазвичай це види нафтопродуктів, які користуються найбільшим попитом [3, 4].
Наведемо загальну їх класифікацію за предметом торгівлі:
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1. Ринки нафтових палив: бензини, дизельне паливо, реактивне паливо, суднове
паливо, ін.
2. Ринки продуктів нафтопереробки: олія, мастила, присадки, бітум, мазут, інші
нафтопродукти.
3. Ринки продуктів нафтохімії: розчинники нафтові, парафін, стеарин, смоли, ін.
Роздрібний ринок нафтопродуктів є висококонкурентним, який складається з
українських та закордонних компаній. Серед них на українському роздрібному ринку
нафтопродуктів представлені такі мережі: Укрнафта (Укрнафта, ANP, Авіас, Сентоза,
Мавекс та ін), WOG (група компаній Континіум, підконтрольна бізнесмену Ігорю
Єремеєву), ОККО (концерн Галнафтогаз. Входить до складу холдингу Універсальна
інвестиційна група, підконтрольного бізнесмену Віталію Антонову. Близько 20% акцій
Галнафтогазу володіє Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)), Лукойл
(ПІІ Лукойл-Україна, генеральним директором якого є Андрій Гаврилець), Shell
(управління мережею здійснює Альянс Холдинг, підконтрольний групі Альянс (Росія) і
Royal Dutch Shell), а також ТНК-ВР Коммерс, Веста Сервіс, Паралель, ТатнафтаУкрнафтопродукт, Атан та ін. Роздрібний ринок нафтопродуктів України характеризується діяльністю обмеженого кола підприємств – власників АЗС.
Якщо глянути на ринок в кількісному вираженні, то на ньому панує відносна
стабільність. Споживання бензину у 2012 році ідентичне до показників 2011 року. За
результатами 2012 року ємність ринку знизилася всього на 2% [5].
Певні ознаки звикання до нинішніх цін можна побачити на прикладі брендових
бензинів та дизельного пального. Однак на ринку відбувається поступовий
перерозподіл попиту між бензином і дизпальним. За останні три роки обсяги продажу
бензину потроху зменшуються.
В Україні прогнозується подальше зростання споживання нафтопродуктів, темпи
якого, на нашу думку, можуть бути суттєво скореговані під впливом глобальної
енергетичної кон’юнктури – з одного боку, а з другого – загальної національної
економічної динаміки, структурних секторальних змін, політики енергозбереження.
Таким чином, можна зробити такі висновки:
1. У сучасному глобалізованому світі ринок нафтопродуктів – це стратегічний
товарний ринок, на якому тісно взаємопов’язані інтереси багатьох країн світу. Як складова
загальної ринкової системи ринок нафтопродуктів у своєму розвитку та функціонуванні
взаємодіє з іншими ринками, а відтак його кон’юнктура впливає на темпи економічного
зростання світової економіки і конкурентоспроможність окремих країн.
2. Жодна галузь економіки України і світу в цілому не можуть здійснювати свою
діяльність без використання нафти та продуктів її переробки. У зв'язку з цим інвестування в
розвиток ринку нафтопродуктів є стратегічним завдання будь-якої держави для забезпечення
сталого економічного розвитку та захисту національної безпеки.
3. Хоча розвиток ринку нафтопродуктів України й вимагає великих обсягів
інвестицій, як українських, так і закордонних, але в найближчі роки активного їх
притоку не передбачається. Проблеми з інвестиційною привабливістю українського
ринку для закордонних інвесторів, у першу чергу, пов'язані з ризиками входження в
країну, загальним кліматом у галузі та економіки України в цілому.
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здобуття канд. екон. наук: спец. 08.00.10 „Статистика” / В.М. Лесик. КНЕУ. – К.:
2007. – 20 с.
2. Чернега О. Б. Организация внешней торговли : учеб. пособие / О. Б. Чернега, И.
Х. Баширов, Е. Б. Новик. – Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2006. – 248 с.
3. Остапко А. М. Кон'юнктурні дослідження діяльності України на
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Фактично першим рамковим нормативним документом щодо системного забезпечення розвитку експортної діяльності став Національний план дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», в рамках підготовки якого протягом
2011 року було прийнято чотири основні документи, зокрема: розпорядження КМУ (№1206р від 16.11.2011р.) «Про затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного
потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних
товаровиробників на 2012 рік», розпорядження КМУ (№281-р від 29.04.2011р.) «Про
затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі», та наказ
Міністерства аграрної політики і продовольства України (№365 від 26.07.2011р.) «Про
затвердження Стратегії просування продукції агропромислового виробництва на зовнішні
ринки», а також постанова КМУ (№1130 від 12.09.2011р.) «Про затвердження Державної
програми розвитку внутрішнього виробництва».
Відповідно до своїх повноважень у сфері забезпечення експортної діяльності,
Кабінет Міністрів України створив розпорядження (№1206-р від 16.11.2011р.) «Про
затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і
розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік»
(надалі – План заходів на 2012 рік) було закріплено 18 заходів політики сприяння
експорту тактичного характеру, імплементація якого передбачалася протягом 2012 року. Разом із тим, розпорядженням КМУ (№ 492-р від 11.07.2012р.) було внесено ряд
коректив із пролонгацією тривалості реалізації відповідного плану до 2015 року.
У первинному вигляді (до коригування і розширення у часі до 2015 року відповідним розпорядженням КМУ), План заходів на 2012 рік містив 18 заходів, серед яких
по-факту наприкінці 2012 року було виконано 2, а саме:
- визначення порядку взаємодії Мінекономрозвитку та МЗС щодо основних
напрямів роботи відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв
України з просування продукції вітчизняного виробництва на ринки країн перебування
та сприяння українським партнерам;
- визначення порядку взаємодії МЗС, Мінекономрозвитку та інших органів виконавчої
влади для інформаційного наповнення веб-порталу «Комплексна система інформаційноконсультаційної підтримки та розвитку експорту» (www.ukrexport.gov.ua) .
Відносно успішним проектом Міністерства економіки став запуск інформаційного
порталу «Державна підтримка українського експорту», як проекту, що мав
реалізовувати одразу три функції, зокрема іміджеві – для України, консультативну –
для українських підприємств-експортерів (або потенційних експортерів) та
контрактивну (як місце пошуку партнерів з-за кордону для українських підприємств).
На даний момент функція порталу, як місця пошуку контрагентів за контрактами
українських експортерів, реалізується умовно, зважаючи на те, що останнє оновлення
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інформації про українських експортерів, їх продукцію та характер діяльності відбулося
на весні 2012 року, відтак, на даний момент, виникають питання щодо її актуальності.
В базі даних експортної інфраструктури порталу та не має актуальної інформації,
оголошення про відкриті торги (тендери) на сайті відсутні, відтак відповідні розділи
порталу, хоч і існують, проте не працюють. Саме на цьому порталі наприкінці 2010
року були оприлюднені «Національна стратегія розвитку експорту» та проект Закону
України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності»(Надалі-проект
закону), які так і не набрали чинності станом на початок 2014р. Незважаючи на те, що
проект закону був прийнятий в цілому у травні 2012 року, після внесення поправок
Президента України вже в липні того ж року на останньому етапі проходження Закон
України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» із пропозиціями
Президента України був відхилений.
Так, проект Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності», мав на меті вирішення таких проблемних питань розвитку експортної діяльності, як:
визначення основних напрямів державної фінансової підтримки експортної діяльності,
- формування інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики
щодо підтримки національного експорту шляхом утворення державного експортнокредитного агентства;
- визначення порядку та умов надання державної фінансової підтримки експортної
діяльності з урахуванням відповідної світової практики;
- введення термінів та понять, які не визначені чинним законодавством і використовуються в міжнародній практиці застосування фінансових інструментів підтримки експорту;
- внесення певних змін до чинного законодавства.
Даний законопроект також передбачав внесення відповідних коректив у діячі
нормативно-правові акти, проте мав ряд суттєвих недоліків, пов’язаних із декларативністю деяких положень акта стосовно заходів державної фінансової підтримки
експортної діяльності; недостатньою прозорістю умов кредитування та схеми визначення видів експортної діяльності (перелік пріоритетних видів експортної діяльності
відсутній в законопроекті), під які б Кабінетом Міністрів України надавалися експортні
кредити. Крім того, згідно проекту закону, процедура контролю за порядком надання
експортних кредитів передбачала створення нового контролюючого органу – Наглядової
ради з питань державної підтримки експортної діяльності, голова якого призначався
прем’єр-міністром України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з
питань економічної політики (Міністерства економічного розвитку і торгівлі). Відтак,
більшість функцій та процедур пов’язаних із запропонованих в рамках законопроекту
інструментів підтримки експортної діяльності пов’язані із рішеннями уряду, що створює
передумови для корупційних діянь в боротьбі експортерів за використання інструментів
державної підтримки.
Визначення послідовності застосування тих чи інших інструментів зовнішньоекономічної політики здебільшого визначається вектором державної зовнішньої політики.
Відтак, можна стверджувати, що серед інших загальновідомих проблем (пов’язаних із
корупцією щодо експортного відшкодування ПДВ, відсутністю ефективних кроків уряду
щодо протидії антидемпінгових та спеціальних заходів, спрямованих проти вітчизняних
експортерів тощо), наявні проблеми системи забезпечення зовнішньоторговельної політики
в останні роки (2011-2013 рр.) були пов’язані із відсутністю імплементації розроблених
нормативно-правових документів, а також нерішучістю у визначенні принципового
спрямування економічної інтеграції України – в зону вільної торгівлі з Європейським
Союзом, або входження у Митних Союз. Наразі, у світлі останніх подій в Україні, питання
проєвропейського вектору інтеграції національної економіки не викликає сумнівів. Відтак,
актуальним завданням ефективної інтеграції економіки України постає створення умов
розвитку інститутів інформаційної, консультативної та фінансової підтримки національних
товаровиробників для здійснення експортної діяльності.
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НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
Дослідженням проблем діяльності ДСЗ присвячено праці таких вчених, як Н. Дуброва,
Г. Завіновська, О. Кравченко, В.. Міненко, М. Руженський тощо. Вчені розглядають
найбільш значущі функції ДСЗ. Так І. Петренко визначає що функції служби зайнятості – це
основні напрями діяльності останньої, в межах яких, забезпечується реалізація державної
політики у сфері зайнятості населення [1]. На думку В. Федоренка: «... діяльність центрів
зайнятості в Україні охоплює прогнозування, планування, організацію, регулювання,
координацію, стимулювання та виконання інших функцій державного управління» [2].
Проте діючі на сьогоднішній день функції ДСЗ потребують певних змін та вдосконалень.
Існує стереотип, що ДСЗ створена лише для пошуку роботи для безробітних та
надання їм матеріальної допомоги у період пошуку роботи. Для того щоб ефективніше
працевлаштовувати безробітних, необхідно створювати для них нові робочі місця. В рамках
співпраці із роботодавцями, ДСЗ здійснює виплату одноразової допомоги безробітним для
започаткування підприємницької діяльності, а також виплату компенсації роботодавцям за
прийняття на роботу безробітних служби зайнятості [4]. Потрібно приділити увагу співпраці
ДСЗ із роботодавцями. Зокрема актуальним є впровадження нової послуги щодо підтримки
суб’єктів малого підприємництва, яка б передбачала компенсацію роботодавцям відсотків
банківських кредитів в разі прийняття на роботу безробітних з інформаційної бази ДСЗ.
Втілення даної ідеї дозволить досягнути значної економії коштів роботодавцям та призведе
до створення нових робочих місць. В результаті цього нововведення, безробітний замість
допомоги з безробіття отримує заробітну плату, підприємець – можливість з мінімальними
фінансовими затратами розширити виробничу діяльність та збільшити прибутки,
держбюджет – податки з легальної заробітної плати та прибутків підприємств.
Напрямками реформування діяльності ДСЗ є підтримка зайнятості та професійної
активізації зайнятих шляхом впровадження програм поширення активних форм протидії
безробіттю: впровадження громадських робіт; відшкодування страхових внесків роботодавцю у випадку працевлаштування безробітного; надання кредитів для створення нових
робочих місць та започаткування власної справи безробітними; перепідготовка зайнятих;
субсидії випускникам курсів перепідготовки; стажування (апробація) незайнятих на
підприємствах; виплата стипендії випускникам, які продовжують навчання в регіонах з
високим рівнем структурного безробіття; організація гуртків, що допомагають безробітним
адаптуватися до нових умов життя.
Актуальним для реформування ДСЗ є досвід зарубіжних країн стосовно розробки та
застосування відповідного інструментарію протидії зростанню безробіття. Переймання
світового досвіду співпраці ДСЗ з суб’єктами господарювання може принести успішні
результати та перспективи розвитку.
1. Безтелесна Л.І.Ринок праці. Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2012 р. – 270с.
2. Маршавін, Ю.М. Ринок праці України і державна служба зайнятості в умовах
динамічних змін : матеріали досліджень / Ю. М. Маршавін. –К. : Альтерпрес, 2011. – 483 с.
3. Транченко Л.В. Програма зайнятості населення як один із механізмів
державного регулювання ринку праці / Л.В.Транченко // Сталий розвиток економіки
Всеукраїнський науковj-виробничий журнал. –2012.–No 1(11). –С.38-41
4. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. – [Електронне
джерело]. – Режим доступу: http://dcz.gov.ua/
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ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ
ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЇЇ РОЗВИТКОМ
Сьогодні перед Україною постало нелегке питання про визначення векторів
інтеграції та довготривалого економічного співробітництва. Вибір між двома
ключовими світовими гравцями – Західною Європою в особі ЄС і східними партнерами
на чолі з Росією та митним союзом (РБК МС) – вимагає докладного аналізу
статистичних даних з використанням перевірених наукових прийомів та методик.
Поставлена проблема має бути вирішена як в масштабах всієї економіки так і
окремих її секторів, серед яких особливу увагу заслуговує сфера послуг. Вона почала
відігравати важливу роль у національній економіці, у зв’язку з її переходом на ринкові
принципи ведення господарства. Ця сфера економічної діяльності демонструє
випереджаючі темпи зростання як валової доданої вартості, так і зайнятості. У
міжнародній торгівлі України послуги, на відміну від товарів, завжди мали позитивне
сальдо торговельного балансу. Збереження позитивної динаміки розвитку української
сфери послуг потребує визначення для неї найбільш ефективного вектору інтеграції.
Після цього вже можна наводити конкретні управлінські рішення щодо її
реформування та стимулювання.
Оцінити ступінь інтеграції сфери послуг з ЄС та РБК МС можна за допомогою
«коефіцієнта інтеграції (дезінтеграції)», який визначається таким чином:
ki = звт / ззт,
(1)
де ki – коефіцієнт інтеграції (дезінтеграції) країни з країнами об’єднання;
звт – коефіцієнт зростання товарообороту країни з країнами об’єднання;
ззт – коефіцієнт зростання загального товарообороту країни [1, с. 71].
Якщо протягом аналізованого періоду коефіцієнт інтеграції зростає, то
відбувається посилення інтеграційних процесів між країнами, навпаки, якщо
скорочується – дезінтеграційних, а при незмінному коефіцієнті торговельні відносини
між країнами стабілізуються. Динаміка коефіцієнтів інтеграції (дезінтеграції) між
Україною і країнами ЄС та країнами РБК МС у торгівлі послугами наведена у
таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка коефіцієнтів інтеграції (дезінтеграції) у торгівлі послугами
Коефіцієнти
ki з ЄС
ki з РБК МС

2005
1,0144
0,9200

2006
1,0719
1,0033

2007
1,0980
0,8934

2008
1,0912
0,9061

2009
0,9456
1,0646

2010
0,8797
1,2244

2011
0,9174
0,9664

2012
1,0744
0,9530

Джерело: розраховано автором за даними [2]

Дані таблиці 1 свідчать про те, що інтеграційні та дезінтеграційні процеси
одночасно відбуваються як з країнами ЄС, так і з РБК МС, оскільки індекси то
зростають, то скорочуються. Протягом 2005–2007 рр. між Україною та ЄС
спостерігається інтеграція у торгівлі послугами. У цей самий період з РБК МС спочатку
відбувається інтеграція, а потім дезінтеграція, яка з 2008 по 2010 р. знову змінюється на
інтеграцію. У ЄС навпаки період 2008 – 2010 рр. характеризується дезінтеграційними
процесами у сфері послуг, а наступний 2010 – 2012 рр. – інтеграційними. Торговельна
співпраця у сфері послуг з РБК МС останні три роки зазнає впливу дезінтеграційних
процесів. Таким чином можна помітити постійне переключення торговельних потоків з
одного вектора на інший.

58

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

y = -0,006x3 + 0,0743x2 - 0,2345x + 1,1238

y = 0,008x3 - 0,1047x2 + 0,3704x + 0,7228

ki з ЄС
ki з РБК МС
Поліноміальний
(ki з РБК МС)
Поліноміальний
(ki з ЄС)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рис. 1. Динаміка інтеграційних (дезінтеграційних) процесів у торгівлі послугами.
Джерело: побудовано автором за даними [2]

Тренди побудовані на графіку демонструють, що сучасний стан відносин у торгівлі
послугами України з країнами ЄС знаходиться на висхідному етапі розвитку, тоді як з РБК
МС на низхідному. Про налагодження торговельних взаємозв’язків у сфері послуг та
загальну позитивну тенденцію до інтеграції України з ЄС свідчить і загальний коефіцієнт
інтеграції (дезінтеграції) розрахований за період 2005-2012 рр., який дорівнює 1,046. На
противагу з країнами РБК МС протягом аналізованого періоду відбуваються дезінтеграційні
процеси – загальний коефіцієнт інтеграції (дезінтеграції) у цьому випадку дорівнює 0,95.
Окрім аналізу загального стану інтеграційних процесів доцільно дослідити
співвідношення між внутрішньогалузевою та міжгалузевою міжнародною кооперацією у
сфері послуг. Для цього ми скористалися індексом Грубеля – Ллойда (GL). Наближення
значення індексу до 1 свідчить про зростання рівня внутрішньогалузевої торгівлі, і навпаки,
чим ближче він до 0, тим вище рівень міжгалузевої торгівлі [1, с. 72]. Більш ефективним є
розвиток внутрішньогалузевої торгівлі між країнами, він дозволяє економити на масштабі і
тим самим реалізувати певні конкурентні переваги.
Дослідження галузі транспортних послуг України у 2012 р. свідчить про наявність
внутрішньогалузевої торгівлі з країнами ЄС, індекс GL = 0,55. На противагу з країнами РБК
МС цей індекс = 0,22. Така ж ситуація склалася й у галузі послуг зв’язку: з ЄС індекс
GL = 0,75, з РБК МС індекс GL = 0,37. В інших важливих для України галузях сфери
послуг, а саме: комп’ютерних, різних ділових, професійних та технічних послугах,
індекс GL як між Україною та ЄС так і РБК МС наближається до 1, однак у першому
випадку його значення більше.
Таким чином, протягом аналізованого періоду між Україною та країнами ЄС
спостерігається налагодження інтеграційних процесів як загалом, так і у найбільш важливих
для національної економіки галузях. Саме цей вектор дозволяє українській сфері послуг
отримувати максимальну вигоду від географічного положення, та розвивати у майбутньому
високо знаннєємні послуги, такі як науково-технічні, інжинірингові, фінансові, управлінські,
маркетингові, інформаційні.
У результаті державне управління сферою послуг має бути спрямованим на
стимулювання співпраці між Україною та ЄС, на розробку та впровадження європейських
стандартів якості надання послуг, на створення нових високоякісних технологій та на
підтримку вітчизняних науковців, які продукують нові знання.
1. Радзієвська С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи
України/ С. О. Радзієвська. – К. : Знання України, 2012. – 344 с.
2. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2012 році [Електронний
ресурс] : Статистичний збірник [у двох томах] / відповідальний за випуск
А. О. Фризоренко ; Державна служба статистики України. – К., 2013. – Режим
доступу до збірника : http://www.ukrstat.gov.ua. Т. 1. – 2013. – 138, [3] с. Т. 2. – 2013. –
242, [3] с.
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АДМІНІСТРАТИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕННЯ
СИСТЕМИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
Обраний вектор дослідження зумовлений не тільки нагальними проблемами правового, інституціонального та економічного розвитку держави, але і лежить у площині
сервісної модернізації органів Міністерства доходів і зборів, орієнтації на глобалізаційний
поступ та врахування міжнародного досвіду. Вирішення питань, що пов’язані зі спрощенням
системи сплати податків і зборів у контексті оптимізації діяльності органів державної влади
та її апроксимації до міжнародних стандартів, а також покращання мікроклімату для
платників податків на сьогодні є необхідною вимогою часу. Проте, оцінюючи ефективність
будь-яких новаційних впроваджень у практичну площину, потрібно чітко усвідомлювати,
що головним аспектом результуючої складової відповідних нововведень має бути
системність вирішення наявного кола проблемних питань.
На сьогодні сплата податків і зборів та їх облік є невід’ємною умовою виконання
державою своїх функцій. Оскільки стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів та їх
ефективний облік позитивно впливають на функціонування фінансового механізму
держави, який регулює становлення як окремих видів економічної діяльності, так і в
цілому економіки країни, що і зумовлює актуальність проведеного дослідження.
За період 2012-2013 років Україну віднесено до країн, що досягли найбільших
результатів у створенні належних умов для діяльності підприємців. Її лідерство визнав
Світовий банк у щорічно оприлюдненому документі дослідження легкості ведення
бізнесу «Doing Business-2014». Проте, незважаючи на стратегічні ініціативи органів
державної влади та певний прогрес покращання місця України у міжнародних
рейтингах, залишається ряд актуальних питань щодо оптимізації, удосконалення та
спрощення діючої системи сплати податків і зборів та їх обліку в контролюючих
органах. Відсутність оперативного доступу платників до інформації щодо сплати
податкових платежів, перевантаженість інформаційної системи органів Міністерства
доходів та зборів, у середовищі якої за одним платником може бути відкрито до 20
карток особових рахунків за відповідними податками та наявність неузгодженостей у
розрізі одночасно обліку переплати за одним кодом, а боргу за іншим, без можливості
погашення такого боргу сумами переплати в автоматичному режимі спричиняють
виникнення нового спектра проблемних питань, що потребують нагального вирішення
для покращання ділового клімату та інституційного середовища в державі.
У відповідному контексті постає доцільність розробки напрямів удосконалення
системи сплати податків і зборів до бюджету. Реалізація і впровадження відповідних
новацій у практику діяльності податкових органів на основі переосмислення формату
ефективності системи бюджетно-податкових взаємозв’язків, науково обґрунтованих
підходів до оцінки функціонування єдиного казначейського рахунку та використання
альтернативної моделі діяльності та інформаційного забезпечення сучасної системи
сплати податкових зобов’язань повинні стати основним пріоритетом в умовах
транспарентності економіки України та модернізації інформаційних управлінських
технологій контролюючих органів.
Серед низки проблемних питань, від вирішення яких залежить оптимізація ефективності взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України, Державної казначейської служб України та платників податків, варто виокремити:
– скорочення обсягів інформаційних потоків між органами казначейства та Міндоходів у процесі виконання бюджетів за доходами, а також по «вертикалі» цих органів;
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– створення прозорої системи розрахунків платників податків з бюджетами з
єдиним сальдо за різними податками та зборами;
– зменшення кількості КОР, відкритих в органах ДПС, а також облікових та
звітних показників, що відображаються в КОР платників;
– підвищення ефективності використання бюджетних коштів, призначених для
утримання органів казначейської та податкової служб України;
– нарахування сум податків та зборів у календарній черговості граничних
термінів сплати податкових зобов’язань;
– перерахування сплачених сум податків та зборів на єдиний казначейський
рахунок;
– погашення сум податкового зобов’язань (боргу) в календарній черговості їх
виникнення;
– скорочення фінансових витрат та витрат робочого часу платників податків на
формування та виконання банками платіжних доручень на перерахування податків
– уникнення необхідності у перекидах переплати з одного податку в рахунок
погашення зобов’язань або заборгованості з іншого;
– зменшення сум нарахованих штрафних санкцій та пені на суму боргу;
– спрощення для платників проведення звірки стану розрахунків з бюджетом,
можливість доступу до КОР за допомогою електронного ключа тощо.
Виходячи із зазначеного вище, ключовими елементами модернізації та практичної
реалізації спрощеної моделі сплати податків і зборів ми вбачаємо:
1. Зменшення кількості кодів бюджетної класифікації для зарахування сплати податків
і зборів до загального та спеціального фондів державного й місцевого бюджетів у розрізі
діючої системи оподаткування. Корегування кількості кодів бюджетної класифікації та
спрощення дублювання інформації є необхідною умовою оптимізації роботи податкових
органів, казначейської служби та суб’єктів господарювання в контексті провадження
подання електронної податкової звітності від платників податків до бази даних підрозділів
Міністерства доходів і зборів України.
2. Ведення органами Міністерства доходів і зборів України обліку податкових
зобов’язань платника податків в єдиній загальній картці. У разі переходу до введення обліку
сплати податків та зборів в одній картці особового рахунку сальдування буде здійснюватися
підведенням підсумків за усіма податковими зобов’язаннями, що унеможливить одночасне
виникнення переплат з одного податку та заборгованості з іншого, а також оптимізує роботу
органів Міністерства податків і зборів.
3. Запровадження єдиної інформаційно-аналітичної бази даних суб’єктів
податкових відносин: Міністерства доходів і зборів України, Державної казначейської
служби України та платників податків.
4. Удосконалення інституційно-законодавчої та нормативно-правової бази
реалізації положень спрощеної системи сплати податків і зборів.
Запровадження відповідних новацій кардинальним чином змінює систему
взаємовідносин між органами державної влади та платниками податків, що у
перспективі підвищить ефективність виконання завдань і функції держави у сфері
бюджетно-податкової політики.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
«ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Початок євроінтеграції в Україні супроводжувався важкими політичними, економічними та соціальними потрясіннями. Незважаючи на це, Україна сьогодні має чіткі
європейські вектори, які позначаються на її внутрішній та зовнішній політиці у цілому,
про що свідчить підписання політичної частини асоціації з Європейським союзом [1].
Проте цей факт не знижує небезпеки глибокої економічної кризи, яка супроводжується
політичними, геополітичними, соціальними та національними проблемами, а також
нестабільністю в регіонах. Так, зовнішній борг на 1 січня 2014 р. складає 142 млрд.
долл. США [2], що дорівнює 78,3% ВВП, індекс інфляції тільки за перші місяці 2014 р.
перевищив відповідні цифри за весь минулий рік [3], падіння курсу національної
валюти супроводжувалось панікою населення та реалізацією сценарію найбільш
сумних економічних сподівань. Динаміка золотовалютних резервів є невтішною: якщо
за минулий рік їх падіння склало 4,131 млрд. дол. США, то за перші місяці 2014 року
склало вже 4,953 млрд. дол. США.
У сформованих умовах необхідна чітка послідовність дій стратегічного характеру,
спрямована на врегулювання кризових явищ в економіці, уповільнення темпів
економічного спаду та виводу інвестиції із країни, стабілізації економіки і фінансів.
Безумовно, обійтися без непопулярних заходів згортання соціальних ініціатив в даних
умовах стає неможливо. Однак і такі заходи не гарантують країні вихід з кризи.
Українські реалії потребують звернення до досвіду країн, які пережили кризи подібної
глибини і знайшли вихід із тяжкої ситуації. Особливий інтерес представляють країни, в
яких мало місце так зване «економічне диво», тобто ті держави, які форсованими,
специфічними, інноваційними, радикальними методами, які враховують їх національні
особливості, зуміли запобігти дефолту та розгорнути тенденції в протилежну сторону.
Серед країн, які пережили «економічне диво», слід приділити особливу увагу
економіці Німеччини, Японії, Італії, Франції, та економічний бум «Азіатський тигрів».
Оцінюючи можливості та передумови економічних та політичних інновацій цих країн,
стає можливим запозичити їхній досвід для розбудови української держави в нових
умовах. Географічне положення України, багатства надр та родючість ґрунтів, високий
рівень освіти людей дають всі можливості для українського «економічного дива».
Серед першочергових заходів, що дадуть змогу підвищити об’єм виробництва
товарів та послуг, збільшити зайнятість, покращити інвестиційний потенціал країни та
стимулювати наповнення бюджету слід зазначити такі.
Перш за все, необхідно покращити темпи економічного зростання. Враховуючи
від’ємне сальдо експорту-імпорту та курс національної валюти, доцільно зробити кроки
для захисту та стимулювання вітчизняного виробника. Курс на великий та середній
бізнес, який на даний момент проголошено в Україні, має сенс тільки для підприємств,
модернізація яких можлива у короткочасний період та має окупитися, тому увагу у
цьому питанні слід концентрувати не на збиткових заводах-гігантах, а на
модернізованих сучасних підприємствах.
По друге, слід прийняти заходи для виводу з тіні товарообороту підприємств та
доходів громадян, адже частка тіньової економіки в Україні за вітчизняними оцінками
доходить до 45% [4], проте іноземні джерела, як правило, представляють більш песимістичні
дані. Безумовно, політика лібералізації прямого оподаткування юридичних осіб та відносно
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низький рівень оподаткування доходів громадян не дали відповідної реакції з точки зору
детінізації. Деякі автори пов’язують такий рівень тіньової економіки в Україні з корупцією
влади [5], проте слід зазначити, що в Україні опортуністична поведінка учасників податкових відносин вже давно асоціюється з нормою. Тобто для подолання нагальних проблем
маніпулювання тільки ставками податків є недостатнім, потрібні міри, що включають
неподаткові заходи. Так, досить перспективним є створення умов для декларування громадянами своїх доходів, що отримані поза основним місцем роботи, наприклад, за зменшеною
ставкою. В Україні має місце розшарування суспільства: на тлі знаходження значної частини
громадян за межею бідності інша частина продовжує активно споживати досить дорогі
товари та послуги. В цих умовах постає необхідність диференціювати ставку ПДВ та
перенести оподаткування на споживання громадянами коштовних товарів та дорогих
послуг. Крім того, в рамках співпраці с ЄС з проблем відмивання грошей доцільно було б
вести електронний моніторинг витрат громадян, що перевищує встановлені ліміти, пов’язані
із об’ємом задекларованих доходів. Цей крок потребує важких зусиль, але вони будуть
повністю виправдані.
Означені проблеми також пов’язані із небажанням підприємств декларувати реальний
фонд заробітної платні, розповсюдження зарплат «у конвертах». Для стимулювання
підприємців у цьому сенсі можливо перенести тягар з єдиного соціального внеску на
податок з прибутку підприємств, адже тоді збільшення фонду оплати праці призводить до
зменшення оподаткованого прибутку. Наповнення бюджету також можливе за рахунок
підвищення акцизів на соціально шкідливі товари, збільшення деяких зборів, проте ці міри
мають бути ретельно обґрунтовані та торкнутися високо рентабельних галузей.
У центрі полеміки зараз питання про соціальні ініціативи, наприклад, вплати
допомоги з безробіття, допомогу при народженні дитини, лікарняних тощо. Замість їх
вагомого зниження доцільно було б реалізувати більш цілісний контроль за цими
виплатами та стимулювати працю. Наприклад, необхідно провадити моніторинг
недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, виділяти кошти на
навчання тільки за умови часткової зайнятості за обраним профілем, стимулювати
матерів до роботи на неповний день за умови надання їм послуг соціальної няні,
підтримувати залучення інвалідів до праці тощо.
Означені заходи мають бути доповнені обґрунтованими та системними
рішеннями у таких напрямах: грошово-кредитної, бюджетної, інвестиційної, митної,
промислової зовнішньоекономічної, політики, а також політики в сфері праці та
зайнятості, сільського господарства, корупції тощо.
У нашій державі є всі передумови для «українського економічного дива», проте
на даному етапі реформи мають торкнутися всіх галузей та верств населення. Особливе
значення в українських реаліях набуває питання відмови від колективного опортунізму
та повернення до соціальної справедливості та економічної ефективності. В цих умовах
стає можливим вихід із кризи, що склалась, та підйом на новий, європейський рівень.
1. Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом і його державамичленами. – Режим доступу: www.comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/ doccatalog/
document?id=56219.
2. Національний банк України. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.
3. Державний комітет статистики України. – Режим доступу:
www.ukrstat.gov.ua.
4. Тенденції тіньової економіки в Україні у I кварталі 2012 року. – Режим доступу:
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5. Johnson S. Why do ﬁrms hide? Bribes and unofﬁcial activity after communism / S. Johnson
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЦЕНАРІЇВ ТА ЗАСОБІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Аналіз наукових розробок із зазначеного питання дозволив визначити, що неоднозначність, складність та комплексність процесу реструктуризації обумовлює різні трактування
поняття «ефективність реструктуризації» і різні підходи до оцінки її ефективності:
− з позиції виконання плану проведення реструктуризації (прогнозна та фактична ефективність);
− з точки зору очікуваних результатів від реструктуризації (підвищення ліквідності,
платоспроможності, прибутковості, ділової активності, вартості підприємства тощо);
− з позиції порівняння результатів та витрат.
Можна виділити наступні основні методи оцінки її ефективності:
− оцінка ризику проекту реструктуризації;
− оцінка реструктуризації методом експертних оцінок;
− оцінка ефективності реструктуризації, заснованих на аналізі поточної господарської діяльності підприємства.
Метод оцінки ризику проекту реструктуризації заснований на якісному аналізі
рівня ризику, що зумовлює відносну простоту його використання. Основним завданням
даного методу є визначення чинників, що впливають на реструктуризацію, при здійсненні
яких може виникнути ризик, що дозволяє виявити можливі ризики. Очевидно,
врахувати всі ризики не представляється можливим, але реально ідентифікувати
найбільш істотні з них, а також встановити, який чинник і з якою вірогідністю
обумовлює настання тієї або іншої ризикової події.
Об'єктивні недоліки методів оцінки ефективності реструктуризації, заснованих на
аналізі поточної господарської діяльності підприємства полягають в наступному: тоді
як одні співвідношення, що відображають діяльність підприємства, дозволяють зробити
висновок щодо фінансового положення підприємства, інші можуть свідчити про
стабільність або навіть прогнозувати поліпшення.
Залежно від рівня ієрархії критерії оцінки реструктуризації можна розділити на
два класи: глобальні та локальні [2, с. 287]. Глобальні пов’язані з аналізом загальнодержавних, регіональних, галузевих інтересів. Локальні визначають інтереси
підприємства, його власників, акціонерів, кредиторів, інвесторів, нових власників тощо.
Оскільки глобальні критерії тісно пов’язані з локальними, а їхнє значення визначається
мірою задоволення інтересів основних учасників процесу реструктуризації, то основну
увагу зосереджено на локальних критеріях оцінки ефективності реструктуризації.
На наш погляд, найбільш точно динаміку розвитку підприємства відображає саме
доходний підхід у частині методу дисконтування грошових потоків. Це зумовлено
високим ступенем кореляції грошового потоку з показником вартості підприємства та
економічним змістом показника грошового потоку, який враховує всі рішення щодо змін
відносно операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Тому саме
метод дисконтування грошових потоків дозволяє найбільш коректно врахувати усі
перетворення, які плануються у процесі реструктуризації, усі вимоги інвесторів і тим
самим розрахувати інвестиційну вартість бізнесу.
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На наш погляд, побудова механізму перетворення структурних підрозділів в
окремі підприємства включає такі блоки:
− визначення умов передачі, викупу або продажу майна, прав користування,
розпорядження, володіння та відповідальності;
− розробка системи обліку затрат та результатів роботи підприємства;
− розробка методик розрахунку собівартості та формування внутрішньофірмових
цін на продукцію;
− встановлення системи розрахунків із партнерами.
В процесі реструктуризації підприємства можливі декілька сценаріїв трансформації його правового статусу:
− збереження існуючого статусу підприємства при зміні організаційно-технічної
(виробничої) і організаційно-економічної структур;
− поділ підприємства на декілька рівноцінних, технологічно пов’язаних між
собою в межах основного виду діяльності;
− ліквідація або відокремлення деяких структурних і функціональних підрозділів
у субпідприємства, діяльність яких не має визначального впливу на роботу «материнського» підприємства;
− інтеграція підприємства з іншими суб’єктами господарювання з одночасною
втратою (повною або частковою) своєї самостійності.
Кожний із вказаних сценаріїв має свої особливості розвитку, які обумовлюють
вибір критерію оцінки ефективності реструктуризації [1, с. 76-81].
Вплив реструктуризації на кінцеві результати виробничо-господарської діяльності
може бути визначений на основі факторного аналізу. Реалізація заходів по
реструктуризації підприємства призводить до ситуації, яка характеризується одночасно
зміною обсягів виробництва, ціни товарів (послуг, робіт) і затрат на виробництво і збут.
1. Крупка М.І. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки
інноваційної сфери // Фінанси України. 2001. – №4. – С. 76-81.
2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления.
Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления
преобразованиям: монография / М.Д. Аистова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Сучасний розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з інвестиційними
процесами, які є рушійною силою інтеграції економіки у світове господарство за
рахунок оновлення основних фондів, переведення капіталів, передачі технологій,
інновацій та управлінського досвіду. Основною умовою розвитку інвестиційної сфери є
наявність певних джерел фінансових коштів. Можна виділити такі групи джерел
фінансових коштів: міжнародні фінансові установи; іноземні банки та інвестиційні
фонди; національні банки та фінансові установи; транснаціональні корпорації;
вітчизняні підприємства та приватні інвестори.
Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на
даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні
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національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. В Україні
спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони
України: 87,9 % всіх залучених прямих іноземних інвестицій надходить до восьми
регіонів, а саме Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Львівської,
Одеської, Запорізької областей, Автономної Республіки Крим та до м. Київ, які на
сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних
інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій в
регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку
регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку [1].
В Україні найбільшу питому вагу у загальній структурі фінансування основного
капіталу займають власні кошти підприємств та організацій, які коливаються в межах
від 56 до 63%, тоді як частка державних ресурсів є незначною [1].
Інвестиції в основний капітал у січні-березні 2013 збільшилися на 3 % в порівнянні з січнем-березнем 2012 року. Обсяг інвестицій в матеріальні активи склав 50,31 млрд
грн, з них на капітальний ремонт – 2,277 млрд грн. Інвестиції в нематеріальні активи
склали 1634000000 грн. [1].
Як зазначає Держстат, в першому кварталі 2013 року по порівнянні з першим
кварталом 2012 інвестиції в основний капітал зросли у сфері наукових досліджень і розробок
(в 2 рази), лісовому господарстві (на 54,6 %), промисловості (на 47 %), сільському
господарстві (на 9,4 %), у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (на 6,7 %).
Водночас у наданні професійної, наукової і технічної діяльності інвестиції в основний
капітал скоротилися на 63,6 %, транспорті, складському господарстві і кур'єрської діяльності – на 52,6%, освіті – на 49 %, тимчасове розміщення та організації харчування – на 28,9 %,
оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів – на 20,2 %, у сфері
інформації та телекомунікацій – на 7,6 %, фінансової і страхової діяльності – на 7,1 %,
державному управлінні – на 7,4 % і охороні здоров'я – на 7,7% [1].
За оцінками вітчизняних та іноземних експертів, інвестиційний клімат в Україні
залишається несприятливим, водночас активність суб’єктів інвестиційної діяльності є
досить низькою, що обумовлено такими причинами:
1. несприятливі умови інвестування, зокрема недосконале законодавство щодо
захисту прав власності, адміністрування податків, отримання у власність земельних
ділянок, вимог до здійснення та контролю підприємницької діяльності;
2. нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури;
3. відсутність правових засад та дієвих механізмів державного-приватного партнерства в інвестуванні.
Поряд з цим, інвестиційні процеси характеризуються суперечливими тенденціями і
проблемами, серед яких: диспропорційність розподілу інвестиційних ресурсів, низька
ефективність використання залучених інвестицій, неефективна реалізація цільових програм,
незначний економічний та соціальний (незабезпечення ефективної зайнятості) результат від
капіталовкладень для економіки – в першу чергу через те, що інвестиції вкладаються до сфер
зі швидким оборотом капіталу, а також незалученість значного обсягу потенційних
інвестиційних ресурсів до виробничого процесу, нерозвиненість фондового ринку, незначна
чисельність кредитних установ, непрозорість та ризикованість їх діяльності, обмежені
можливості іпотечного кредитування, що позбавляє економіку можливостей акумуляції
суттєвої частини потенційних інвестиційних ресурсів [2].
Варто зазначити те, що підвищення конкурентоспроможності країни дасть
можливість покращити її інвестиційний клімат, а тому для досягнення цього потрібно
здійснити низку заходів:
1. Введення системи оподаткування, яка б не стримувала підприємницьку та
інвестиційну активність.
2. Зниження адміністративних бар’єрів, адже поки що державна система в Україні
продовжує працювати не стільки на розвиток, скільки на формальний контроль, а це, на
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загал, значно послаблює конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Відбувається
домінування урядової політики в Україні та вплив на неї політико-економічних
угруповань, орієнтованих на отримання не економічного прибутку, а рентних доходів,
що стимулює закритість та викликає негативне ставлення до "чужинців": як національних, так і іноземних потенційних інвесторів.
3. Стабілізація законодавчої бази. Характерним для українського законодавства є
те, що воно піддається частим змінам, для покращення інвестиційного клімату потрібно
запровадити неможливість зміни законів, що стосуються інвестування хоча б на 3 роки.
4. Зменшити корумпованість органів влади через підготовку переліку заходів
щодо посилення відповідальності представників органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій
щодо інвесторів.
5. Створення спеціальних (вільних) економічних зон різних функціональних типів:
вільні митні зони і порти, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі та
туристсько-рекреаційні зони тощо. Застосування спеціальних пільгових режимів оподатковування для суб'єктів підприємницької діяльності вільних економічних зон.
6. Забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх
вартості. Цього можна досягнути шляхом перегляду існуючої системи резервування
коштів комерційних бланків у напрямі зниження норми резервування. При цьому
важливо створити стимулюючу систему обов'язкового резервування для банків, що
активно займаються інвестиційним кредитуванням.
7. Забезпечення конкурентного середовища. Суттєво розширити спектр заходів
конкурентної політики, зокрема – щодо запобігання антиконкурентним діям національних та
іноземних інвесторів на українському ринку, удосконалити методики та критерії виявлення
проявів недобросовісної конкуренції з урахуванням реалій сучасної української економіки.
Україна вже зробила перші кроки до залучення іноземного інвестиційного
капіталу:
Ø з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових
робочих місць», який визначає особливості оподаткування ввізним митом суб’єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях
економіки, зокрема, звільнення від сплати податку на прибуток до 2017 року та
звільнення від сплати ввізного мита [3].
Ø положення Митного кодексу, який набув чинності з 01.06.2012 року сприятиме залученню іноземних інвестицій. Так, згідно з ним, митне оформлення товарів, що
ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства
з іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку, а товари, що
ввозяться на митну територію України на строк не менше трьох років з метою
інвестування, звільняються від сплати ввізного мита [4].
1. Статистична інформація Державного комітету статистики України. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
2. Малик О.І. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до україни в
умовах формування глобального економічного простору / О. І. Малик // Ефективна
економіка. – 2009. – № 2-05/3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043.
3. Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р. № 5205
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
4. Концепція державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної
діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
В eкoнoмiчнoму i coцiaльнoму poзвитку peгioну вaгoмa poль вiдвoдитьcя мicцeвим
бюджeтaм, адже вoни є джepeлoм фiнaнcувaння зaклaдiв ocвiти, культуpи, oxopoни здopoв’я
нaceлeння, зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, житлoвo-кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx
мoлoдiжниx пpoгpaм, витpaт пo упopядкувaнню нaceлeниx пунктiв. Саме з мicцeвиx
бюджeтiв здiйcнюютьcя видaтки нa coцiaльний зaxиcт тa coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння,
утpимaння пpитулкiв тa дитячиx зaклaдiв-iнтepнaтiв, дoпoмoги ciм’ям з дiтьми, iншим
мaлoзaбeзпeчeним i нeзaxищeним вepcтвaм населення [1, с. 40].
Мicцeвi бюджeти Укpaїни xapaктepизуютьcя соціальною cпpямoвaнicтю, ocкiльки
пpиблизнo тpeтинa уcix їxнix кoштiв викopиcтoвуєтьcя нa coцiaльнi пoтpeби, a caмe:
coцiaльний зaxиcт i coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння, утpимaння зaклaдiв i oб'єктiв, щo
нaлeжaть дo coцiaльнo-культуpнoї cфepи, зpocтaють видaтки чepeз збiльшeння кiлькocтi
бeзpoбiтниx, нeoбxiднocтi зaxиcту нaйбiльш вpaзливиx вepcтв нaceлeння тa iншi coцiaльнi
цiлi. Місцеві бюджети відіграють дуже важливу роль у фінансуванні суспільних послуг,
насамперед, соціального спрямування. Передусім це стосується виплат із соціального
захисту та соціального забезпечення населення утримання закладів соціально-культурної
сфери видатків на розвиток місцевого господарства [2, с. 249].
Щoдo eкoнoмiчнoгo poзвитку aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльниx oдиниць, тo нa
ньoгo cпpямoвуєтьcя лишe 1/4 кoштiв мicцeвиx бюджeтiв Укpaїни. Цi кoшти зaбeзпeчують функцioнувaння пpoмиcлoвocтi, ciльcькoгo гocпoдapcтвa, тpaнcпopту, дopoжньoгo,
житлoвoгo i кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa. Збiльшуютьcя видaтки нa утpимaння зeмeльниx pecуpciв, вoднe, лicoвe i pибoлoвeцькe гocпoдapcтвo, миcливcтвo, виpiшeння eкoлoгiчниx
пpoблeм, блaгoуcтpiй мicт, cпpияння нaукoвo-тexнiчнoму пpoгpecу [3, с. 223].
З місцевих бюджетів проводять додаткові виплати населенню на покриття витрат
з оплати житлово-комунальних послуг, пільг ветеранам війни та праці, сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим верствам населення, одиноким престарілим громадянам, які
потребують догляду тощо.
За рахунок коштів місцевих бюджетів утримуються заклади культури, фізичної
культури та спорту, фінансуються молодіжні програми. Більше того, основна частка деяких
видів послуг надається переважно органами місцевого самоврядування [4, с. 53].
Для дeтaльнoгo aнaлiзу peгioнaльнoгo poзвитку пoтpiбнo poзpiзняти пoкaзники
eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу i piвня coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку.
Пoкaзники eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу включaють: кiлькicть нaceлeння, тpудoвi
pecуpcи, oбcяги вaлoвoгo внутpiшньoгo пpoдукту (ВВП), нaцioнaльнoгo дoxoду (НД),
oбcяги ocнoвнoгo кaпiтaлу тa iн. Уci цi пoкaзники xapaктepизують poзвитoк пpoдуктивниx cил peгioну нacaмпepeд з кiлькicнoгo бoку.
Нa вiдмiну вiд eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу piвeнь coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioну мoжe виpaжaтиcя чepeз oбcяги виpoбництвa i cпoживaння ВВП, НД, мaтepiaльниx блaг
i пocлуг нa душу нaceлeння, piвeнь пpoдуктивнocтi пpaцi. Coцiaльнo-eкoнoмiчний poзвитoк
peгioну xapaктepизує якicний cтaн cуcпiльнoгo виpoбництвa, пpиpoдниx i людcькиx pecуpciв.
Вci зaзнaчeнi вищe пoкaзники нe мoжнa poзглядaти oкpeмo вiд мicцeвиx бюджeтiв,
ocкiльки вci вoни нepoзpивнo пoв’язaнi. Piвeнь poзвитку будь-якoгo paйoну зaлeжить в
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пepшу чepгу вiд фiнaнcoвиx мoжливocтeй мicцeвoгo бюджeту, aджe caмe вiн є джерелом
фінансування ocнoвниx coцiaльниx тa eкoнoмiчниx пoтpeб peгioну [5, с. 160].
Місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації державної
регіональної політики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова
економіки, вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та ефективності
територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового
будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів тощо [6, с. 61].
За допомогою місцевих бюджетів втілюються загальнодержавні програми, пов’язані з розвитком галузей економіки, насамперед, сільського господарства; здійснюється
підтримка вітчизняних виробників; фінансуються програми з підвищення життєвого
рівня населення [7, с. 225].
Органи місцевого самоврядування є головним суб’єктом управління розвитком
адміністративно-утворення, тому вони були наділені відповідними повноваженнями і
на них покладена відповідальність за реалізацію цих повноважень. Для здійснення
управлінських дій органи місцевого самоврядування мають у своєму розпорядженні
три основні види ресурсів: правові, економічні і адміністративні. Органи місцевого
самоврядування задіяні на всіх етапах управлінського циклу: у плануванні,організації,
регулюванні і контролі. Дієздатність місцевого самоврядування може бути забезпечена,
виходячи з двох позицій. По-перше, це створення нормальних умов для господарської
діяльності підприємницьких структур у регіоні, які забезпечують надходження до
місцевих бюджетів, по-друге, – місцеві ради повинні бути зацікавлені у розширенні
кількості бізнес-структур, підвищенні ефективності їх діяльності, що забезпечить
стабільний економічний розвиток регіону. Важливою в цьому розумінні є формування
системи економічної взаємодії органів місцевого самоврядування і суб’єктів підприємницької діяльності у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіону, так
званий механізм стратегічного партнерства, який полягає у залученні до найважливіших для регіону напрямів розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, на засадах
партнерства з органами місцевого самоврядування. Механізм стратегічного партнерства дасть змогу використовувати приватний капітал з більшою ефективністю доцільністю для забезпечення функцій місцевого самоврядування [8, с. 390].
Важливим моментом підвищення ефективності реалізації функцій місцевого
самоврядування є пошук додаткових можливостей фінансування місцевих проектів. До
основних шляхів забезпечення зростання фінансових можливостей регіональних
органів місцевого самоврядування необхідно віднести: законодавче надання права
обласним радам здійснювати запозичення на реалізацію програм розвитку регіону (таке
право пов’язане з установленням власних доходів обласних бюджетів); створення банків регіонального розвитку, що розширить можливості кредитування місцевих проектів; підвищення ефективності фінансового управління на комунальних підприємствах;
розвиток ринку муніципальних цінних паперів [8, с. 391].
Мicцeвi бюджeти є ocнoвним кaнaлoм дoвeдeння дo нaceлeння кiнцeвиx
peзультaтiв cуcпiльнoгo виpoбництвa, щo cпpямoвуютьcя нa cуcпiльнe cпoживaння.
Чepeз мicцeвi бюджeти вiдбувaєтьcя poзпoдiл фoндiв cпoживaння в тepитopiaльнoму i
coцiaльнoму acпeктax. Paзoм з iншими лaнкaми бюджeтнoї cиcтeми мicцeвi бюджeти є
oдним з гoлoвниx iнcтpумeнтiв peaлiзaцiї нa пpaктицi пpoгpaми eкoнoмiчнoгo i
coцiaльнoгo poзвитку як peгioнiв, тaк i кpaїни в цiлoму [6, с. 62].
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЇХ ВИРІШЕННЯ
Основними завданнями розвитку Полтавського регіону є створення умов для
підвищення конкурентоспроможності регіону, забезпечення його сталого розвитку на
сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва й зайнятості
населення та підвищення добробуту мешканців Полтавщини. Реалізація зазначеного
потребує залучення значних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору
економіки, регіональної інфраструктури, створення нових високотехнологічних виробництв в пріоритетних галузях господарського комплексу області [1], а саме: агропромисловому виробництві, машинобудуванні (в т.ч. автомобілебудуванні), виробництві електротехнічної продукції та виробництві будівельних матеріалів.
Промисловий комплекс Полтавської області – це основа регіональної економіки,
що формує близько 40 % валової доданої вартості та забезпечує 80 % експорту товарів.
На підприємствах промисловості працює майже 30 % або 100 тис. осіб, зайнятих в
економіці області та сконцентрована чверть основних засобів [2, 3, 6]. Отже,
формування та просування позитивного інвестиційного іміджу, усунення перешкод у
здійсненні інвестиційної діяльності на території області та, як наслідок, створення умов
для збільшення притоку іноземних інвестиційних ресурсів у промисловість регіону є
стратегічним завданням виваженого розвитку Полтавщини. Це потребує визначення
єдиного підходу до реалізації регіональної інвестиційної політики, узгодження дій
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій та бізнесових структур, що працюють у сфері інвестиційної діяльності.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених з початку інвестування в економіку
Полтавської області на кінець 2013 р. становив 1065,1 млн. дол. США, з них у підприємства промисловості внесено 463,1 млн. дол. США, що становить 43,5% загального
обсягу прямих інвестицій, у т.ч. добувної промисловості і з розроблення кар’єрів –
387,8 млн. дол. США [5]. Разом з тим, обсяги інвестування не задовольняють потреби
регіональної економіки.
Проблемами інвестиційної діяльності в промисловості Полтавської області
залишаються [4]:
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1. низька частка зовнішніх інвестицій, в тому числі іноземних в загальному обсязі
інвестування промисловості регіону;
2. громіздка дозвільна система, яка негативно впливає на започаткування
реалізації інвестиційних проектів у промисловості;
3. недостатній рівень використання сучасних засобів поширення інформації щодо
інвестиційного потенціалу промисловості області;
4. відсутність чіткої системи супроводження інвестиційних проектів на всіх
стадіях його реалізації з боку органів місцевої влади;
5. незначна кількість якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних проектів у промисловості, які б могли претендувати на залучення міжнародних інвестиційних ресурсів.
Основними факторами, що у перспективі зможуть сприяти вирішенню даних
проблем та успішному залученню іноземних інвестицій у промисловість регіону є:
1) доцільність приведення стратегії залучення іноземних інвестицій у відповідність до потреб промисловості;
2) необхідність диференціації бренду області від інших регіонів в залежності від
визначених сфер інвестування, зокрема, промисловості;
3) забезпечення інвесторів необхідною системною підтримкою, наприклад, в
реєстрації бізнесу, залученні персоналу тощо.
Полтавська область належить до промислово розвинутих регіонів України.
Загальна кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є
промислове виробництво, складає понад 3 тис. одиниць. В добувній промисловості
функціонує 94 підприємства, у переробній – 2920, у галузі розподілення води, електроенергії та газу – 175 [4]. З урахуваннями значимості соціального фактору, питомої ваги
в обсягах виробництва, бюджетоутворення, ресурсного потенціалу пріоритетними напрямами розвитку промисловості є: розвиток машинобудування та харчової промисловості.
В галузі машинобудування виробляється 21 % продукції промислового комплексу
регіону, працює кожний десятий штатний працівник, зайнятий в економіці області.
Галузь, в значній мірі експортоорієнтована. Біля 70 % виробленої продукції відправляється закордонним споживачам, а питома вага машинобудування навіть в кризовий
2009 рік складала майже третину в загальному обсязі регіонального експорту. З
урахуванням зазначеного, стратегічно важливим для галузі є збереження існуючих та
освоєння нових ринків збуту продукції. Це обумовлює необхідність кардинального
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що можливо досягти лише
інноваційно-інвестиційним шляхом розвитку. В довгостроковому періоді промислові
підприємства області прагнуть залучати значні обсяги іноземних капіталовкладень в
технічне переоснащення та освоєння нових видів продукції
Серед пріоритетів розвитку харчової промисловості, одним з головних є створення експортоорієнтованих кластерів з вирощування і глибокої переробки сільгосппродукції та виробництво конкурентоспроможних на зовнішньому та внутрішньому
ринках харчових продуктів [4].
Загалом, варто зазначити, що пріоритетними для інвестування повинні бути
напрями, які мають визначальний вплив на функціонування і перспективний розвиток
економіки та соціальної сфери, з урахуванням наявного ресурсного потенціалу регіону.
Промисловий комплекс Полтавської області має досить велику частку у валовій
доданій вартості, забезпеченні зайнятості населення, в значній мірі експортоорієнтований. Отже, залучення іноземних інвестицій саме у промисловість є однією із
головних складових розвитку Полтавської області.
1. Інвестиційний паспорт Полтавської області / Держ. агентство з інвестицій
та управління національними проектами України. – 2013. – 27 с.
2. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої
вартості за видами економічної діяльності за 2012 рік / Головне управління
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ПОЛІТИКА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Фармацевтична галузь України має значний потенціал розвитку. У зв’язку із
виникненням загрозливих тенденцій, котрі призводять до зростання імпорту на фоні
сповільненого економічного зростання виникає потреба активізації заходів для
реалізації політики імпортозаміщення на фармацевтичному ринку. Імпортозаміщення –
процес скорочення імпорту певних товарів шляхом їх заміщення з внутрішнього
товарного ринку країни аналогічними вітчизняними, адекватними та з більш високими
споживчими властивостями і вартістю не вище імпортних [1].
Обсяги продажів лікарських засобів вітчизняного виробництва в Україні у 2010
році в грошовому вираженні становили – 24,5%, імпортного – 75,5%, а в натуральному:
вітчизняного виробництва – 69%, а іноземного – 31% [2]. З метою кращого забезпечення населення України життєво важливими, якісними та доступними за ціною ліками
розроблено стратегію імпортозаміщення готових лікарських засобів, фармацевтичних
субстанцій, біотехнологічних препаратів та вакцин. Про це йдеться у проекті розпорядження КМУ «Концепція державної цільової програми "Розвиток імпортозамінних
виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у
тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами" на 2011-2021 роки». Її
реалізація дозволить до 2021 р. забезпечити потребу охорони здоров'я України в лікарських препаратах вітчизняного виробництва не менш ніж на 50% у грошовому виразі і
на 85% – за номенклатурою лікарських препаратів.
За умов імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України можна виділити
такі схеми оптимізації ведення бізнесу[3]: співробітництво з українським національним
виробником; придбання в Україні вже існуючого заводу; застосування кінцевої стадії
виробництва лікарських засобів в Україні; будівля виробничих потужностей «з нуля».
Орієнтиром розвитку фармацевтичної індустрії для України може бути Японія, де
продукція національних фармвиробників надходить в основному на внутрішній ринок,
при чому експорт становить не більше 6% загального обсягу виробництва. Місцеві
виробники на внутрішньому ринку пропонують свою продукцію за цінами, котрі на
10% нижчі за ціни західних аналогів, але закупівля імпортних лікарських засобів
проводиться згідно потреб населення, незважаючи на наявність на ринку аналогічних
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препаратів японського виробництва. Цей підхід стимулює не лише підвищення якості
японських ліків, а й розвиток конкурентних засад фармацевтичного виробництва [4].
Проблема імпортозаміщення на фармацевтичному ринку актуальна, оскільки
вітчизняні ліки не гірші за ефективністю, якістю та безпекою від імпортних та значно
виграють за економічною доступністю для населення.
1. Приходько О. Імпортозаміщення на шляху до економічного зростання
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.apteka.ua/article/79256;
2. Постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2011 р. № 3901-VI
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.apteka.ua/article/101241;
3. Оптимизация ведения фармбизнеса в Украине: актуальность вопроса для
иностранных фармацевтических компаний[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
URL: http://www.legalalliance.com.ua/rus/press/310/;
4. Закордонний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі на прикладі
України
зростання
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
URL:
http://ukrbukva.net/print:page,1,44500-Zarubezhnyiy-opyt-importozamesheniya-vfarmacevticheskoiy-otrasli-na-primere-Ukrainy.html.

Головко Л.С.
старший викладач
Обласний комунальний вищий навчальний заклад
«Інститут підприємництва «Стратегія»
ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сьогодні для України, як і для решти світу, актуальною є проблема досягнення
сталого розвитку. Для цього розробляються спеціальні програми, проводяться різні
заходи. Для виміру сталості розвитку держав використовується низка різних індексів та
індикаторів сталого розвитку.
Визначення та обґрунтування стратегічних напрямів економічного розвитку України є
однією із актуальних проблем управління економічними процесами. Важливість зазначеного
підкріплюється необхідністю нівелювання наслідків глобальної економічної кризи та, при
можливості, отримання принципово нових можливостей для національної економіки по
закінченню цього кризового стану та посідання таких позицій на світовій арені, які є
суттєвими саме для якісних перетворень в національній економіці.
Положення концепції сталого розвитку передбачають раціональне, заощадливе
використання ресурсів. Саме раціональність обмежує потреби людства, не допускає
безконтрольність використання ресурсів, що, як наслідок, зумовлюватиме певний
дефіцит окремих груп товарів. А це, у свою чергу, зумовлює конфлікт між
оптимальним рівнем споживання населення і промисловості та зростанням рівня якості
життя і розвитку промислового комплексу [3].
Методологія розрахунку рівня сталого розвитку та гармонізації передбачає
використання методик як статичного, так і динамічного визначення певних показників
(індексів та індикаторів). У статичному представленні для аналізу обирається набір
даних, як правило, за один рік – статистична звітність. Таке представлення надає
можливість оцінювати стан об’єкта (у нашому випадку це країна чи регіон) у
конкретний момент часу, саме за обраний рік.
Динамічний аналіз дещо розширює можливості проведення аналізу. Цей аналіз, як
правило, базується на результатах статичного представлення за певний період. Проте
має й свої особливості, які полягають у нормуванні та приведенні окремих показників
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до певного року (за необхідності). Об’єднання результатів статичних досліджень за
досить значні періоди часу надає можливість визначити низку додаткових показників,
виявити певні динамічні ефекти, суттєві залежності від впливу фактору часу.
Існуючі наукові доробки в основному розглядають процеси в статиці, акцентуючи
увагу тільки на аналізі отриманих значень, що характеризують певний рівень розвитку
того чи іншого об’єкту на певний період часу (за даними одного року). Порівнюючи
результати моделювання їх між собою на певному періоді часу (декілька років)
можливо виявити певну тенденцію.
Стосовно термінології понять «сталість» («стійкість»), то слід відмітити, що різні
наукові школи у тому чи іншому випадку використовують поняття «сталий розвиток»,
«стійкий розвиток», а також зустрічається й «усталений розвиток», «гармонійний розвиток». Різноманіття понять не має звужувати проблематику, а бути взаємодоповнюючим.
Проте на основі аналізу змісту наукових праць можна виокремити такі дві
тенденції у використанні термінології: поняття «сталий» стосується переважно макрорівня, на рівні регіонів і країн, а термін «стійкий» використовується на мікрорівні, при
аналізі виробничих структур.
Системні дослідження з проблематики сталого розвитку країн було розпочато
близько півстоліття тому. Концептуальні засади розвинуті та підтримані на самітах
ООН, де брали участь понад 180 країн, а також деякі міжнародні організації. Ці саміти
пройшли у Ріо-де-Жанейро в 1992 році, в Йоганнесбурзі у 2002 році, а також у 2012
році на «Ріо+20» (тобто двадцять років потому, як відбувся саміт в Ріо-де-Жанейро). На
останньому саміті учасниками прийнята Резолюцію за № 66/288 – «Майбутнє, якого ми
хочемо» (Генеральної Асамблеї ООН) [7]. Розроблені документи визначають орієнтири
розвитку світової спільноти на основі положень, що були розробленими ще В.І. Вернадським.
Певну наукову проблему становлять динамічні процеси, які значною мірою визначають стан майбутнього Землі та суспільства зокрема. Проте розробок, методик, які
надавали б змогу належним чином оцінити наслідки того чи іншого рішення стосовно
розвитку об’єкту в майбутньому, недостатньо, а існуючі мають певні недоліки. До
основних недоліків варто віднести те, що у одній методиці використовуються дані,
отримані з різних джерел, мають різну природу, що потребує системного узгодження,
нормування, приведення до такого вигляду, який є зрозумілим для прийняття
управлінських рішень на державному чи регіональному рівнях.
Інший суттєвий недолік – це приведення всього ряду показників до одного, базового року, адже соціальні, екологічні та економічні процеси розвиваються відносно
незалежно, а показники можуть значно відрізнятися один від одного на значних
періодах. Це при тому, що на практиці значення різні в різних періодах, а їх зміст
однаковий. Зазначене більшою мірою стосується економічної складової сталого розвитку, адже, наприклад, середня зарплата у 2000 році та в 2013 році значно відрізняється, а купівельна спроможність змінилася не суттєво. Враховуючи зазначене, слід
враховувати при розробці методики різні індекси, які корегують ту чи іншу залежність.
Післякризовий характер економічного зростання засвідчує посилення залежності
вітчизняної економіки від зовнішніх ринків на основі, насамперед, цінової конкуренції,
а не конкурентної боротьби технологій та нововведень, надмірний перерозподіл
інвестицій на користь експортних галузей, високу залежність внутрішньої економічної
динаміки від зовнішніх чинників, що є значним ризиком для її стабільного функціонування та робить вразливою до будь-яких цінових «шоків». Післякризове
відновлення економіки України сприяло зростанню попиту на іноземну продукцію як
споживчого, так й інвестиційного характеру. Позитивна динаміка товарного імпорту
суттєво позначилась у 1998-2000 роках та 2009-2011 роках. Вплив на Україну ймовірної
нової глобальної рецесії буде значним. Водночас спеціальні антикризові програми та
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заходи державної економічної політики, спрямовані на структурну модернізацію
економіки згідно сучасних світових тенденцій здатні послабити негативний вплив
рецесії та протидіяти йому.
Чутливість параметрів функціонування національної економіки до зовнішніх
впливів визначає необхідність з’ясування сутності та тенденцій розвитку світо господарських диспропорцій [1, с. 281].
Трансформація світової економіки, яка відбувається у процесі переходу до
періоду післякризового відновлення, зміна напрямів та інтенсивності міжнародних
фінансових потоків, модифікація розподілу світових ринків між традиційними та
новими центрами економічного зростання обумовлюють суттєві зміни конкурентних
викликів, з якими стикається відкрита економіка України як на зовнішніх, так і на
внутрішньому ринках. У світлі цього українська економіка швидко втрачає традиційні
конкурентні переваги. Джерела зростання, які базуються на інтенсивному нарощуванні
низькотехнологічного і сировинного експорту в умовах заниженого обмінного курсу
гривні, на сьогодні фактично є вичерпаними. Україна вже не може утримувати
конкурентні позиції у світовій економіці за рахунок дешевизни робочої сили та
економії на розвитку соціальної сфери.
Однією з найважливіших закономірностей соціально-економічного розвитку є
визначення впливу інвестицій на економічне зростання та дефлятор ВВП. Найбільший
ефект економічного зростання дає саме збільшення інвестицій, тому вони є зв’язувальним елементом між сукупним попитом та сукупною пропозицією. Використання
запропонованого підходу дає можливість одержати існуючу і прогнозну динаміку
інтегрального критерію ефективності і ступеня інноваційності для України.
Для повного уявлення про процеси, що відбуваються, доцільне виділення з
інтегрального критерію економічної (узагальнена продуктивність, технологія
виробництва, рівень використання потенційних можливостей) та соціальної (соціальна
справедливість, тіньова економіка, рівень використання праці) складових. Така
реалізація дає можливість отримати окремо показники динаміки ефективності та
ступеня інноваційності соціального та економічного розвитку як для країни в цілому,
так і за основними видами економічної діяльності [2].
Таким чином, подальший розвиток економіки визначатиметься спроможністю
знайти відповіді на низку викликів структурного, технологічного й управлінського
характеру, які сформувалися під впливом глобальних тенденцій розвитку і перетворень
в економіці кризового та після кризового періодів.
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СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЕКСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ
В умовах післякризового періоду сьогодення загострення економічної ситуації у
світі, зокрема на теренах європростору, викликає напруження та посилення внутрішніх
загроз для розвитку економіки регіонів України. Нестійкість світової кон’юнктури, яка
неабияким чином впливає на формування тенденцій зовнішньоекономічної діяльності
вітчизняних регіонів, в свою чергу, негативно відображається на перспективах
розвитку їх експортоорієнтованих галузей. А це, відповідно, стимулює до пошуків
шляхів модернізації структури національного виробництва у відповідності до потреб та
викликів післякризового світу.
Для виявлення характерних рис загальної структури промислового комплексу того чи
іншого регіону, важливе значення має просторовий аспект. Характерною особливістю
Карпатського регіону з точки зору вивчення перспектив його розвитку є те, що він належить
до регіонів українського прикордоння, а тому й відзначається значною вагомістю
зовнішньоекономічного фактора у формуванні структури його промислового комплексу. В
силу цього, важливим є вивчення особливостей та перспектив розвитку його експортоорієнтованих галузей, а також оцінка структурних змін в експорті промислових підприємств
регіону під впливом світової кон’юнктури. Всі ці фактори є необхідними для комплексної
оцінки економічної ситуації в регіоні з метою вироблення стратегічних пріоритетів
промислової політики Карпатського регіону та розробки практичних рекомендацій для
реалізації заходів державної регіональної економічної політики.
Найбільша частка в експорті промислової продукції Карпатського регіону належить хімічній та легкій промисловості, а також продукції галузей машинобудування,
що разом становлять в середньому 74% експорту всієї промислової продукції регіону, з
них хімічній промисловості належить 23%, легкій – 20%, машинобудуванню – 31% [1,
с. 114]. Загалом структура експорту регіону змінюється з часом, зокрема експорт
продукції хімічної промисловості регіону різко скорочується, натомість стрімко
зростають обсяги експорту продукції галузі машинобудування. Обсяги експорту
продукції легкої промисловості, так само як і інших промислових галузей регіону,
зазнають незначних синусоїдних коливань [1, с. 114].
Загалом така картина зміни галузевої структури експорту Карпатського регіону в
сторону зниження частки сировини з одночасним стрімким зростанням частки
технологічно місткої продукції є позитивним результатом і дозволяє прогнозувати
успішність його розвитку при збереженні подібних тенденцій в майбутньому.
Переорієнтація структури експорту свідчить також про те, що Карпатський регіон вже
включився до процесів модернізації виробничо-галузевої структури, яка саме і
передбачає [3] трансформацію здебільшого сировинної економіки в економіку,
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орієнтовану, насамперед, на обробку, що забезпечує переважний розвиток високотехнологічних наукомістких виробництв.
Основну частку у структурі експорту продукції підгалузей машинобудівного
комплексу Карпатського регіону займає електротехнічне машинобудування – 89,2%,
меншу – продукція важкого машинобудування – 8%. Транспортне машинобудування
займає в експорті Карпатського регіону лише 0, 85% [2].
Відродження машинобудівної галузі, забезпечення її випереджаючого розвитку –
одна з найважливіших умов побудови постіндустріального суспільства, що базується на
ефективному використанні наукових знань і високих технологій [4]. Машинобудування
має ключове значення для технологічної модернізації всіх галузей виробництва, а
Карпатський регіон, має науково-технічний та економічний потенціал для його
подальшого розвитку.
Усе вищезазначене засвідчує також необхідність реалізації цілеспрямованих
заходів державної та, зокрема, регіональної економічної політики щодо створення умов
для розширення впливу технологічної модернізації на регіон, найважливішою з яких є
стимулювання технологічного експорту. Цього можна досягти шляхом запровадження
ефективних інструментів державного регулювання, від тарифного захисту ринку і
стимулювання експорту до прямої фінансової підтримки НДДКР та фінансування
технологічного переозброєння засобів виробництва. Зокрема, у сфері підтримки
високотехнологічного експорту потрібна допомога в одержанні великого обсягу
закордонних сертифікатів, у міжнародному патентуванні, у подоланні протекціоністських заходів [4]. Особлива увага повинна бути спрямована також на підвищення
стандартів якості при стимулюванні технологічного попиту.
До інших умов для стимулювання технологічної модернізації Карпатського
регіону доцільно віднести ряд наступних заходів:
• спрощення процедур митного оформлення експорту технологічно місткої продукції
та застосування механізму повернення ПДВ подібним вітчизняним експортерам;
• забезпечення доступу до інформації про товарні пропозиції українських
виробників та про попит на їхню продукцію на міжнародних ринках;
• надання інформаційних послуг вітчизняним експортерам стосовно умов
ведення торгівлі на закордонних ринках, забезпечення захисту їхніх інтересів у
конфліктних ситуаціях, сприяння участі українських виробників у спеціалізованих
міжнародних виставках, ярмарках;
• використання переваг прикордонного розміщення, зокрема налагодження
партнерських відносин з сусідами в рамках програм та проектів транскордонного
співробітництва;
• формування можливостей для співпраці у транскордонних технологічних
кластерах (створення відповідного правового поля, виділення земельної ділянки на
пільгових умовах і т.д.);
• розробка та реалізація регіональних цільових програм технологічного профілю.
Таким чином, впровадження ефективно налагодженої системи заходів, що
сприятимуть поширенню технологічної модернізації в усіх сферах дозволить
підвищити рівень технологічного забезпечення конкурентоспроможних галузей
Карпатського регіону та сприятиме його економічному зростанню й адаптації до
викликів зовнішнього світу.
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ВИБІР ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Вирішення актуальних проблемних питань інноваційного розвитку підприємств
та здійснення ними інноваційної діяльності вимагає витрат значних обсягів
інвестиційних коштів та тривалого часу для практичної реалізації відповідних заходів
для досягнення поставлених перед ними господарських цілей. Це спонукає
підприємства до пошуку оптимальних шляхів мінімізування витрат коштів та часу.
Інструментарієм розв’язання цього важливого завдання може стати застосування
проектного підходу, який дає змогу досягти суттєвої економії коштів при формуванні
бюджету інноваційного проекту, використовуваних при його реалізації ресурсів та
скорочення термінів виконання проекту.
У процесі виконання унікальних, неповторювальних та нетипових робіт, одними з
яких є розробка нових продуктів, одним з найефективніших інструментів досягнення
визначеної мети є проектний підхід, основними аргументами на користь якого є чітке
визначення цілей і результату, необхідних ресурсів та термінів виконання, чітка
обмеженість бюджету, прозорість грошових потоків, окресленість відповідальності за
виконання в межах створених проектних груп.
Застосовується проектний підхід до реалізації стратегічних пріоритетів розвитку
підприємств. Тобто, конкретні заходи, що їх вносять до плану дій, повинні бути чітко
сформульованими, мати розроблені критерії оцінювання виконання, фінансові
показники, терміни реалізації та відповідального за виконання.
Концентрування проектного підходу на кінцевому результаті, визначеності ресурсів,
окресленості часових проміжків виконання проекту дає змогу оперативно реагувати на зміни
зовнішнього середовища і мінімізувати ризики його невдалої завершеності.
Спрямованість проектів на якомога швидше їх закінчення дозволяє досягти значної
економії витрат часу (у середньому на 20-30 %) за того ж самого рівня якості, що значною
мірою зменшує адміністративні витрати, пов’язані із зазначеним видом діяльності. А це
серйозна перевага проектного підходу порівняно з традиційним функціональним.
Основною перешкодою використання проектного підходу є зазвичай типова
функціональна спрямованість організаційної структури підприємства, трансформація
якої у проектну буде тривалим і затратним процесом. Найбільш прийнятним виходом
може бути створення та інтегрування в діючу організаційну структуру окремих
проектних команд для управління визначеними проектами.
Для стратегічного управління інноваційною діяльністю класичний функціональний
підхід буде неефективним, оскільки інноваційна діяльність не може бути обмежена однією
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конкретною функцією, а має комплексний характер – від створення ідеї до її реалізації на
комерційних засадах, в процесі чого може бути задіяно більшість функціональних
підрозділів підприємства. Це свідчить про необхідність переходу на проектне управління
інноваційною діяльністю, зміни типу мислення виконавців і керівників, основою якого
буде не орієнтація на відповідальність за ту чи іншу конкретну функцію менеджменту,
а за кінцеві результати проекту.
Ковальчук Я.О.
к.е.н., ст. викладач
Черкаський державний технологічний університет
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні особливої актуальності набуває визначення порівняльної методики
оцінки інноваційної діяльності з метою визначення сильних та слабких сторін
інноваційної системи в країні або певному регіоні. Така методика має аналізувати
інноваційних процес з точки зору дослідження поточної інноваційної діяльності (тобто
аналіз безпосереднього процесу продукування інновацій), а також з точки зору
реалізації та комерціалізації результатів такої діяльності. Інновації є ключовою
рушійною силою підприємницької та регіональної конкурентоспроможності і вони
сприймаються як інтерактивний процес навчання, за участю різних соціальних та
економічних учасників, які мають справу з різноманітною інформацією та знаннями.
Пропонується розглянути європейську систему оцінки інноваційної діяльності [1],
яка у своєму аналізі використовує 3 три основні типи індикаторів та 8 інноваційних
сфер, що в результаті відображається у 25 різних індикаторах (рис.).
Перший тип індикаторів передбачає дослідження систем забезпечення, до складу
якої входить три основні сфери інноваційної діяльності. Перша сфера «Людські
ресурси», включає дослідження наступних індикаторів: нові випускники докторантури
та аспірантури; населення віком 30-34 роки з вищою освітою; молодь з середньою
освітою.
Інтегрований інноваційний індекс

Людські
ресурси

Відкриті,
відмінні,
привабливі
пошукові
системи

Виходи

Діяльність
підприємств

Система
забезпечення
Фінансування та
підтримка

Інвестиції
підприємств

Зв’язки і
підприємництво

Інтелектуальні
активи

Новатори

Економічні
ефекти

Система вимірників інноваціної діяльнсоті

Друга сфера «Відкриті та привабливі пошукові системи» передбачає дослідження
за наступними індикаторами: інтернаціональні наукові співавторства; кількість
найбільш цитованих наукових публікацій; здобувачі з неєвропейський країн. Третя
сфера «Фінансування та підтримка» включає дослідження таких індикаторів як:
витрати державного сектору у сфері НДДКР; інвестиції у венчурний капітал.
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Другий тип індикаторів дозволяє провести аналіз діяльності підприємств у трьох
сферах. Перша сфера передбачає дослідження категорії «Інвестиції підприємств», що
включає аналіз наступних індикаторів: витрати бізнесу у сфері НДДКР; витрати на
інновації не в сфері НДДКР. Друга сфера «Зв’язки та підприємництво» аналізу
діяльності підприємств передбачає аналіз наступних індикаторів: замовлення інновацій
для малих та середніх підприємств; співробітництво у сфері інновацій малих та
середніх підприємств; державно-приватне партнерство. Третя сфера «Інтелектуальні
активи» вивчає наступні індикатори: використання патентів Міжнародної патентної
системи (МПС); використання патентів МПС у вирішенні соціальних проблем;
спільноти торгових марок; спільні задуми.
Третій тип індикаторів здійснює дослідження виходів у двох сферах. Перша сфера
«Новатори» вивчає наступні аспекти: інноваційні вироби або процеси малих та середніх підприємств; інновації у маркетингу та організаційному процесі малих та середніх
підприємств; швидко зростаючі інноваційні підприємства. Друга сфера «Економічні
ефекти» передбачає дослідження: зайнятості у науково-освітній діяльності; експорт
наукомістких послуг; продажі інновацій на нових ринках для нових фірм; закордонні
доходи від ліцензій та патентів.
Якщо розглядати показники вітчизняної загальнодоступної статистичної інформації, то
вони є досить обмеженими для здійснення повноцінного аналізу рівня інноваційної
активності в Україні [2]. За даними показниками є неможливим дослідження рівнів зв’язків у
сфері інноваційної діяльності та шляхів комерціалізації інновацій.
Таким чином наведений комплексний підхід до аналізу інноваційної активності,
що застосується в Європі, дозволяє здійснити якісне дослідження рівня інноваційної
діяльності, з метою визначення можливостей зростання та недоліків даної сфери, які
необхідно подолати шляхом впровадження ефективних механізмів регулювання та
активізації інноваційної діяльності в країні чи в певному регіоні.
1. Innovation Union Scoreboard 2013 / European Union [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
2. Державний комітент статистики / Статистична інформація / Наука та
інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кононський С.І.
Начальник департаменту проектів та інновацій
ТОВ «БІ ЄЛ ДЖИ ФІНАНС»
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Розвиток економіки регіону знаходиться в постійній залежності від розвитку
регіональних, національних та світових ринків. В рамках існуючої жорсткої конкуренції на
цих ринках, на сьогоднішній день особливе значення набуває інноваційний розвиток
регіону, оскільки саме інновації на регіональному рівні покликанні покращити рівень та
якість продукції підприємств регіону, створити нові продукти, напрямки та галузі регіонального виробництва а також, забезпечити скорочення собівартості та ресурсомісткості у
виробничих процесах економіки регіону. Таким чином, підвищення якості інноваційного
розвитку регіону, стає одним з основних завдань економічної політики регіону.
Регіональна інвестиційна політика є різновидом економічної політики регіону, що
має на меті сприяння соціально-економічному розвитку регіону за допомогою
побудови та регуляції інвестиційних процесів регіону. Одним із складових регіональної
інвестиційної політики є розвиток інвестування в інноваційні проекти регіону.
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Основними напрямками інноваційних проектів на регіональному рівні можна
вважати:
- розвиток та впровадження нових інформаційних технологій;
- розвиток та впровадження нових біологічних та медичних технологій;
- розвиток та впровадження технологій енергоефективності регіону;
- розвиток та впровадження нових засобів зв’язку та телекомунікаційних
технологій;
- розвиток та впровадження нових сучасних технологій машинобудування,
приладобудування, мікроелектроніки, нанотехнологій, тощо.
В даному контексті, інноваційний розвиток регіону виражається як економічний
процес регіонального розвитку, в рамках якого за допомогою залучення інвестицій
здійснюється модернізація, розробка та впровадження нових технологій.
Інноваційній розвиток регіону, є структурованим елементом загальної інвестиційної
політики регіону, та має певне кількісне вираженні у вигляді економічного показника – регіонального інноваційного індексу (Regional Innovation Index (RII)). Розглядаючи статистичні
результати регіонального інноваційного індексу регіонів можна зробити групування регіонів
на три субкатегорії: регіони з високим рівнем інноваційного розвитку, регіони з середнім
рівнем інноваційного розвитку та регіони з низьким рівнем інноваційного розвитку.
Категорія регіонального інноваційного розвитку при формуванні регіональної інвестиційної
політики характеризує інтенсивність та характер використання інструментів регіональної
інвестиційної політики, що надає змогу підвищити рівень інноваційного розвитку регіону.
Формування регіональної інвестиційної політики є складним процесом управління розвитком регіону, в рамках якого, на базі відповідної моделі розробляються
механізми впливу на ті чи інші складові регіональної інвестиційної політики, підсумком яких є певний прогнозований результат розвитку. Основними інструментами
регіональної інвестиційної політики в рамках інноваційного розвитку регіону є
- регулювання ресурсів інноваційного розвитку регіону (підвищення освітнього
рівня населення, рівня розвитку науки, рівня фінансування науки та розвитку інновацій);
- регулювання діяльності підприємців регіону (приватні інвестиції в нові
технології, інтелектуальні активи регіону, зовнішньо-економічні зв’язки);
- аналіз загального стану соціально-економічного розвитку регіону та його
можливостей.
Результатом дії механізмів регіональної інвестиційної політики в напрямку
інноваційного розвитку є постійне та стабільне впровадження в процес регіонального
виробництва інноваційних технологій.
Кумулятивна оцінка сучасного стану інноваційного розвитку регіонів України в
порівнянні в країнами Європи, свідчить про недостатній рівень розвитку як
інноваційних так і інвестиційних процесів практично у всіх регіонах України.
Очевидно, що впровадження інноваційних процесів в економіку регіону потребує
пошуку нових підходів, створення відповідних умов, а також забезпечення належним
фінансуванням та підтримкою, як з боку держави та міжнародних установ, так і з боку
інвесторів. Необхідне не тільки управління цими процесами, а й формування
інвестиційних умов, інвестиційної середи, та інвестиційного клімату регіону, що дасть
змогу підвищити об’єм потенційних ресурсів інноваційного розвитку регіону.
1. Москвіна О.С. Інноваційний потенціал як фактор стійкого розвитку регіону.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
<http://www.vscc.ac.ru/newsite/jou/30/art30_02.php>
2. Показники та рейтинги інноваційного розвитку регіонів в ЄС та РФ. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.iregions.org/upload/pokazateliinnovacionnogorazvitiyaregionovESiRF.pdf
3. Innovation Union Scoreboard 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf>
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4. Тарасенко Т.В. Досвід упровадження урядових програм інноваційного розвитку:
Монографія / Т.В.Тарасенко, С.І.Архієреєв.- Х. : Золоті сторінки, 2007. – 96 с.
5. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості
України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
<http:www.industry.gov.ua/>
6. Райчева О.К., Філіппова С.В. Формування інноваційної інфраструктури
регіону в умовах ринкових трансформацій // Матеріали Третьої Всеукраїнської
науково-практичної
Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення
інноваційної трансформації економіки України» (Одеський національний політехнічний
університет, 21-25 травня 2009). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009. – С.108-112.

Корнієвський С.В.
аспірант ДРІДУ НАДУ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОМПЛЕКСНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Потрібно зазначити, що інноваційний розвиток регіонів є одним із головних
пріоритетів Європейського Союзу. Так, у травні 1993 р. Європейською Комісією було
випущено комюніке «Взаємодія між політикою науково – технічного і соціально –
економічного розвитку» (№ (93)203). У даному документі теза про консолідацію двох
зазначених напрямків політики одержала розширювальне пояснення. У комюніке
вказується, що розрив у рівнях технологічного розвитку окремих регіонів
Європейського Союзу значно перевищує розходження економічної природи, яка
розділяє ці регіони. Отже, соціально – економічний розвиток відстаючих регіонів, їх
«підтягування» до середньоєвропейського рівня повинен узгоджуватися з розвитком
там наукомістких виробництв і інноваційним розширенням сфери послуг [1, c. 113].
Науковці Бубенко П. Т. та Єсіна В. А. вважають, що інноваційні зміни не тільки створюють в економічній системі внутрішню енергію економічного розвитку, але й порушують
процес збалансованості і рівноваги, одночасно створюючи можливість зростання шляхом
переходу економічної системи в нову якість. У співвідношенні факторів нерівноваги, плюсів
і мінусів інноваційної стратегії якраз і слід шукати раціональний механізм, що забезпечує
перехід економічної системи до нової пропорціональності, до нового рівноважного стану, до
нового рівня організації та ефективності. Таким чином, через систему інноваційного
стратегічного бачення нової економіки і, в першу чергу, економіки знань, інформації,
високих технологій та сфери послуг у регіональній політиці утворюється досить міцний
зв’язок головних складових забезпечення процесу розвитку. До цих складових відносяться:
- інноваційна інфраструктура – сукупність взаємозалежних, взаємодоповнюючих
виробничо – технічних систем, організацій, фірм і відповідних організаційно – управлінських систем, необхідних і достатніх для ефективної реалізації інновацій;
- інноваційний потенціал – інформаційні системи, сфера послуг, високі технології,
знання;
- інноваційна діяльність – активна, постійна, спрямована на реалізацію в суспільній
практиці виробничо – технічних досягнень – інновацій діяльність, застосування
прогресивних технологій, машин і устаткування, створених на базі науково-технічних
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки;
- формування регіональної політики з урахуванням регіональної специфіки, механізмів управління, готовності до інновацій, інноваційної активності, ресурсів та можливостей.
Ще однією актуальною проблемою є обов’язковий моніторинг ходу реалізації
інноваційних перетворень. Подобний моніторинг, на думку авторів, має з’єднувати,
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аналіз, оцінку і прогноз економічного, соціального, екологічного, наукового та інноваційного рівня розвитку регіону з метою підготовки управлінських рішень і рекомендацій,
спрямованих на стимулювання і розвиток інноваційної діяльності. Моніторинг як
інноваційних процесів, так і загальних процесів структурних змін економіки в регіоні,
націлює регіони на ефективне управління цими процесами [2].
Регіональні інвестиційні проекти у сучасній економіці України повинні стати однією з
найбільш ефективних форм здійснення економічної політики в регіонах, що дозволяє
комплексно вирішити проблеми соціально – економічного розвитку територій. Її особливістю є створення таких індивідуальних економічних механізмів, які спираючись на загальні
закономірності, підходи та методики в єдиній системі національної економіки найбільшою
мірою враховували б регіональну специфіку з позиції найбільш ефективного використання
ресурсів. Добробут населення – це головний «продукт» розвитку місцевого співтовариства,
який матеріалізується в конкретних видах продуктів і послуг, що виражають потреби
населення регіону і приносять вигоду в результаті їх виробництва. Тому цілі розвитку
пов’язані з тим, щоб виявити потреби місцевого співтовариства в товарах і послугах і розробити стратегічні проекти їх реалізації. Ці проекти потребують вивчення на стадії попередніх досліджень і дозволяють сформулювати цілі розвитку регіону у сфері виробництва
товарів і послуг, запропонованих як підприємствами, так і місцевими органами влади.
У ході реалізації заходів з розвитку виникають супутні результати, так звані зовнішні
ефекти. Зовнішні ефекти можуть бути і позитивними, і негативними. Прикладом
позитивного ефекту може служити утилізація різного роду відходів, яка приносить вигоду не
тільки продавцям, але й покупцям цієї послуги. Навпаки, хімічний комбінат, що забруднює
атмосферу, створює зовнішній негативний ефект виробництва [3, с. 119].
З точки зору регіональної спільноти, вже на етапі планування інноваційних
проектів важливо знати, який вплив можуть надати прийняті рішення з розвитку на
загальну соціо – еколого – економічну ситуацію в регіоні.
Вирішення цього вкрай складного завдання вимагає застосування системного аналізу як

дисципліни, що займається проблемами прийняття рішень в умовах, коли вибір
альтернативи вимагає опрацювання складної інформації різної фізичної природи. Тому
має бути сформована методика аналізу та оцінки комплексного інвестиційного проекту.
При розробці, аналізі та експертизі інвестиційних проектів використовується ряд
важливих принципів, головними з яких є:
1) принцип альтернативності;
2) моделювання потоків продукції (послуг) та різноманітних ресурсів (у тому
числі і грошових) у вигляді потоків грошових засобів;
3) розробка та експертиза проекту по ряду обов’язкових розділів, таких як
технічний, комерційний, інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий (мікрорівень) та економічний (макрорівень);
4) використання прийнятих у світовій практиці критеріїв оцінки ефективності
проектів на основі визначення ефекту шляхом зіставлення інтегральних результатів і
витрат з орієнтацією на досягнення необхідної норми доходу на капітал і інших
показників та приведення при цьому майбутніх витраті доходів до умов їх сумірності з
урахуванням теорії цінності грошей у часі;
5) облік невизначеності та ризиків, пов’язаних із здійсненням проекту [4, С. 286-288].
Для успішної реалізації регіональних інвестиційних проектів необхідна наявність
в управлінській підсистемі регіонального системного утворення дієвого механізму
регулювання процесів організації інвестиційної діяльності в регіоні, які базуються на
методології системного аналізу. Використання системного підходу при аналізі
інвестиційних проектів покликане сприяти вирішенню завдання формування та
реалізації комплексної політики розвитку регіонів.
1. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. –
Х. : Константа, 2006. – 272 с.
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2. Бубенко П.Т. Инновационная политика регионов / П.Т. Бубенко, В.А. Есина //
Бизнесинформ. – 2010. № 5. – С. 16-20.
3. Филиппов Ю.В. Основы развития местного хозяйства: учебное пособие /
Ю.В. Филиппов, Т.Т. Авдеева – 2-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011. – 276 с.
4. Анфилатов B.C. Системный анализ в управлении : Учеб. пособие / B.C. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; Под ред.А.А. Емельянова. – М. : Финансы и
статистика, 2002. – 368 с : ил.
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Черкаський державний технологічний університет
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОВОДЖЕННЯ
З ВІДХОДАМИ У ЧЕРКАСЬКОМУ РЕГІОНІ
Однією з основних екологічних проблем регіонів України на сьогоднішній день
складають відходи виробництва та споживання. Черкаська область є регіоном, який за
значеннями більшості основних економічних показників займає середні місця у
національних рейтингах. Валовий регіональний продукт (ВРП) у 2012 році становив
22354 млн грн., що складає 2,1 % від 2011 року. Але в порівнянні з іншими областями,
наприклад центрального регіону, ВРП Черкаської області знаходиться на низькому
рівні) [2]. В Україні за 2012 рік утворилось близько 59 млн. м3 побутових відходів, що
дорівнює близько 13 млн. тонн, які захоронюються на 6,7 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею понад 10 тис. га. [1, c. 67]
Характеристика функціонування системи поводження з твердими муніципальними відходами (ТМВ) Черкаського регіону за допомогою економічних показників
наведено в таблиці [8].
Таблиця 1
Характеристика фінансування
сфери поводження з відходами у Черкаському регіоні
Фактичні обсяги фінансування по роках, тис. грн
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Джерела фінансування спрямовані на приведення існуючих полігонів ТМВ у відповідність до вимог
правил експлуатації
-державний бюджет
110,0
165,0
215,0
215,0
220,0
315,0
315,0
-місцевий бюджет
173,0
159,4
197,0
185,0
147,0
147,0
147,0
-кошти підприємств
86,5
89,5
101,5
96,5
101,0
105,0
112,0
Джерела фінансування заходів щодо запровадження методики організації роздільного збирання ТМВ
-державний бюджет
-місцевий бюджет
-кошти підприємств

530,0
175,9
16012,0

30,0
540,5
18,0

30,0
558,5
24,0

0,0
543,0
14,0

20,0
565,0
24,0

0,0
537,0
14,0

20,0
547,0
18,0

Основний обсяг платежів формується за рахунок оплати за розміщення відходів.
Це пов’язано з наступних причин: по-перше, норматив оплати за тонну відходів має
більш високий коефіцієнт в порівнянні з характерними для України викидами в
атмосферу; по-друге, процес контролю над утворенням та утилізацією відходів більш
простий, чим контроль за викидами в атмосферу, відповідно, легше виявити
неплатників та порушників.
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Рис. 1. Динаміка екологічних платежів за негативний вплив
на навколишнє середовище за 2000-2012 роки в Черкаському регіоні [8]
За останні роки спостерігається тенденція до збільшення надходжень в бюджет
платежів за негативний вплив. Так, сума платежів за період з 2000 по 2012 рік з
врахуванням всіх факторів зросла в середньому у 8,8 разу.
Аналіз стимулюючого ефекту платежів за негативний вплив свідчить, що
підвищення екологічних платежів не сприяє для створення регіонів України відчутні
фінансові стимули до раціонального використання природокористування. Платежі в
рамках нормативно допустимого впливу залишаються незрівнянно малими в
порівнянні з затратами, які необхідно здійснити підприємствами регіону для зниження
виробничого навантаження на навколишнє середовище. Природокористувачам
вигідніше внести символічну плату за негативний вплив, чим вкладання коштів в
ресурсозберігаючі технології чи в природоохоронні заходи. Згідно статистичних даних
протягом 2012 року на підприємствах Черкаської області утворилось 1895,4 тис. т
промислових відходів.
Важлива проблема в регіоні пов’язана з відсутністю територіального полігону для
захоронення тих промислових відходів, утилізація яких не вирішена.
Порівняльні графіки зміни обсягів утворених відходів в цілому по регіонах
України та Черкаському регіоні наведено на рис.2 [4].

Рис. 2. Обсяги утворення відходів в центральних регіонах України за 2012 р.

В 2012 році кількість зайнятих в цій сфері по Україні становить 21785 осіб. В
Черкаському регіоні чисельність працюючих у сфері поводження з ТМВ становить 290 осіб,
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а кількість підприємств, що займаються у цій сфері складає 6 приватних підприємств,
18 комунальних підприємств та 1 – з частковою комунальною власністю. Тоді як в
Кіровоградському регіоні чисельність працюючих становить 350 осіб та 9 приватних
підприємств і 30 комунальних підприємств. У Полтавському регіоні зайнято 450 осіб,
та 39 підприємств комунальною та приватної власності. Найбільша частка зайнятих у
сфері поводження з відходами припадає на м. Севастополь і складає 3800 осіб, і всього
8 комунальних підприємств та 8 приватної власності [1].
Врахування принципів сталого розвитку набуває дедалі більшого значення для
сучасних регіонів України. Дотримання параметрів сталого розвитку поступово стає одним з
базових принципів нової регіональної стратегії. Все це викликано погіршенням екологічної
ситуації в регіонах України, внаслідок, збільшення площ, зайнятих під ТМВ; збільшення
викидів в атмосферу шкідливих речовин; зростання скидів забруднених водних стоків;
нераціональне використання сільськогосподарських земель. Такі явища становлять загрозу
здоров’ю людини, ускладнюють реалізацію нової регіональної політики.
Небезпечне забруднення регіонів України територій міст, селищ та сіл твердими
муніципальними відходами. Вирішення проблеми утилізації ТМВ на регіональному
рівні сприятиме не тільки покращенню екологічної ситуації, покращення стану
ґрунтових вод, але й вирішенню деяких проблем енергозбереження на місцевому рівні.
1.
Паспорт житлово-комунального господарства України – К., 2013. –88с.
Режим доступу: http://minregion.gov.ua/zhkh/
2.
Соціально – економічний розвиток регіонів України за 2012 рік
/Статистична інформація // Державний комітет статистики. – К., – 2013. – Режим
доступу http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=72680
3.
Статистичний збірник «Регіони України» 2013 частина 1 //Державна
служба статистики України / за ред. О.Г.Осауленка. – К., 2013. – 322с.
4.
Статистичний збірник «Регіони України» 2013 частина 2 //Державна
служба статистики України / за ред. О.Г.Осауленка. – К., 2013. –783с.
5.
Статистичний щорічник України за 2012 рік // Державна служба
статистики за ред. О.Г.Осауленка. – К. 2013. – 552 с.
6.
Стратегія розвитку Черкаської області до 2015 року (зі змінам, внесеними
рішенням обласної ради від 28.12.2011 №12-1/VI)//[Електронний ресурс]//Черкаська обласна
державна
адміністрація.
–
Режим
доступу:
http://www.oda.ck.ua/docs/prog/Strategiya2015.pdf
7.
Хомяков В.І. Забезпечення підвищення ефект.ивності національної економіки:
колективна монографія./За заг. ред. проф. Хомякова В.І. – Черкаси: 2013. – 442 с.
8.
Електронній ресурс: Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/index.php/garbage
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Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА РІВНІ РЕГІОНУ
В сучасних умовах в регіонах України реалізація інноваційного потенціалу наштовхується на низку відчутних перепон: фінансово-кредитні (недостатність кредитних ресурсів у
регіоні; дотаційність регіонів; низький платоспроможний попит на нові продукти; висока
вартість нововведень; високий економічний ризик); регіонально-економічні (недостатність
кваліфікованого персоналу в регіоні; недостатність інформації про нові технології й ринки
збуту; несприйнятливість підприємств регіону до нововведень; недостатність або
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неефективність науково-освітньої системи); організаційні (недостатність законодавчих
документів у регіоні, що регулюють і стимулюють інноваційну діяльність; невизначеність
строків інноваційного процесу; нерозвиненість інноваційної інфраструктури – посередницьких, інформаційних, юридичних, банківських, інших послуг; нерозвиненість ринку
технологій). Вирішення окреслених питань дозволить різко підвищити ефективність
використання ресурсів регіону в інноваційному процесі, і в цілому сприятливо відбитися на
результативності інновацій.
Основу інноваційного потенціалу регіону складають три базові складові: чинники
формування інноваційного потенціалу, чинники готовності використання інноваційного
потенціалу та чинники, що відбивають результативність інноваційного потенціалу в регіоні.
Перша група чинників являє собою ресурсну складову й розглядається, як міра здатності
регіону здійснювати інноваційну діяльність, друга – це готовність регіону здійснювати інноваційну діяльність, третя – розглядає інноваційний потенціал як результат здійснення інноваційної діяльності в регіоні. Всі чинники тісно взаємопов’язані та взаємозалежні між собою.
Формування й розвиток інноваційного потенціалу регіону опирається на три
базові критерії: чинники формування інноваційного потенціалу (кадрова, наукова,
техніко-технологічна і фінансова складові), чинники готовності використання
інноваційного потенціалу (організаційна, інституціональна та інформаційна складові);
чинники, що відбивають результативність інноваційного потенціалу в регіоні.
Варто відмітити, що сучасний стан інноваційного потенціалу в регіонах
зіштовхується із серйозними проблемами, що гальмують його розвиток. У вітчизняній
економіці спостерігається диспропорція між наявністю інноваційних можливостей й
їхнім реальним втіленням на практиці.
Основні чинники, що перешкоджають розвитку інноваційного потенціалу регіону,
доцільно розділити на види: трансакційні (нерозвиненість нормативно-правової бази
інноваційної діяльності; нерозвиненість інноваційної інфраструктури; недостатня
кількість податкових пільг і субсидій для стимулювання інноваційної активності
підприємств; відсутність ефективних механізмів взаємодії держави з підприємницьким
сектором економіки, інноваційної культури; недостатність інформації про нові
технології, ринки збуту; низька конкурентоспроможність країни на світовому ринку;
неефективна інтеграція наукової, виробничої й освітньої складових у структурі
інноваційної системи) і трансформаційні (недостатність коштів; високий економічний
ризик; недостатність кваліфікованого персоналу; висока вартість нововведення; слабка
матеріальна, науково-технічна база й застарілі технології) [1].
До підтвердження вищесказаного, можна навести приклад, що сьогодні гірничодобувні компанії України продовжують вести діяльність в складних ринкових умовах,
що характеризуються зростанням витрат, падінням цін на сировину, дисбалансом
попиту і пропозицій, а також зниженням продуктивності.
Висока вартість ведення бізнесу упродовж останніх років продовжує домінувати в
галузі. Для зниження ризиків, обумовлених волатильностью галузевих ринків, компаніям необхідно звернутися до інноваційних стратегій реалізації фінансових програм і
програм по забезпеченню безпеки і управлінню персоналом.
На сучасному етапі виникла гостра потреба в інноваційних методах ведення
бізнесу, у тому числі тих, які допоможуть гірничодобувним компаніям взаємодіяти з
місцевою громадськістю і зацікавленими особами, оскільки використання соціальних
медіа стає усе більш популярним.
Гірничодобувним компаніям слід інтегрувати інновації до структури бізнесу. Для
підвищення ефективності компаніям сектора необхідно застосовувати технології, що
дозволяють їм віддалено управляти копальнями, автоматизувати основні процеси гірничорудного виробництва і використовувати сучасні методи виявлення родовищ руди
(наприклад, метод дистанційного зондування). Образ мислення керівників компаній має
бути заснований на щоденному використанні даних для аналізу бізнесу і складання звітів.
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І хоча компанії не можуть змінити глобальні економічні тенденції, вони можуть
змінити свою діяльність. Замість того щоб перечікувати коливання ринку, компанії
повинні використовувати цю можливість для розвитку свого бізнесу, впроваджуючи
процеси, технології і концепції, необхідні для зміцнення бізнесу в довгостроковій
перспективі.
1. Карпенко А. В. Формування інноваційного потенціалу регіону. / А. В. Карпенко //
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник
наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2012. – Вип. 1, Т. 1. – С. 42-46.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО
МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Державно-приватне партнерство як форма та засіб вирішення важливих проблем
модернізації економічної політики України визначено серед ключових механізмів
соціально-економічного розвитку держави та одним із основних напрямів реалізації
Національних проектів і Програми інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [1].
Зауважимо, що реалізацію публічно-приватної співпраці в Україні було розпочато
ще у 1999 р. шляхом прийняття відповідних законів. Зокрема, Закон України «Про
концесії» від 16.07.1999 р., Закон України «Про концесії на будівництво і експлуатацію
автомобільних доріг» від 14.12.1999 р. та Закон України «Про угоди про розподіл
продукції» від 14.09.1999 р. № 1039-XIV. Однак тільки у 2010 р. було прийнято Закон
України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI [2], який
визначає правові, економічні та організаційні засади взаємодії держави та приватних
партнерів, регулює відносини, пов'язані з підготовкою, виконанням і розірванням договорів,
які підписуються в рамках державно-публічного партнерства, а також установлює гарантії
дотримання прав і законних інтересів сторін цих договорів. За допомогою цього закону
можливе залучення нового виду інвестицій, що може в результаті продуктивно впливати на
відносини між державою та представниками бізнесу.
Погоджуєємсь із твердженням науковців [3], що суттєвою перешкодою для
практичного запуску інвестиційних проектів на засадах ДПП, особливо на регіональному та
місцевому рівнях, є відсутність кадрового забезпечення із відповідним рівнем
методологічної та методичної підготовки. Діяльність працівників структурних підрозділів,
які відповідають за сферу інвестиційної діяльності, спрямована насамперед на перерозподіл
бюджетних коштів, виділених на інвестиційну діяльність, а не на створення сприятливих
умов для залучення приватного капіталу в реальний сектор економіки.
Існує також низка суперечностей у інституційному забезпеченні ДПП.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є спеціально уповноваженим
органом з питань державно-приватного партнерства. До його основних завдань
віднесено формування та забезпечення реалізації політики у сфері ДПП. Також
відповідно до чинного законодавства [4] Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування у сфері ДПП, організовує перевірки виконання
договорів, укладених у рамках ДПП. Водночас, Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами України “забезпечує реалізацію державної
політики у сфері інвестиційної діяльності, ДПП та управління національними
проектами, бере участь в укладенні та виконанні договорів концесії, інших договорів,
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забезпечує розробку та реалізацію проектів ДПП” [5]. Окрім того, інші центральні
органи виконавчої влади беруть участь у реалізації політики ДПП у відповідних
сферах. Місцеві органи влади формують і забезпечують реалізацію політики розвитку
ДПП на відповідному рівні управління. Така ситуація породжує дублювання функцій та
виникнення суперечностей між органами влади.
Проте, як зазначає І. В. Запатріна, у сучасному глобалізованому світі публічноприватне партнерство є основою для сталого розвитку та передумовою збереження
довкілля [6]. Погоджуємось з твердженням вченої про те, що завдання, які стоять перед
сучасним суспільством, неможливо виконати без партнерства між владою, бізнесом і
наукою, оскільки:
- влада не може самостійно вирішити ані фінансові, ані методологічні, ані
організаційні проблеми у сфері економіки, соціального захисту, збереження довкілля, тощо;
- бізнес не спроможний без відповідних зобов’язань влади щодо сталості
правового регулювання самостійно подолати усі ризики, що існують у відповідних
сферах при реалізації інфраструктурних проектів;
- наука може забезпечити генерування нових ідей, розвиток ефективних
технологій та донести до влади і бізнесу інформацію для схвалення управлінських
рішень завдяки авторитету й аполітичності вчених.
Особливо актуально питання про унормування публічно-приватного партнерства
стоїть на місцевому рівні, оскільки з одного боку для організації такого партнерства (у формі
певної економічної діяльності) у місцевих бюджетах не вистачає коштів, а з іншого –
більшість капіталомістких інвестиційних проектів можуть бути реалізовані саме на
місцевому рівні, і в таких проектах зацікавлені деякі системні інвестори, але вони прагнуть
підтримки та гарантій з боку місцевої влади. Важливо розуміти, що публічно-приватне
партнерство на місцевому рівні повинно бути націлене виключно на виконання завдань, що
вказані у Стратегіях соціально-економічного розвитку відповідних територій, які на практиці
мають бути деталізовані у паспортах бюджетних програм.
Бюджетні програми місцевого рівня передбачають, як правило, реалізацію заходів
(проектів) із залученням коштів приватних (недержавних) інвесторів. В умовах
економічної кризи більшість бюджетних програм місцевого рівня або не фінансуються
взагалі, або фінансуються у обмежених обсягах. Одним із способів вирішення вказаної
проблеми якраз і виступає організація взаємовигідного публічно-приватного партнерства на місцевому рівні.
Незважаючи на те, що підготовка та проведення в Україні Євро-2012 сприяли
інтенсифікації державно-приватного співробітництва, значна частина інвестиційних
проектів спільного використання об’єктів ДПП є недостатньо привабливою для
приватних, особливо – для іноземних інвесторів. Нестабільність законодавства,
високий рівень корупції, нерозвиненість інститутів, складність механізму реалізації
ДПП, недостатній рівень довіри до влади не стимулюють приватних партнерів до
довгострокових партнерських відносин.
Для підвищення мотивації партнерів до ДПП необхідна можливість оцінювання
вигод у середньостроковій та довгостроковій перспективах [7]. Вважаємо, що для
потенційних інвесторів, особливо іноземних, важливі державні гарантії під час
реалізації масштабних проектів ДПП. Важливим є спрощення процедури укладання
ДПП, яка на практиці є надмірно складною. Так, при укладенні договору концесії у
сфері житлово-комунального господарства уповноважений управляти комунальним
майном погоджує умови концесійного конкурсу з профільним міністерством, яке
зобов'язане погодити умови конкурсу або надати письмову вмотивовану відмову. При
тендерному відборі потенційні учасники конкурсу повинні заповнювати велику
кількість документів. У окремих випадках умови тендеру були непрозорими і
незрозумілими. Для значної кількості проектів, реалізованих в процесі підготовки до
Євро-2012, тендери взагалі не проводились [8].
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Тому усунення перешкод до розвитку ДПП має бути, на наш погляд, одним із
першочергових завдань держави, адже удосконалення механізмів державно-приватного
партнерства є особливо актуальним в умовах обмежених бюджетних можливостей і
наявності кризових явищ в економіці та може стати ключовим фактором економічного
зростання в Україні.
Загальними вимогами для реалізації спільної діяльності різних інституцій в
рамках публічно-приватного партнерства на місцевому рівні, на нашу думку, є такі:
- спільна діяльність має бути націлена на реалізацію завдань, що визначені у
Стратегії соціально-економічного розвитку відповідної території (регіону),
- спільна діяльність має здійснюватися виключно в рамках реалізації заходів,
передбачених належним чином затвердженою бюджетною програмою місцевого рівня,
- спільна діяльність має передбачати спільне фінансування окремих проектів і
програм, але основну частину коштів має вносити (інвестувати) приватний партнер,
- приватний партнер може отримувати пільги (привілеї) в частині сплати
місцевих податків та зборів, а також шляхом комерційної експлуатації окремих
новозбудованих в рамках публічно-приватного партнерства об’єктів,
- спільна діяльність має відповідати вимогам законодавства, а також бути
публічною та науково обґрунтованою.
Орган державної влади місцевого рівня, або орган місцевого самоврядування, ухвалюючи рішення про доцільність реалізації публічно-приватного партнерства на місцевому
рівні, повинен керуватися вимогами законодавства, інтересами місцевої громади, а також
необхідності посилення позитивного впливу місцевого бюджету на соціально-економічний
розвиток регіону. В умовах економічної кризи позитивний вплив місцевого бюджету на
соціально-економічний розвиток регіону може проявлятися зокрема у вивільненні
бюджетних ресурсів на фінансування поточних видатків, внаслідок чого уможливлюється
вирішення актуальних питань підтримки життєдіяльності окремих об’єктів інфраструктури,
але здійснюється економія бюджетних ресурсів. Проте таку практику слід розглядати не як
правило, а як виключення. Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні, за нашим
переконанням, в ідеалі має створювати належне підґрунтя для підтримки стійкого соціальноекономічного розвитку регіону в першу чергу на основі реалізації інвестиційних проектів,
які передбачають мультиплікативні ефекти (створення робочих місць, розвиток інфраструктури, розширення податкової бази, підвищення якості суспільних послуг тощо).
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ
Актуальним питанням економічної політики держави є структурна перебудова та
модернізація промисловості, розвиток інноваційної моделі економічного зростання.
Дослідження господарської практики свідчить, що сучасний стан здійснення інноваційної
діяльності у Львівській області є вкрай незадовільним. Незважаючи на те, що впровадження
інновацій на промислових підприємствах є одним із способів удосконалення структури
виробництва, підтримки високих темпів розвитку та рівня прибутковості, інновації досі не
стали належним засобом підвищення їх діяльності.
Розвиток інноваційної діяльності є одним із найважливіших системних факторів
підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави.
Основними проблемами в розвитку діяльності промислових підприємств Львівщини є
застаріле технологічне обладнання, що, в свою чергу, зменшує обсяги виробництва
продукції та її рентабельність. За даними Головного управління статистики у Львівській
області, у 2012 році інноваційні заходи здійснювало 101 промислове підприємство
Львівщини, що становить 13,4% від загальної кількості промислових підприємств регіону. За
цим показником Львівщина серед інших областей України посіла 20 місце.
Серед інноваційно активних підприємств 49 впроваджувало інноваційні процеси, 43 –
інноваційну продукцію, маркетингові інновації застосовували 11 підприємств області,
організаційні інновації – 6 підприємств. У 2012 році було впроваджено 46 нових
технологічних процесів, з них найбільше – у харчовій промисловості та целюлознопаперовому виробництві. В цей період у промисловості освоєно 115 інноваційних видів
продукції, з них 21 – нові види техніки. Для модернізації виробничих процесів підприємства
Львівщини придбали 14 нових технологій.
На здійснення інновацій у промисловості в 2012 році було витрачено 280,6 млн. грн.
Основним джерелом фінансування цих витрат залишаються власні кошти підприємств.
Щодо розподілу інноваційних витрат, то найбільшу частку (42,4 % від загальної суми), було
скеровано у виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Обсяг реалізованої
інноваційної продукції за 2012 рік становив 658,1 млн. грн., що склало 2,1% від загального
обсягу реалізованої промислової продукції (у 2011 році – 1,5%). Більшість реалізованої
інноваційної продукції є новою для ринку (77,9% від її загального обсягу) [1].
Позитивні тенденції хоча й спостерігалися протягом кількох років, але мали
переважно тимчасовий характер і змінювалися протилежними зрушеннями в економіці,
що характеризує інноваційні процеси як нестійкі та позбавлені чітких довгострокових
стимулів для інноваційної діяльності. В цих умовах виникає необхідність встановлення
ключових проблем, що стримують розвиток інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств, та пошуку шляхів їх вирішення.
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З метою активізувати інноваційну діяльність промислових підприємствах
Львівщини, а також скоротити витрати на їх виробництво, необхідно виконати такі три
пріоритетні завдання [2].
По-перше, просування та впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії та запровадження екологічно безпечних
виробництв. Ці заходи передбачають: розробка і застосування механізмів стимулювання до
впровадження, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергії,
екологічно безпечних виробництв і технологій, інновацій у сфері природокористування; проведення «круглих столів» і семінарів з посилення зв’язків між малим та середнім бізнесом,
наукою у сферах: енергозбереження, біотехнології, IT-технологій, екології; навчання керівників підприємств, представників громадських організацій, державних службовців сучасним
підходам до впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння
альтернативних джерел енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв.
По-друге, розвиток інноваційної культури та вдосконалення інноваційної інфраструктури – сприятливого середовища для створення підприємств та зростання передових
технологічних секторів. Для цього слід здійснити такі заходи: проведення соціологічних
досліджень суб’єктів підприємницької діяльності щодо впровадження інновацій з метою
розробки методики моніторингу процесів інноваційного розвитку з урахуванням гендерних
індикаторів; створення постійної виставки інноваційної продукції. Забезпечення участі
дослідників і підприємців на виставках національного та міжнародного рівнів; створення
інформаційно-консультаційних центрів із питань інноваційного підприємництва на базі
агенцій регіонального розвитку; підготовка спеціалістів із інноваційного і проектного
менеджменту у вищих навчальних закладах (за державним замовленням) [2].
По-третє, формування фінансової і податкової політики сприяння інноваційній діяльності через залучення в міжнародні інноваційні проекти та створення регіонального фонду
підтримки інноваційного розвитку. Метою цих заходів є створення Регіонального фонду
(Центру) підтримки інноваційного розвитку; запровадження ваучерної програми, яка передбачає надання фінансової допомоги на конкурсній основі дослідним інституціям та
інноваційним малим і середнім підприємствам на замовлення інформаційних та консалтингових послуг при розробці й реалізації інноваційних проектів; підтримка молоді, що
займається науковою, науково-технічною, дослідно-конструкторською діяльністю (стипендії, премії, гранти) [2].
Реалізація вище наведених заходів щодо розвитку інноваційних процесів для діяльності промислових підприємств Львівщини дасть змогу посилити інтенсивність економічного
зростання регіону через формування сприятливого інноваційного бізнес-середовища для
малого та середнього бізнесу, дозволить підвищити ефективність функціонування та взаємодії елементів інноваційної інфраструктури, стабілізує тенденцію збільшення кількості малих
інноваційних підприємств, зменшення рівня тіньового обороту в сфері підприємництва,
збільшить внесок малого бізнесу в економіку України, зміцнить економічну базу регіону,
наситить ринок високоякісними товарами та послугами. Пропоновані заходи відкривають
шляхи для створення додаткових робочих місць, поліпшення бізнес-клімату та створення
позитивного іміджу Львівщини, залучення інвестицій в область, підвищення інноваційної
активності промислових підприємств. Реалізація цих заходів суттєво вплине й на екологічну
ситуацію в регіоні: збільшить кількість екологічних інновацій та покращить стан їх втілення
в життя, підвищить екологічну свідомість інноваційних підприємств та покращить якісний
стан навколишнього середовища та дозволить більш ефективно використовувати природні
ресурси в підприємницькій діяльності.
1. Про інноваційну діяльність підприємств Львівської області у 2012 році:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2013/r040413_44.pdf.
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2. Регіональна програма інноваційного розвитку Львівської області:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.inem.lviv.ua/wpcontent/uploads/2013/01/FilePath_48.pdf

Науменко Ж.Г.
аспірантка
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
ПРОБЛЕМА «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ»
У ДИСПРОПОРЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Проблема «центр-периферія» розглядається багатьма дослідниками в соціальній,
економічній, політичній та географічній сферах. Проблемами «центр-периферія» в різні роки
та в різних сферах займалися такі вчені: геополітика – В.А. Колосов, Н.С. Мироненко,
X. Дж. Маккіндер, К. Хаусхофер, Н. Спайкмен, Д. Майнинг, В.П. Семенов-Тян-Шанский,
Е. Валлерстейн, К. Терлоу, та інші; регіональний розвиток – У. Ізард, А.І. Трейвиш,
М.Д. Шаригін, Дж. Фрідман та інші; просторовий аналіз – П. Хаггет, В. Кристаллер, Б.
Родоман та інші. Таке різноманіття дає можливість більш детально та багатогранно
розглядати проблему нерівномірного розвитку центру та периферії в регіоні. Визначення та
аналіз регіону за моделлю «центр-периферія» надає змогу краще зрозуміти структурнофункціональні особливості регіону та перспективи розвитку. Для того, щоб підняти рівень
регіональної політики необхідно виділити систему центрів, визначити їх функціональну та
територіальну ієрархію, виділити зони та ступінь впливу на ті чи інші сфери діяльності.
Зокрема, це надасть змогу більш ретельно розробляти програми розвитку та підвищить
якість моніторингу і оцінки соціально-економічного стану регіону.
Вперше основні положення теорії «центр-периферія» були закладені геополітиком Х. Маккіндером. Розвиток даного підходу продовжив розвивати у своїх працях
К.Хаусхофер. Концепція «центр-периферія» відобразилася на розробці теорії світових
систем І.Валлерстайна. Вчений ввів поняття напівпериферія, що розглядається як
проміжна ланка між центром і периферією, поєднуючи риси і того, й іншого.
Напівпериферія являє собою стабілізуючу базу функціонування системи, тобто
напівпериферія експлуатується центром, і в свою чергу експлуатує периферію.
Потенціал теорії «центр – периферія» дозволяє використовувати її положення при
постановці різних завдань політичного, соціального та економічного аналізу на всіх
рівнях ієрархії територіальних систем. Якщо спочатку концепція «центр – периферія»
розвивалася, як геополітична, і використовувалася для аналізу глобальної системи, то з
другої половини ХХ століття вона стала знаходити місце у вирішенні питань
регіонального рівня, що відносяться до аналізу системи регіонального утворювання
соціально-економічних відносин [1].
Джон Фрідманн на базі геополітичної моделі «центр-периферія» сформулював
теорію регіонального розвитку. Відповідно до цієї концепції, нерівномірність
економічного зростання регіональної системи і процес просторової поляризації
неминуче породжують диспропорції між ядром і периферією. Периферія не є
однорідною, вона підрозділяється на внутрішню, яка тісно пов’язана з центром, та
зовнішню, на яку центр практично не впливає. Характер взаємодії між центральними і
периферійними структурами визначається напрямами інформаційних, капітальних,
товарних та інших потоків, а генерування, впровадження та дифузія нововведень є по
своєму тією рушійною силою, яка забезпечує постійний розвиток і відтворення системи
відносин «центр – периферія».
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Зауважимо, що закономірністю функціонування ієрархічних просторових структур
типу «центр – периферія» є збереження певної поляризації географічного та економічного
простору, яка відтворюється незважаючи на застосування адміністративних, економічних,
соціальних, політичних заходів з нівелювання регіональних контрастів. Разом з тим
наголосимо, що ігнорування регіональних диспропорцій і нарощування соціальноекономічного, демографічного, ресурсного дисбалансів може значною мірою загальмувати
суспільний розвиток України та її інтеграцію у світовий простір. Об’єктивні механізми
відтворення центро-периферійних контрастів і неминучості існування міжрегіональних та
субрегіональних диспропорцій мають три складові: природно-ресурсну, соціальноекономічну і соціально-психологічну (ментальну). Соціально-економічний механізм, що
полягає у дифузійному характері нововведень з їх «хвильовим» поширенням в межах
окремих регіонів, є базовим, природно-ресурсний – відіграє вирішальну роль на перших
етапах поляризації суспільного простору, а ментальний певним чином «консервує»
периферійність [2].
Диспропорційний розвиток регіону в першу чергу передбачає значні нерівності
внутрішньо регіонального розвитку. Однією з багатьох причин може бути
диспропорційність розвитку центру та периферій, яка відображається на багатьох
показниках регіону. Для прикладу розглянемо Одеську область. Інвестиції в основний
капітал у м. Одеса перевищують цей показник у всіх районах області. Різниця
варіюється від найбільшої, яка складає 99,73%, у Ананьївському районі та найменша –
91,24%, у Овідіопольському районі. Найбільша середньомісячна номінальна заробітна
плата працівників у м. Южне, яка складає 5178 грн. Але якщо порівняти цей показник у
м. Одеса з районами, то виходить, що єдиним районом де середньомісячна заробітна
плата вище – Комінтернівський район [3].
Таким чином, можна сказати, що центр в Одеській області доволі розвинутий,
виділяються також недостатньо сильні напівпериферії та слабкі периферії.
Диспропорційність розвитку територій в Одеській області є наглядним прикладом того,
що регіональна політика є недостатньо розвинутою та потребує впровадження більш
ефективних та дієвих механізмів регулювання.
Можна відзначити, що для подолання територіальних диспропорцій систем
«центр-периферія» необхідний ряд заходів, таких як:
- встановлення державного замовлення на виробництво і поставку найважливіших інвестиційних матеріальних ресурсів для периферій;
- використання централізованих коштів, що виділяються для інвестиційної
підтримки периферійних районів, переважно на розвиток конкретних і суворо
обмежених за кількістю пріоритетних соціально-економічних об'єктів;
- розвиток місцевої соціальної та виробничої інфраструктур для периферій,
створення сприятливих умов для удосконалення галузей життєзабезпечення населення,
регулювання числа робочих місць.
Також необхідно налагодити механізм фінансування, в першу чергу інноваційної
діяльності, налагодити процес поширення інновацій від центру до периферій,
удосконалити механізми зворотного зв’язку та механізм адаптації. Усе це дозволить
комплексно вирішувати питання інноваційного оновлення периферійних регіонів.
1. Панасюк М.В., Руденко А.В. Определение системы «центр-периферия» региона.
[Електронний Ресурс] : Казанский экономический вестник. – Казань, 2002. – № 3. –
С. 23-32. — Режим доступу до статті : http://kpfu.ru/docs/F655736928/PanRRud.pdf
2. Пилипенко І. Сучасні напрямки та підходи нівелювання диспропорцій
територіальних систем «центр-периферія». [Електронний Ресурс] : Часопис
соціально-економічної географії. – 2009. – Випуск 7(2). — Режим доступу до статті :
http://www.geograf.com.ua/pdf/chseg/2009/7/10_Pilipenko_chseg_2009_7.pdf
3. Статистичний щорічник Одеської області за 2011 рік. – Одеса, 2011. – 539 с.
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Носуліч Т.М. к.е.н., с.н.с.
Шпильова Ю.Б. к.е.н., с.н.с.
Ільїна М.В. к. соц.н., с.н.с.
ДУ “Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН України”
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Ситуація, що склалася в сільській місцевості, несе низку загроз для сталого розвитку
країни. Відмічається високий рівень безробіття та трудової міграції, занепад соціальної
інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та зникнення сіл, погіршення екологічної
ситуації. Подолання неадекватного впливу економічного зростання на сільську місцевість,
що супроводжується поширенням крупних господарських формувань з їх низькою
соціальною й екологічною відповідальністю, вимагає розробки новітніх моделей розвитку
сільських територій. Застосування традиційної практики державної підтримки сільського
господарства та соціальної інфраструктури потребує істотного збільшення бюджетних
видатків на заходи галузевих програм, субсидіювання місцевих бюджетів, що вбачається
нереальним. Необхідною є модернізація системи управління сільським розвитком, запровадження дієвих механізмів державного стимулювання не аграрних видів діяльності,
залучення та раціонального використання місцевих ресурсів, розвитку партнерства держави,
бізнесу та громад для вирішення соціальних й екологічних проблем. Сільські території часто
володіють значним незадіяним природним і культурним потенціалом. Обґрунтування
підходів до його ефективного використання матиме соціальну й економічну значимість, що
полягає у підвищенні рівня життя та людського капіталу мешканців сільських територій.
Теорія сталого розвитку висвітлюється у працях таких зарубіжних учених, як
М. Вакернагель, Л. Вальсар, В. Гальперін, К. Гофман, К. Ерроу, С. Монфред, Л. Оністо
та ін. Серед вітчизняних дослідників цієї проблематики слід відмітити публікації
фахівців ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України» (О. Веклич, І. Бистряков, В. Пилипів, М. Хвесик, Є. Хлобистов та ін.), в яких
зроблено спробу розкрити ідеологію сталого розвитку в діалектичному поєднанні
теоретичних аспектів із сучасними поглядами на шляхи економічного розвитку
суспільства, враховуючи національну специфіку. Соціальні аспекти сталого розвитку
(сталого людського розвитку) вивчаються в Інституті демографії та соціальних
досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Проте в цих дослідженнях окремо не
розглядаються питання сталого розвитку саме сільських територій.
Концептуальні основи державної підтримки розвитку сільських територій
розкриваються в роботах Д. Блендфорда, М. Драбенстота, У. Майєрса, Р. Рідера та ін.
Окремі аспекти проблематики соціального розвитку села, зокрема, питання демографічного розвитку та поселенської мережі, організації соціальної інфраструктури, якості
життєдіяльності, досліджуються в Інституті регіональних досліджень НАН України,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституті аграрної економіки
НААН. Провідними вітчизняними фахівцями є М. Барановський, О. Бородіна, М. Орлатий, І. Прокопа, К. Васківська, П. Саблук, В. Юрчишин та ін. Однак поза увагою
залишилися питання соціально-екологічного розвитку села в контексті сучасного
концепту сталого розвитку та пов’язані з цим можливості активізації потенціалу
сільських територій.
Важливим напрацюванням у цьому напрямі є Концепція багатофункціональності
сільського господарства, представлена фахівцями ОЕСР у Глобальному Звіті «Міжнародна
оцінка сільськогосподарських знань, науки та техніки для цілей розвитку» (2008 р.). Вона
наголошує на зв’язку між виробництвом сільськогосподарської продукції й можливостями
отримання інших важливих результатів, зокрема різноманітних благ нетоварного характеру,
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що можуть перетворюватись у місцеві активи та набувати властивостей факторів
ендогенного розвитку сільської місцевості. Серед вітчизняних аналогічних досліджень
виділяються публікації О. Бородіної, де обґрунтовується поняття «сільський розвиток»,
розглядається роль соціальних інновацій в сільській місцевості. Ці ідеї є актуальними для
України та потребують додаткового дослідження. Вони можуть бути основою для пошуку
інноваційних управлінських механізмів забезпечення сталого соціально-екологічного
розвитку сільських територій.
Ідея дослідження полягає у розробці з позиції сучасного концепту сталого розвитку
шляхів формування організаційно-економічного механізму управління соціальноекологічним розвитком сільських територій України на основі активізації й залучення
місцевого потенціалу та диференційованої державної підтримки. Це сприятиме підвищенню
якості життя та збереженню селянства як носія української ідентичності, культури й
духовності, забезпеченню його життєдіяльності в гармонії з довкіллям.
Така ідея базується на визнанні: взаємообумовленості економічних, соціальних і
екологічних чинників розвитку територій; неможливості інноваційної модернізації та
підвищення конкурентоспроможності національної економіки без вирішення соціальних і екологічних проблем села; багатофункціональності сільського господарства
та різноманітності його суспільних результатів (зокрема у формі екологічних, культурних, туристичний послуг), які можуть продукуватися одночасно з виробництвом
сільськогосподарської продукції без значного навантаження на довкілля, при цьому
забезпечувати соціальних ефект.
Головна мета сталого розвитку сільських територій полягає у створенні умов для
досягнення благополуччя населення, формуванні у ній територіальної саморозвиваючої
і самобутньої соціо-еколого-економічної територіальної системи; в протидії
антропогенної перевантаження і деградації ландшафту, збереженні культурних
цінностей; в забезпеченні відтворення та довготривалого використання природних
ресурсів для сільського господарства, місцевої промисловості, туризму, рекреації та
інших сфер господарської діяльності. Таким чином, головна мета передбачає всебічне
облаштування та забезпечення життя сільської частини суспільства.
Успішність досягнення мети залежить, перш за все, від рішення низки проблем.
При цьому можна виділити наступні основні стратегічні цілі розвитку сільських
територій: підтримка сільського господарства, туризму, місцевих ремесел та
промисловості; сприяння розвитку територій та місцевих органів самоврядування;
захист і збереження природної і культурної спадщини.
Таким чином, їх здійснення дозволяє забезпечити привабливість сільських
територій в якості самостійного центру життя і економічної діяльності, розвиток
місцевого самоврядування для формування соціально-організованого і відповідального
громадянського суспільства на селі, підвищити привабливість проживання на сільських
територіях, а також захистити природу, культурні пам’ятки та рекреаційні можливості
сільських територій. При цьому також повинні враховуватися і використовуватися тісні
взаємини між селом і містом.
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ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИДОБУТКУ УРАНОВОЇ
РУДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
В наявний час атомній енергетиці України надається провідна роль в зв’язку з її
енергетичною незалежністю від інших країн. Разом з тим, вміст урану в руді значно
нижчий ніж на уранових родовищах інших країн. Для обґрунтування економічної
доцільності видобутку урану, із низьких за вмістом руд, автором побудована модель
оцінки видобутку руди для подальшої її переробки традиційним способом.
На першому етапі були побудовані моделі, в яких враховували вплив на
собівартість видобутку таких чинників як вміст металу в рядовій руді, втрати металу
при первинному збагаченні, трудові витрати та енерговитрати. Проте, в наслідок
низької значущості для моделі показників трудових витрат та енерговитрат від моделі
прийшлось відмовитись та побудувати іншу.
Друга модель враховує залежність собівартості видобутку 1 кг металу від обсягу
видобутку, вмісту метала в руді, втрат метала при первинному збагаченні.
Ідентифікація змінних: С – собівартість 1 кг U в товарній руді, грн. – залежна
змінна;
Q – видобуток рядової руди, тонн; U – вміст U в рядовій руді, %; В – втрати при
радіометричному збагаченні, %; факторні змінні: Q, U, B.
Припускаємо, що між факторами є лінійна залежність. Обсяг вибірки – 36
одиниць (помісячні дані за 2010-2012 рр.).
Результати моделювання за допомогою надбудови «Аналіз даних» Ms EXCEL
відображені на рис.1. Побудована модель має вигляд:
СВВ = 1475,5 − 0,0125 ⋅ Q − 8675,1 ⋅ U + 123,3 ⋅ В + Е
Множинний коефіцієнт кореляції R = 0,8114 відображає суттєвий зв’язок
собівартості з розглянутими параметрами.
Коефіцієнт детермінації R2=0,6584 відображає, що варіація собівартості 1 кг
урану на 65.8% зумовлена факторами, включеними до моделі. Нормований коефіцієнт
детермінації R2adj=0,6264 відображає, що близько 63% варіації собівартості може бути
пояснено варіацією факторів моделі з урахуванням степенів вільності. Модель є
значущою в цілому, F-критерій Фішера розрахунковий 20,558 (рівень значущості
0,000000131<<0.05).
Оцінюючи значущість параметрів, слід відзначити, усі параметри, включені до
моделі, є значущими (t-статистика більша за абсолютною величиною за критичне
значення 2,0369, p-value менше за рівень значущості 0,05).
Довірчі інтервали оцінок параметрів для генеральної сукупності для усіх
параметрів не містить нульових значень.
Так, оцінка коефіцієнта при змінній Q в генеральній сукупності знаходиться у
межах від -0,01873 до -0,00625, значення оцінки за вибірковою сукупністю -0,01249.
Отже, за умови сталих значень інших параметрів, при збільшенні видобутку рядової
руди на 1 тонну, собівартість 1 кг урану в товарній руді зменшиться на 0,013 грн.
Оцінка коефіцієнту при змінній U в генеральній сукупності знаходиться у межах
від -16739.8 до -610.288, значення оцінки за вибірковою сукупності -8675.03. Отже, за
умови сталих значень інших параметрів при зростанні вмісту урану в рядовій руді на
0,01% собівартість 1 кг урану в товарній руді зменшиться на 86,75 грн.
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Рис. 1. Результати побудови лінійної моделі С= f(Q, U, B) для Інгульської шахти
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Оцінка коефіцієнту при змінній В в генеральній сукупності знаходиться у межах
від 2,2759 до 244,4099, значення оцінки за вибірковою сукупності 123,34. Отже, за
умови сталих значень інших параметрів при зростанні втрат при радіоактивному
збагаченні на 1% собівартість 1 кг урану в товарній руді збільшиться на 123,34 грн.
Залежність собівартості 1кг урану в товарній руді, як функція одного аргументу
для Інгульської шахти відображена на рис. 2-4.

Рис. 2. Залежність собівартості 1 кг товарної руди
від обсягу видобутку руди, тонн
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Рис. 3. Залежність собівартості 1 кг товарної руди від вмісту U
в рядовій руді, %

На кожному графіку відображені рівняння простої лінійної регресії та
величина коефіцієнту детермінації R2 (межі від 0 до 1, чим він ближчий до 1, тим
більша пояснююча здатність регресії).
Серед факторів найбільше значення собівартість має із фактором втрат
(рис.4) R2 = 0.481 (рис. 2.11), тобто варіація собівартості на 48,1% пояснюється
варіацією втрат.
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Рис. 4. Залежність собівартості 1 кг товарної руди
від втрат при радіометричному збагачені, %

Досліджуючи тісноту зв’язку факторів, побудовано кореляційну матрицю (рис. 5)
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Рис. 5. Кореляційна матриця факторів

Найбільш тісний зв’язок собівартість має із втратами (коефіцієнт кореляції 0,693).
Другий за силою зв’язку фактор – обсяг видобутку (коефіцієнт кореляції -0,595).
Спостерігаємо зв’язок середньої сили у собівартості із фактором U (коефіцієнт
кореляції -0.451). Напрямок зв’язку собівартості з Q та U – зворотній, тобто при
збільшенні обсягу видобутку рядової руди та вмісту урану собівартість в основному
зменшується.
Аналізуючи взаємну кореляцію факторів, що пояснюють собівартість, відзначимо
існування зворотного зв’язку між U та B (коефіцієнт парної кореляції між ними -0,642), а
також існування зворотного зв’язку між Q та B (коефіцієнт парної кореляції між
ними -0,386).
Враховуючи отримані для шахти моделі залежності собівартості 1 кг металу у
видобутій урановій сировині від обсягів видобутку, вмісту металу в руді і втрат металу
при первинному збагаченні можливо визначити мінімальний вміст металу в руді який
доцільно видобувати традиційними методами.
СВГПi = C Bвi − (C BTi + СВП + ІВВ + АВ)
Вті – витрати на транспортування сировини і-тої шахти на переробний комплекс в
розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті; СВп – собівартість переробки в
розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті; ІВВ – інші виробничі витрати в
розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті; АВ – розподілені адміністративні
витрати в розрахунку на 1 кг. металу у готовому продукті.
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Виходячи з формули граничної вартості видобутку на шахтах загальна модель
визначення граничного рівня собівартості видобутку урану для Інгульської шахти
наступна:
 limCВВ2 ≤ СВГП2 - (СТ2 + СВП + ІВВ + АВ)

СВВ2 = 1768,8 - 0,0124 ⋅ Q - 6669,6 ⋅ U - 6,3 ⋅ B
Графічне вирішення даних моделей наведене на рис. 5/

Рис. 5. Діаграма залежності собівартості видобутку руди на Інгульській шахті
від обсягів видобутку і вмісту урану в рядовій руді

Діаграма залежності собівартості видобутку руди на Інгульській шахті від обсягів
видобутку і вмісту урану в рядовій руді побудована відповідно до отриманої моделі
залежності з урахуванням втрати при радіометричному збагаченні (В) на рівні 2,6%
(цей рівень є середнім значенням втрат для Інгульскої шахти за період 2010-2012 роки).
Якщо рівень втрат при радіометричному збагачені (B) буде відрізнятися вид
середнього значення 2,6%, то побудова площини рішень симетрично зміститься по осі
собівартості видобутку (СВв) на відповідну величину: при збільшенні показника втрат –
вгору, при зменшенні – донизу.
Нахил площини можливих рішень наочно відображає зменшення собівартості 1 кг
урану в товарній руді (СВв) при збільшенні обсягів видобутку рядової руди (Q) та при
збільшені вмісту урану в рядовій руді (U).
На діаграмі також відображено рішення моделі граничного рівня собівартості
видобутку для Інгульської шахти (limСВв) в умовах 2012 року.
Так, при граничному рівні собівартості видобутку, для Інгульської шахти,
limСВв = 731,87 грн. обсяг видобутку рядової руди Q має складати не нижче 47 тис.
тон, при вмісті урану в рядовій руді U = 0,055%; при вмісті урану в рядовій руді U =
0,085% має складати не нижче 26,2 тис. тонн.
Економічне трактування цієї задачі визначає що, при граничному рівні
собівартості видобутку та за умови обмежень обсягу видобутку (наприклад обмеження
з різних технологічних причин – обмеженість підіймальних потужностей, проведення
ремонтних робіт, тощо) використання моделі дозволяє визначати виробничу програму,
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тобто які очисні блоки з заданим вмістом урану в руді необхідно відпрацьовувати щоб
отримати середній вміст в рядовій руді не нижче за граничний.
Наприклад: для Інгульської шахти при limСВв = 731,87 грн., та обмеженості
обсягу видобутку в Q < 35 тис. тонн рядової руди, середній вміст урану в очисних
блоках, що плануються до відпрацювання, має бути не нижче за 0,072%.

Попадинець Н.М.
к.е.н., молодший науковий співробітник
Інститут регіональних досліджень НАН України
РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ РЕГІОНОМ
Глобальною метою стратегії соціально-економічного розвитку України, є
поліпшення якості життя населення. Для її досягнення необхідно забезпечити гідні
життєві стандарти для всього населення, формування демократичної держави,
створення ефективної конкурентоспроможної економіки у світовому співтоваристві.
Особливість переходу до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку
полягає в тому, що в умовах глобальної конкуренції і відкритої економіки необхідно
наздогнати розвинені країни світу за рівнем добробуту та ефективності, на основі
випереджаючого проривного розвитку в тих секторах економіки, які дозволяють
максимально реалізувати національні конкурентні переваги.
Перехід до нової моделі розвитку економіки має формуватися на основі зміцнення
системи стратегічного управління регіональним розвитком, що забезпечує підвищення
комплексності та збалансованості розвитку регіонів і розміщення продуктивних сил,
підвищення збалансованості зобов’язань регіональних і муніципальних органів влади і
їх фінансових можливостей.
Проблемам структурної політики у стратегічному управлінні регіонами присвячені роботи таких вітчизняних дослідників: С.О. Білої, Я.А. Жаліла, І.В. Крючкової,
Л.І. Федулової, О.В. Черевко, Т.П. Шинкоренко та ін.
Проте попри значну кількість публікацій у зазначеній сфері, у вітчизняній теорії та
практиці формування структурних процесів управління регіонами немає комплексного
стратегічного підходу з урахуванням реалій і перспектив розвитку регіону.
Метою дослідження є встановлення суті регіональної структурної політики.
Під регіональною структурною політикою нами розуміється система цілей і
завдань органів регіональної влади щодо управління політичним, економічним і
соціальним розвитком регіонів і всієї регіональної господарської системи, а також
механізм її реалізації.
Науковою основою регіональної структурної політики служить система об’єктивних
законів і факторів територіального формування економіки в поєднанні з науковими
принципами управління при дотриманні законодавчого забезпечення, аналізу, прогнозування і програмування, бюджетного планування, державної підтримки регіонів.
Суттєвою особливістю регіональної структурної політики є те, що в її рамках
формується регіональна економічна система.
Для забезпечення ефективних економічних умов розвитку регіонів особливо
важливого значення має вдосконалення нормативно-законодавчої бази, формування
рівноправних бюджетних та податкових відносин між державою, регіонами та
муніципальними утвореннями.
В області регіональної структурної політики діяльність державної і регіональної
влади концентрується на сприянні:
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– розвитку і поглибленню економічної реформи, формування у всіх регіонах
сприятливої ринкової ситуації, конкурентоспроможної економіки, становленню
регіональних ринків товарів, праці і капіталу;
– скорочення надмірно глибоких відмінностей у рівнях соціально-економічного
розвитку регіонів, поетапного створення умов для зміцнення у них власної економічної
бази, підвищенню народного добробуту;
– досягненню економічно і соціально виправданого рівня регіональної
комплексності, раціоналізації структури господарства;
– встановлення тісних зв’язків регіонів України і держав-учасниць ЄС;
– удосконалення економічного районування країни.
Регіональна структурна політика має будується на принципах соціальноекономічної самостійності суб’єктів і реформування місцевого самоврядування.
Регіональна структурна політика спрямована на забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку регіонів на основі використання ними внутрішнього потенціалу,
структурної реорганізації господарських систем, вдосконалення технологій
регіонального розвитку в рамках єдиного державного і політичного простору України.
Регіональна структурна політика повинна містити такі елементи [1, c. 58]:
– цілі і завдання;
– принципи;
– організаційні форми і механізми структурного реформування.
Цілями такої політики є [2, c. 37]:
– підвищення і вирівнювання рівня життя населення різних регіонів;
– зміцнення соціально-економічних і національних основ держави, збереження його
цілісності та суверенітету;
– забезпечення національної, економічної та військової безпеки, екологічної
стійкості;
– формування ефективної ринкової економіки на основі реалізації структурної
політики регіону, створення механізмів забезпечення соціального захисту населення;
– дотримання конституційних норм та створення умов для національно культурного
розвитку населення.
Звідси випливає, що завдання регіональної структурної політики відображаються
у наступному:
– розробці програм і заходів економічного, правового і соціального характеру;
– виробленні стратегії державної підтримки регіонів з урахуванням економічної
активності регіонів;
– формуванні регіональної структури економіки, розвиток ефективних і конкурентоспроможних господарських систем;
– становленні та розвитку регіональних і зовнішніх ринків товарів, праці і
капіталу;
– формуванні інституційної та ринкової інфраструктури;
– вирішенні проблем депресивних територій, забезпечення державної підтримки.
Виконання означених завдань можливо в умовах реалізації довгострокової,
економічно обґрунтованої регіональної структурної політики.
Отже, основою регіональної структурної політики служить система об’єктивних
законів і чинників формування економіки України у поєднанні з принципами управління при дотриманні законодавчого забезпечення, аналізу, прогнозування і програмування, бюджетного планування та державної підтримки регіону.
1. Черевко О.В. Управління соціально-економічним розвитком регіону на стратегічних
засадах / О.В. Черевко // Економіка та держава. – 2006. – № 9. – C. 57-59.
2. Федулова Л.І. Проблемність регіонів : особливості регіональної політики в умовах
нової економіки / Л.І. Федулова, Н.Ю. Буга // Регіональна економіка. – 2008. – № 3. –
C. 31-41.
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РОЛЬ ЛЕНД-ДЕВЕЛОПМЕНТУ У КОМПЛЕКСНІЙ РОЗБУДОВІ
ТА ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ
Зростання обсягів інвестицій у сфері нерухомості, що відбувалося останніми
роками, призвело до збільшення попиту на земельні ділянки під комерційну забудову і,
як наслідок, до активного розвитку ленд-девелопменту, головною метою якого є
підготовка територій до початку будівельного процесу.
Класичний ленд-девелопмент – це формування середовища проживання, підвищення
ліквідності ділянок та їх інвестиційної привабливості. У широкому розумінні ленддевелопмент (land-development) – діяльність з соціально-економічного розвитку земельних
ділянок і територій, що здійснюється шляхом планування, проектування і будівництва
об’єктів промислової, соціальної, інженерної та комунальної інфраструктури [1]. У вузькому
розумінні ленд-девелопмент – діяльність, направлена на підвищення ліквідності та
інвестиційної привабливості земельних ділянок та збільшення внаслідок цього їх ринкової
вартості. Він включає операції від зміни категорії та цільового призначення землі до
забезпечення ділянки інженерною, транспортною інфраструктурою та комплексного
розвитку територій, який передбачає розробку концепції його забудови, створення варіанту
генплану, архітектурної концепції і т. ін.
Основними складовими ленд-девелопменту є:
- Аналіз ринку і перспектив розвитку території;
- Аналіз і розрахунок ефективної схеми розвитку території, у т.ч. попередній
розрахунок економічної ефективності проекту, який доцільно реалізовувати на обраних
ділянках;
- Обґрунтування інвестицій, у т.ч. розрахунок затрат і фінансовий аналіз проекту, оцінка його рентабельності;
- Оформлення прав на землю, визначення і зміна видів дозволеного
користування, організація інженерних та інших вишукувань;
- Залучення інвестицій у проект ленд-девелопменту;
- Містобудівне планування земельної ділянки, у т.ч. узгодження з генпланами
розвитку територій, аналіз оточення, оформлення технічних рішень, погодження
обмежень, підготовка проекту генерального плану розвитку;
- Реалізація проекту розвитку території.
Ленд-девелопмент на ринку нерухомості – найдовгостроковіший бізнес. Так,
наприклад, у масштабному ленд-девелопменті від ідеї до її втілення може минути до 50
років. Це ставить на перший план проблеми концепції розвитку території, а також
правові питання.
Інвестування подібних проектів і грошові вкладення в такий бізнес стають все більш
привабливими. У західних країнах ленд-девелопментом займаються як правило, спеціалізовані компанії, які придбавають перспективні масштабні ділянки, юридично їх
оформлюють, підводять необхідні комунікації, а потім передають їх одній або декільком
будівельним компаніям. При цьому доходи від капітальних вкладень у котеджні містечка
складають в середньому від 40 до 80%. Дуже вигідно інвестувати капітал у будівництво
промислових об’єктів. Торгівельні мережі, які швидко розвиваються, також потребують
впорядкованих ділянок, що мають перспективу подальшого розвитку. Відповідно, постійно є
великий попит на торгівельні і логістичні проекти.
Загалом, найважливішими завданнями ленд-девелопменту є:
- Розробка стратегії розвитку території;
- Маркетинг території та організація продажу земельних ділянок;
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- Мінімізація ризиків реалізації проектів;
- Оформлення дозволеного користування земельною ділянкою.
Зокрема, розробка стратегії розвитку території має включати: визначення
найефективнішого варіанту використання території, розробку проекту розвитку
території, економічний аналіз планувальних рішень та ін. Крім того, у сучасних умовах
ленд-девелопмент має здійснюватися на засадах сталого розвитку (sustainable
development). Тобто реалізація проектів у поточному часі повинна передбачати
можливість задоволення потреб майбутніх поколінь та не приводити до подальшої
деградації природи і природних ресурсів
1. Peiser, Richard В., with Anne В. Frej. Professional Real Estate Development: The ULI
Guide to the Business Second Edition. Washington, D.C.: ULI-the Urban Land Institute, 2003 –
549 р.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF COAL INDUSTRY OF UKRAINE
Energy Sector is the basis of the other sectors of economic activity, so the innovative
development of the energy sector will be a catalyst for innovation development of Ukraine's
economy as a whole. The coal industry is part of the priority sectors in terms of innovation
development of Ukrainian economy. The share of coal industry in GDP is 2 %, although the
actual contribution to the economy is much higher – one of the elements of sustainable
development as the economy and related industries. However, to date, the industry is in crisis
and in need of reform. In this regard, the urgent issue of innovations, including the upgrading
of coal enterprises and execution of research and development.
General theoretical and methodological aspects of innovative development of coal
industry engaged in examined by such scientists A. Amosha [1], L. Starychenko [1],
D. Cherevatskyy [1], O. Novikova, I. Pavlenko and others. Review of scientific sources
revealed that despite the presence of many of publications, there is no common approach to a
given problem. Most of the innovative development of the field associated with the
improvement of the technological component of the production process as well as the source
that will provide that the development is proposed borrowing foreign technology that is
contrary to global trends of innovative development of the coal industry.
The study aims to analysis of the state the coal industry, the identification and
substantiation of innovative development directions in view of international experience.
Identifying level of implementation of innovations in the coal industry (Table 1).
According to the statistics data can be make the following conclusions: the share of
enterprises were engaged innovation in the dynamics of the 2001-2012 years, and a number of
changing undulating – in 2005 is the growth within 0.5-1% by 2007, then recession to of the
same range, and then increase to 3% in 2012.
There are also problem of energy intensity production, as according to implementation
of new technological processes, their number is insufficient and considerably effect on cost of
production. The environmental problems of the industry such as high levels of CO2 and sulfur
oxide and nitrogen require for immediate investment in clean production systems.
According to the concept of innovation, which includes innovation processes and
innovation capacity, the coal industry is not made any provision to the average level of
innovative technologies or updating assets. Strategy of development of the energy sector in
2030, provides for a number arrangements that should carried out gradually, but not all of the
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The share of sales,
which applied in
manufacturing
innovative
technology, %

12
9
5
12
10
11
10
8
5
7
11
15

Put into service in the
production
of new types of
equipment

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

including saving,
ecological
safety

The share
of enterprises that
implemented
innovations of coal
industry, %

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Implementation
of new technological
processes

Years

position the strategy implemented. The analytical research of the state coal industry enables
highlight a number of systemic issues in the industry, including:
− modernization of capital assets in order to increase of production costs;
− increase the level of labor protection at enterprises sector;
− increase in financing scientific research institutes engaged in research of the coal
industry as having developed network of research institutions, reducing financing of which
resulted in the outflow of scientists and closing of current research areas;
− privatization of other enterprises of the industry in order to attract investment;
− high capital intensity of and relatively long term development of new deposits of coal.
In order to solve complex systemic issues in developed strategy of the energy sector in
2030 (the Strategy), the main target of which transition to an innovative model development
of coal industry of Ukraine.
Table 1
Dynamics of implementation of innovations on enterprises of coal industry

2
1
1
2
4
3
2
1
1
2
3
5

22
19
15
12
14
16
14
11
12
14
17
27

0,25
0,5
0,8
0,4
0,2
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2

Source: Compiled based on data by the author [2]

A result of implementation Strategy we obtained the liberalized market of coal
according to European practices, update structure of ownership coal mining enterprises,
increasing volumes of coal to 115 million tons per year and renewal processes.
Financing of the measures provided for in the state budget expenditures, assets of
individuals and entities obtained as a result of privatization and the involvement of credits of
foreign banks.
In such a script the innovative development of coal industry, the state will stop
subsidization to 2020, as will on the level industry profitability.
Analysis of the strategy demonstrated that it reflected variety priorities that will ensure
innovative script of Coal Industry of Ukraine. Strategy implementation will make it possible
to resolve problem of supporting for energy independence Ukraine for short and long term.
However, must be noted that it is of the quality of practical implementation of the Strategy,
completeness and timeliness of implementation all legal, institutional, infrastructural and
financial measures depends on the actual the ability to create of competitive national coal
companies that can to provide the required resources economy. Therefore creation of
favorable investment climate, transparent business conditions, tax holidays and renewal
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legislation pertaining to coal industry as a result can provide a positive dynamic of change
microeconomic indicators of the industry.
1. Amosha O.I., Starychenko, D.Yu. Cherevats'kyj (2013), “Condition Main Problems
and Prospects of Coal Industry of Ukraine”: nauk. dop., NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promsti., рр. 1-44
2. State Statistics Service of Ukraine (2012), “Naukova ta innovatsijna diial'nist” v
Ukraini 2012. Statystychnyj zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine 2012.
Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА І ПРИНЦИПИ
ЇХНЬОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ
Одним із найважливіших завдань менеджменту є створення механізму узгодження функціонування підрозділів підприємства і досягнення самовіддачі працівників у
забезпеченні постійного покращання показників діяльності організації. Одним з його
елементів є система мотивування, яка дає змогу цілеспрямовано впливати на поведінку
людей відповідно до потреб організації До основних рис системи мотивування
працівників належать [1]:
• сприяння формуванню і досягненню суспільно значущих цілей організації і
завдяки цьому підтриманню рівноваги між економічними цілями та суспільною
відповідальністю підприємства;
• виконання функції комунікації між керівниками, власниками організації та її
працівниками. Мотивування стосується створення та підтримання взаємного порозуміння між підприємством та окремими групами людей або всередині груп;
• система мотивації має дві сторони. Одна сторона стосується рівня, диференціації структури та динаміки витрат на персонал, зокрема заробітної плати, створення
системи стимулів до праці. Друга пов'язана зі стилем управління, що застосовується
керівниками. Вона проявляється у поступовому переході від авторитаризму до
демократичного стилю..
Жодна дія людини не відбувається без мотивації. Тому для успішного керування
поведінкою людей у процесі їх діяльності дуже важливо встановити, чому саме люди
працюють, що викликає у них бажання і потребу працювати, творчо мислити, розвиватись,
прикладати зусилля для застосування нетрадиційних підходів у вирішенні виробничогосподарських проблем. Отже, мотивація визначає пріоритети активності, посилює бажану
поведінку людини. Розуміння внутрішніх механізмів мотивації праці дає змогу менеджерам
виробити ефективну політику в сфері трудових відносин, створити «режим найбільшого
сприяння» для тих, хто справді хоче продуктивно працювати [2, 3].
До завдань побудови системи мотивування належать: формування в кожного
співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці, демократичних
підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації; навчання
персоналу і керівного складу психологічним основам внутрішньофірмового спілкування [4].
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Незважаючи на те що між мотивацією і кінцевим результатом діяльності людини
немає однозначного зв'язку (це зумовлено впливом випадкових або суб'єктивних факторів –
здібності, емоційний стан, вплив третіх осіб тощо), ефективність управління значною мірою
залежить від того, наскільки адекватні стимулюючі заходи. Тому менеджер повинен
своєчасно вносити відповідні зміни у мотиваційний процес, зважаючи на зміну структури
потреб працівників. Головне завдання керівника — не в задоволенні всіх потреб співробітників, а у створенні таких умов, за яких вони могли би задовольнити їх самостійно [5].
Проведені дослідження дозволяють виділити три групи проблем формування
моделей мотивування на підприємстві:
• відсутність інформації про потреби працівників і дієвість застосування тих чи
інших методів впливу на них;
• постійна зміна потреб працівників;
• обмеженість фондів матеріального стимулювання працівників.
На переважній більшості вітчизняних підприємств використовувана модель мотивування не є повністю інтегрованою у систему інформаційного забезпечення управління
підприємством. Мотивування працівників, здебільшого, має ситуаційний характер і
базується не на вивченні ретроспектив і актуальних потреб персоналу, а на баченнях і
переконаннях керівників підприємств, які приймають рішення про застосування тих чи
інших методів впливу на них. Як наслідок, ці системи, значною мірою, є суб’єктивними.
Необґрунтованість величини фондів матеріального стимулювання працівників
підприємства спричинена відсутністю методик визначення граничних рівнів матеріального стимулювання працівників. Щодо непоінформованості керівників підприємств
про характер зміни потреб працівників, то ця проблема зумовлена відсутністю
концепції формування і застосування моделей мотивування, а також тим, що інструктивно-методичний інструментарій управління не зобов’язує конкретні підрозділи
підприємств або окремих працівників формувати бази даних про потреби працівників і
дієвість застосування тих чи інших методів впливу на них.
Принципами розв’язання вище виділених проблем є [6; 7; 8]:
• узгодження цілей підприємства, потреб працівників і способів їх реалізації;
• конкретність постановки завдань перед працівниками;
• надання працівникам можливості саморозвиватись;
• варіативність результатів діяльності;
• економічна ефективність застосування методів мотивування;
• відповідальність керівників підприємств за здійснений ними вплив на
підлеглих;
• розвиток системи мотивування і готовність розробників системи мотивування
до формування і реалізації змін у цій системі;
• диференційованість у мотивуванні.
Дотримання таких принципів під час формування моделей мотивування суб’єктів
креативної діяльності дозволить, певною мірою, розв’язати проблеми, котрі виникають
в процесі формування системи мотивування на підприємстві.
1. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством:
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.С. Процик. – Львів., 2007. – 25 с.
2. Георгіаді Н. Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком
машинобудівних підприємств: Монографія / Георгіаді Н. Г. – Львів: Видавництво
Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 336 с.
3. Кузьмін О.Є. Управління ризиками і інноваційній діяльності / Кузьмін О.Є.,
Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. – Львів: Ви-во Національного університету «Львівська
політехніка». – 2009 р. – 176 с.
4. Теоретичні основи мотивування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.grinchuk.lviv.ua.
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національного університету імені Івана Франка. Випуск № 19. Формування ринкової
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співвіднесення його із саморозкриттям [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.bdpu.org/scientific_ published/psychology_2_2005/4.
8. Каракай Ю. В. Визначення незадоволених ринкових потреб як основа
маркетингу інноваційних товарів / Ю. В. Каракай // Вісник НУ “Львівська
політехніка”: Логістика. – 2005. – Випуск № 526. – С. 68-72.
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ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Об’єктивною необхідністю існування місцевого самоврядування як права та
здатності територіальних громад незалежно вирішувати питання місцевого значення є
реалізація принципа самостійності. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується
наявністю власних дохідних джерел територіальної одиниці, за рахунок яких
з’являється можливість вирішення питань комплексного фінансового забезпечення
економічного та соціального розвитку даної території.
Концептуальна основа фінансової самостійності місцевого самоврядування полягає у
незалежності місцевих органів влади від центральних органів щодо прийняття рішень із
проблем місцевого рівня та їхнього вирішення за допомогою власних фінансових ресурсів. В
іншому випадку, місцеве самоврядування не взмозі задовольнити потреби населення, які
склалися в залежності від особливостей даної території та місцевих інтересів. Таким чином,
місцеві органи влади є агентами на місцевому рівні загальнодержавної влади, що надає
змогу забезпечувати лише гарантовані державою блага не враховуючи специфіки місцевих
уподобань.
На основі визначення вітчизняними та зарубіжними науковцями поняття «фінансової
самостійності» місцевого самоврядування виникає необхідність уточнення даної дефініції,
його удосконалення з урахування етапів розвитку місцевих фінансів України.
Розвиток бюджетних відносин пов’язують з появою держави, але пройшло багато
часу перш ніж бюджет став невід’ємним атрибутом держави, а необхідність його
формування була усвідомлена людьми. Цьому передувала тривала еволюція товарногрошових відносин, вироблення системи збирання і витрачання державних доходів, яка
б задовольняла більшу частину суспільства, забезпечувала виконання державою таких
важливих функцій, як захист від посягань інших держав, фінансування соціальноекономічного розвитку країни.
Елементи створення системи місцевого самоврядування розпочалися з XI-XV ст., у
цьому періоді країни Європи були поділені на князівства та інші територіально-громадські
об`єднання, розвиток яких залежав від особливостей їх історичного розвитку, типу
цивілізацій, які у ньому склалися, ходу етнічних процесів, розвитку господарських зв'язків,
транспортних шляхів, особливо торгівля спонукала до становлення міських громад які мали
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статус автономних одиниць, прикладом таких громадських утворень можна вважати міста
Галицько-Волинського князівства, які реалізовували на своїй території закони магдебурзького права. Саме з установленням магдебурзького права – юридичного закріплення успіхів
городян у боротьбі з феодалами за самостійність, що надає права на самостійне управління
та власний суд, права земельної власності та звільнення від більшості повинностей –
пов’язують початок розвитку місцевого самоврядування. В Україну магдебурзьке право
було перенесене німецькими колоністами, що заселили західноукраїнські міста у ХІV ст.
Першими містами, що дістали магдебурзьке право, були: Володимир Волинський (близько
1324 р.), Сянок (1339 р.), Львів (близько 1352 р.), Кам’янець (1374 р.), Київ (1494 р.). Згідно з
магдебурським правом міста одержували право самоврядування [1, с. 8].
Місцеве самоврядування в його сучасному розумінні з'явилося в середині XIX ст.
Термін «місцеве самоврядування» вперше обґрунтував німецький юрист Р. Гнейст для
визначення такого виду управління на місцях, за якого територіальні громади
законодавчо було наділено правом самостійного вирішення місцевих проблем.
У Західній Європі та Північній Америці за останні двісті років право на місцеве
самоврядування, незважаючи на значну різноманітність систем, стало конституційно
визнаним у більшості держав. Конституційні норми в цих країнах гарантують
муніципалітетам, провінціям, іншим регіональним та територіальним утворенням право
самостійного урядування і самоорганізації. Зовсім недавно всі посткомуністичні
держави Східної Європи внесли положення про місцеве самоврядування до своїх
конституцій та законів [1, c. 12].
Становлення місцевого самоврядування в Україні розпочалося на теренах
розбудови Київської держави в період IX-X ст., на цьому етапі з’явилися земства, які
існували під керівництвом дворянства, де можна було прослідкувати елементи
децентралізації влади. Більш активного розвитку місцеве самоврядування дістало
наприкінці ХІХ ст., після відміни кріпацтва, що в свою чергу позитивно вплинуло на
розвиток сільського господарства, промисловості та інших економічних і політичних
процесів [2, c. 339].
Узагальнюючи вищезазначене, можна визначити етапи становлення місцевого
самоврядування в Україні (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи розвитку фінансової самостійності місцевого самоврядування України1
Етап
І етап ХІХ ст. –
початок ХХ ст.

ІІ етап 1917-1935рр

ІІІ етап 1936-1960рр

ІV етап 1961- 1990рр

1

Характерні риси
Відокремлення місцевих фінансів від державних
Організація місцевих органів влади
Передання окремих функцій органами центральної влади місцевим
Складання перших кошторисів доходів і видатків губерній
Законодавче оформлення місцевого бюджету
Налагодження системи місцевого оподаткування
Впорядкування процедур бюджетного процесу
Централізація влади
Посилення адміністративно-командної системи управління
Зменшення кількості місцевих податків та зборів
Впровадження відсоткових відрахувань з державного бюджету до місцевих
Зменшення тиску верховної влади на місцеве самоврядування
Проведення грошової та бюджетної реформи
Впровадження нормативного методу при формуванні державного та
місцевого бюджету
Використання госпрозрахунку
Розширення прав місцевих рад

Розроблено автором
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Продовження табл. 1
Етап
V етап 1991-2010рр
VІ етап 2011- до
сьогодні

Характерні риси
Відродження місцевого самоуправління
Законодавча регламентація бюджетних, податкових відносин
Підписання Європейської хартії місцевого самоврядування
Удосконалення Бюджетного кодексу України
Систематизація податкового законодавста, прийняття Податкового кодексу
України
Розширення фінансової бази місцевого самоврядування

1. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: навч. Посіб./О.М. Ніколаєва, А.С. Маглаперідзе – К.: «Центр учбової літератури», 2013.– 354с.
2. Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету
міста/ Н. Старостенко // Економіка України. – 2005. – № 9.– С. 39–47.

Шевчинин В.О., Опанасенко Є.Б.
студенти групи ФМА-51
Національний університет ДПС України
Науковий керівник – ст. викл. Демченко Т.М.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
В процесі глобалізації національної економіки України, фінансова незалежність
місцевих органів влади постає чинником формування демократичних засад в
суспільному житті населення, а також нових економічних відносин в країні. Місцеві
бюджети виступають як основний фінансовий інструмент органів державної влади на
місцях та органів місцевого самоврядування та постають забезпечують формування
фінансової незалежності останніх.
Питання, стосовно функціонування місцевих бюджетів та необхідності формування фінансової незалежності місцевих органів влади були висвітлені в працях
М.А.Гапонюк, В.І.Кравченко, В.В. Мамонова, О.О.Сунцова, Ю.І.Ганущак, М.В.Пітцик,
О.В.Слобожан, О.В.Чумакова та І.І.Єфремова, О.П.Кириленко та інших.
Місцеві бюджети функціонують з метою формування фінансових ресурсів
територіальних громад, що необхідні для забезпечення виконання завдань і функцій
органів місцевого самоврядування, та їх використання для задоволення економічних і
соціальних потреб населення.
Необхідність функціонування місцевих бюджетів полягає в тому, що:
• місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного регулювання;
• фінансування більшості державних видатків, насамперед соціального
спрямування, здійснюється з місцевих бюджетів;
• місцеві бюджети є одним із джерел задоволення життєвих потреб населення;
• місцеві бюджети стають головним інструментом реалізації регіональної
політики та вирішення важливих завдань на місцях;
• за допомогою місцевих бюджетів втілюються загальнодержавні програми,
пов’язані з розвитком галузей народного господарства [3].
Як і фінансова система, інститут місцевих фінансів постійно перебуває у
постійній трансформації, отримуючи нові риси, що притаманні в країнах з розвиненою
ринковою економікою. Редакція Бюджетного кодексу України, прийнята у 2010 р.,
внесла позитивні зміни у сферу функціонування місцевих бюджетів. Зокрема,
зменшено ризики місцевих бюджетів при несвоєчасному набранні чинності Закону
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України «Про державний бюджет України» (ст. 41); змінено структуру дохідної
частини бюджетів із врахуванням частки щорічних відрахувань від загальнодержавних
податків та зборів (ст. 108); змінено вимоги щодо здійснення запозичень місцевими
органами самоврядування (ст. 16) та ін.
Вплив місцевих бюджетів на суспільний і економічний стан територій яскраво
відображає структура надходжень та видатків. Так, за 2013 рік загальний обсяг
надходжень до місцевих бюджетів становив 105,2 млрд грн, що більше за відповідний
показник 2012 року на 4,4 У регіональному розрізі найбільший темп приросту спостерігався
у Хмельницькій області, де він склав 17,4 % щодо відповідного показника 2012 року.
Зменшення показників було зафіксовано в 5-ти регіонах, а найсуттєвіше – у Полтавській області (–8,4 %) [4].
Обсяги видатків місцевих бюджетів у 2013 році становили 218,2 млрд грн, що на
1,3 % менше порівняно відповідним показником 2012 року. У регіональному розрізі
зростання спостерігалося лише в Закарпатській області та Автономній Республіці
Крим, де обсяг видатків збільшився на 6,0 % та 5,0 % відповідно до показника 2012 року. Водночас у решти регіонів відбулося зменшення обсягів видатків, найзначніше – у
м. Київ (–52,1 %) [4].
Дотаційність місцевих бюджетів в Україні становить понад 70 %, 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету [2]. Тому,
постає проблема реформування місцевих фінансів, та приведення бюджетної системи
до тих вимог, що постають на даний момент.
А саме, перед місцевими бюджетами України постають наступні проблеми, як:
- надмірна централізація місцевих бюджетів, а також відсутність конкретного
розподілу функцій і завдань між органами державної влади і органами місцевого
самоврядування;
- істотна відмінність в формуванні нормативно-законодавчої бази місцевих
бюджетів різних регіонів;
- недосконалість системи функціонування міжбюджетних відносин, відсутність
механізмів регулювання міжбюджетних відносин в Україні.
Дані проблеми щодо функціонування місцевих бюджетів породжують виникнення
дисбалансу в самих місцевих бюджетах, а саме виникає дефіцит бюджетних коштів, та не
вирішуються важливі суспільні проблеми в межах територіальної громади.
Тому, для уникнення даних проблем доцільно запропонувати наступні шляхи їх
вирішення:
- реформувати нормативно-законодавчу базу, що б відповідала реаліям функціонування місцевих бюджетів;
- забезпечити перехід до децентралізованої моделі функціонування місцевих,
що дасть змогу місцевим фінансам стати більш самостійним інститутом;
- здійснити реформування системи місцевого оподаткування, перегляду
особливостей функціонування деяких місцевих податків і зборів;
- удосконалити механізм розподілу міжбюджетних трансфертів у розрахунку
обсягів видатків по окремих галузях, що враховуються при визначенні дотації,
призначеної для вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами;
- залучати іноземні інвестиції та кредити;
- забезпечити здійснення контролю за формуванням і використанням місцевих
бюджетів територіальною громадою.
Отже, місцеві бюджети виступають основою формування фінансової бази
місцевих органів влади. Після прийняття нової редакції Бюджетного кодексу України,
місцеві бюджети все більше стали задовольняти соціально-економічні потреби
територіальних громад, та надали можливість органам місцевого самоврядування
безпосередньо виконувати свої функції Проте діюча бюджетна система України, в
контексті об’єктивних реалій, потребує удосконалення. Зокрема, постала необхідність
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вдосконалення правового поля розвитку місцевих бюджетів, удосконалення механізмів
формування міжбюджетних відносин в Україні.
1. Бюджетний кодекс України від 01.01.2014 р. № 2456-VI / Верховна Рада України. /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Інформаційно-аналітичний
бюлетень
КМУ
[Електронний
ресурс]:
http://www.info-kmu.com.ua/2013-10-30-000000pm/article/16713754.html
3. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: навчальний посібник / О.М. Ніколаєва,
А.С. Маглаперідзе.-К.:ЦУЛ,2013.-354с
4. Щомісячний Моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської
систем України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/news/559/

Щур Р.І.
к.е.н., викладач
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИХ ЗОН В РЕГІОНАХ
Рівень розвитку інвестиційного ринку що є одночасно об’єктом і інструментом
інвестицій у нові галузі і підприємства залежить від ефективності організації
інвестиційного процесу в країнах з ринковою економікою.
Дослідження проблем інвестиційного розвитку та методологічно-методичних
основ формування механізму ринкової інфраструктури є предметом наукових пошуків
вітчизняної економічної науки. Вагомий внесок у дослідження цієї проблематики
внесли вітчизняні вчені: І.О. Бланк, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній,
С.І. Дорогунцов, Є. П. Качан, М.І. Крупка, І.Г. Ткачук та ін.
Основними завданнями інвестиційної політики є створення сприятливих умов для
діяльності суб’єктів господарювання з метою стимулювання інвестиційної діяльності,
підвищення життєвого рівня населення. Оцінка ефективності інвестиційної політики
залежить від залучення інвестицій в розвиток економіки.
В той же час, розвиток інвестиційної діяльності в регіонах потребує максимальної
співпраці місцевих органів влади з потенційними інвесторами. В свою чергу місцеві органи
влади повинні володіти всією інформацією щодо можливостей регіонального економічного
розвитку, і в разі потреби надавати інвесторам необхідну підтримку [1, с. 31].
Тому важливою складовою ефективної реалізації інвестиційної політики в
регіонах є створення та функціонування інвестиційно-промислових зон. Поняття
“інвестиційно-промислова зона” і досі лишається розмитим, не має необхідного
наукового обґрунтування. Уявлення про те, що промислова зона – це зазвичай ділянка,
що її посідає великий заводський корпус, уже помалу відживає своє. Як правило,
інвестиційно-промислова зона означає сукупність промислових районів або досить
великих просторових ареалів з високою концентрацією у них промисловості.
Під інвестиційно-промисловою зоною пропонується розуміти певну територію
для відтворення і розвитку суб’єктів економічної діяльності регіону за рахунок
ринкових, соціально-економічних, організаційно-правових, фінансових і інших наявних
ресурсів, що залучаються у процесі інвестиційної діяльності і забезпечують умови для
економічного розвитку регіону і держави загалом.
Економічні передумови створення і розвитку інвестиційно-промислових зон
можна згрупувати таким чином:
1) історико-економічні передумови;
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2) особливості суспільної організації виробництва;
3) характер прояву територіального поділу праці (на регіональному й міжнародному рівнях);
4) загальний рівень економічного розвитку регіону.
Основними принципами при розміщення інвестиційно-промислових зон, для
стимулювання підприємницької діяльності є наступні:
1) максимальне наближення до сировинних, трудових та ін. ресурсів;
2) вирівнювання економічного розвитку регіонів;
3) створення нових робочих місць;
4) впровадження новітніх технологій;
5) можливість залучення значних інвестиційних ресурсів;
6) стимулювання розвитку сільських та депресивних територій.
Закономірністю ефективного та раціонального розміщення інвестиційнопромислових зон реалізується в першу чергу через принцип розміщення виробничого
процесу з погляду наближення її до природно-сировинних, матеріальних, трудових та
інвестиційних ресурсів.
Формування та функціонування інвестиційно-промислових зон в Україні дасть
змогу збільшити надходження інвестицій з різних джерел фінансування, створити нові
робочі місця, створити сучасну виробничу, транспортну, соціальну та ринкову
інфраструктуру, підвищити ефективність використання природних ресурсів, а відтак
досягти високої конкурентоспроможності регіонів України.
1. Ткачук І. Г. Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика: Монографія / І. Г. Ткачук, С. О. Кропельницька. – Івано-Франківськ:
Типовіт, 2009. – 264 с.

Юрків Х.В.
студ. гр. ФК-41
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник – к.е.н., доцент Вівчар О.Й.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Економіка кожного регіону розглядається як невід’ємна частина економіки
держави, а також як самостійна цілісна система, що має власні джерела доходів та цілі
розвитку, унікальний ресурсний потенціал.
На сьогодні регіональний розвиток в Україні характеризуються розбалансованою
структурою економіки, низьким рівнем інноваційної діяльності, зниженням виробничих потужностей підприємств та їхньою технологічною відсталістю тощо. Ті та інші
характеристики регіонального розвитку посилюють залежність соціально-економічного
стану території від центральних органів влади та зовнішньоекономічної ситуації.
Зменшують активність територіальних громад до акумулювання фінансових ресурсів
через неефективність системи їх перерозподілу та використання.
Варто зазначити, що невід’ємною складовою ефективного розвитку регіону є
стабільний економічний та соціальний розвиток органів місцевого самоврядування.
Оскільки до фінансових систем органів місцевої влади належить значна частина
внутрішнього валового продукту (ВВП), перерозподіляючи який, вони здійснюють
вплив на процес суспільного відтворення, проводять політику щодо підвищення якості
та рівня життя громадян, створення сприятливих умов для розвитку малого і
середнього бізнесу [4, с. 18-19].
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Важливим показником конкурентоспроможності регіонів є зростання ділової
активності та оптимізація структури підприємництва. Враховуючи те, що покращення
економічного розвитку регіонів в Україні потребує значних фінансових і матеріальних
ресурсів, то процес підвищення конкурентоспроможності буде тривалим і затратним.
Таблиця 1
Індекс конкурентоспроможності регіонів України в 2013 р. [2, с. 7]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Регіон
м. Київ
Харківська
Одеська
Донецька
Дніпропетровська
Львівська
Київська
Запорізька
Полтавська
м. Севастополь
АР Крим
Рівненська
Хмельницька
Сумська

Індекс
4,4
4,25
4,18
4,17
4,15
4,07
4,06
4,03
4,02
4,01
4
4
3,98
3,98

Регіон
№
Івано-Франківська
15
Вінницька
16
Волинська
17
Черкаська
18
Миколаївська
19
Закарпатська
20
Луганська
21
Чернівецька
22
Чернігівська
23
Тернопільська
24
Житомирська
25
Херсонська
26
Кіровоградська
27
Україна (в середньому за регіонами)

Індекс
3,98
3,97
3,97
3,96
3,96
3,96
3,96
3,95
3,93
3,88
3,88
3,87
3,83
4,01

Індекс конкурентоспроможності регіонів України в 2013 році знаходився в межах
3,83 – 4,4 та вказував на значну диференціацію регіонів за рівнями основних
економічних показників, яка суттєво впливає на розмір оплати праці, трудову міграцію
населення в межах країни та на зниження зацікавленості щодо вдосконалення
ефективності використання наявного ресурсного потенціалу регіону. Залишає
негативний відбиток на територіальній єдності та цілісності держави, створює
економічну основу для сепаратизму та автономізації.
Щодо політики держави у сфері соціально-економічного розвитку регіонів, то вона
повинна бути спрямована на покращення соціальної, виробничої та комунікаційної
інфраструктури, на залучення міжнародного капіталу та на мінімізацію економічних
диспропорцій у показниках рівня життя громадян України незалежно від місця проживання.
Тому, «прямим» механізмом стимулювання розвитку регіонів залишається державна
фінансова підтримка, яка кожного року надається регіонам з різних джерел фінансування. З
метою стимулювання регіонального розвитку Мінрегіон у 2013 році здійснював реалізацію
та супровід 23 бюджетних програм та субвенцій на загальну суму понад 2,7 млрд. грн. На
об’єкти будівництва у 2013 році було спрямовано 2 300 млн. грн., на інші заходи, в тому
числі придбання обладнання та погашення кредиторської заборгованості 654 млн. грн.,
нерозподілений залишок (станом на 01.09.2013) становив 622 млн. грн. Загалом роботи
ведуться на 1 495 об’єктах соціального значення [1].
Оскільки, Мінрегіон є партнером міжнародних організацій, які реалізовують в
Україні ряд програм технічної та фінансових допомоги, то слід зазначити, що декілька
регіонів вже долучились до глобальних міжнародних процесів, спрямованих на
використання місцевою владою максимальної кількості джерел фінансування. Одним з
таких проектів є Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в
Україні» DESPRO, який розпочато в нашій державі з 2007 року. Впродовж перших двох
фаз проекту, що проходили у АР Крим, Вінницькій та Сумській областях, з метою
покращення якості водопостачання реалізовано 78 проектів на суму близько 37,3 млн.
грн. У третій фазі (2013-2017 рр.) до проекту планують долучитися Дніпропетровська
та Івано-Франківська області, частка внеску проекту DESPRO складатиме 40% від
загальної вартості проектів [1].
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Отже, сучасні проблеми в розвитку регіонів України потребують розроблення
інноваційних підходів до формування регіональної політики. Серед інновацій, що
сприятимуть розвитку регіонів, важливе значення має використання потенціалу та переваг
міжрегіонального співробітництва, що дозволить послабити соціальну напруженість в країні,
а також створення регіональних і міжрегіональних кластерів, що стимулюватимуть
залучення інвестицій до інноваційно зорієнтованих комплексів регіонів[3, с. 3].
Інноваційність підходів до регіонального розвитку повинна бути направлена на мотивацію
регіонів до саморозвитку та на пошук прихованого ресурсного потенціалу регіону і
раціональне його використання, на зменшення дотаційних і субвенційних механізмів
підтримки регіонального розвитку. Також слід зазначити, що невід’ємною складовою
інноваційного розвитку є наявність законодавства, яке сприятиме впровадженню інновацій
як в економічній сфері регіонів, так і в суспільстві в цілому.
1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minregion.gov.ua
2. Фонд «Ефективне управління»: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України
2013
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2013_body_ukr_web.pdf
3. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / С. О. Біла, Я.
А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/innovation_Bila.indd-bb655.pdf
4. Місцеві фінанси: навч. посібник/ О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 260 с.

116

СЕКЦІЯ 3

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ТА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Алешко Л.А.
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник – к.е.н., доцент Смірнова Т.О.
ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ САМОСТРАХУВАННЯ
Самострахування або «самофінансування» – це така форма, яка передбачає
самостійне покриття збитків, яке відбувається за допомогою власних коштів. Існують
два методи здійснення самострахування:
• затратний (відбувається фінансування лише невеликих витрат і за допомогою
поточних коштів підприємства);
• фондовий (першочергово відбувається формування спеціальних фондів).
Важливим критерієм під час обрання форми страхового захисту є частота та
величина ризику. Ризик, який проявляється досить часто, але збитки його несуттєві –
передаються у самострахування. Ризик, який є досить загрозливим варто надавати
професійним страховикам.
Основою самострахування є те, що воно базується на індивідуальній відповідальності
та означає самостійне формування юридичними та фізичними особами страхових (резервних) фондів за допомогою особистих доходів. Керує сформованим фондом страхувальник
(він же одночасно є і страховиком), і всі прибутки та збитки лежать на його відповідальності.
Напрями витрачання фонду страхувальник обирає самостійно [3].
Таку форму страхування вважають дорогою та нераціональною. Дорога тому, що
суб’єкт повинен створити такий фонд, який би в повному обсязі міг покрити можливі
збитки, а це зменшує його фінансові можливості. Нераціональна тому, що передбачає
вилучення з обігу значних фінансових ресурсів [2].
Фонд самострахування здатний утворюватися у грошовому вигляді (капіталізований фонд) та у матеріальному вигляді (готова продукція, одяг, сировина, запаси та
інше). Капіталізований фонд є більш універсальним, а другий фонд використовується
для вирішення специфічних проблем та завдань.
«Самофінансування» започаткувало новий вид організації страхових відносин.
Особливістю такого типу відносин є те, що кошти самострахування отримують окрему
інституційну форму управління. Це страхова компанія чи товариство, яке утворюють
кілька споріднених організацій, які зацікавлені в самозахисті від ризиків. Фірма, що
створила такі відносини отримує статус матері, а створене товариство стає її дочірньою
фірмою. Такі товариства називаються кептивами, що означає «залежний».
Види кептивів:
• чисті – фінансують лише збитки власника;
• групові кептивні компанії – формуються, щоб обслуговувати ризики, які
створюються групою підприємців, які діють в одному професійному секторі або
групою фізичних та юридичних осіб, в яких присутні спільні страхові інтереси.
• компанії, які надають послуги у сфері обслуговування ризику третім особам [3].
Перевагами самострахування є те, що воно досить надійне, має високу
платоспроможність, високоліквідне. «Самофінансування» допомагає вирішити досить
оперативно питання щодо відшкодування незначних збитків. Також важливою
перевагою є те, що не потрібно платити страхові премії, які передбачають не лише
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відшкодування збитків, заподіяних нещасним випадком чи стихійним лихом, але й
покриття витрат страховика щодо отримання офісу та на формування прибутку.
Недоліком є не лише те, що така форма страхування є дорогою і нераціональною,
але й те, що деякі ризику призводять до ліквідування підприємства. Оскільки кошти
фондів не зосереджені на рахунку в банку, то коли виникне потреба покриття збитку,
вони можуть бути у неліквідній формі [2].
Кому ж вигідне самострахування? Тим компаніям, які вже страхувалися не один
рік і володіють статистикою збитковості, показники якої стабільні, доцільно
використовувати таку форму страхування. Також вигідне тим, що підприємство
самостійно вирішує ,які саме збитки варто покривати, а які ні.
Чому ж така схема рідко застосовується на нашому ринку? Відповіддю буде те,
що це є небезпечно. При настанні значних збитків підприємство може «піти в мінус».
Також немає достатнього досвіду у проведенні самострахування.
Все ж таки вигода чи ризик? Відповідь на це питання для кожного своє.
Компаніям, які здатні брати на себе відповідальність за всі можливі ризики і володіють
статистикою збитковості, звісно вигода. Підприємствам, які не є професійно
обізнаними у цій сфері діяльності, звісно – ризик, адже вони можуть втратити значно
більше, проводячи самострахування [1].
Отже, обрання форми страхування – це самостійний вибір підприємства, яке несе
власну відповідальність за всю його діяльність.
1. Юрій Ніканенок, директор відділів розвитку та страхування особистих
продуктів компанії BritMark – Самострахування – вигода чи ризик? [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://brit-mark.com/ua
2. Мачуський В.В. Самострахування як організаційно-правова форма страхування //
Секція “Право”, №10 “Господарське право”.
3. Страхування, його сутність, види. Самострахування [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://stud24.ru/insurance/strahuvannya-jogo-sutnst-vidisamostrahuvannya/403785-1379179-page1.html

Балунський В.В.
студент
Зінкевич О.В.
старший викладач
Національний університет водного господарства та природокористування
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
Наявність значної кількості первинних документів з обліку операцій з основними
засобами викликане значною розгалуженістю видів операцій з такими активами. Це
викликає необхідність дослідження можливостей мінімізації кількості реквізитів та
показників документів з метою економії витрат часу облікових працівників [1].
Функціонально-вартісний аналіз – це системне комплексне вивчення об’єкта
дослідження з точки зору пошуку можливостей покращення його суспільно-необхідних
споживчих якостей та мінімізації витрат на створення, функціонування, експлуатацію та
ліквідацію цього об’єкту [2]. Метою функціонально-вартісного аналізу облікової інформації
є вдосконалення організації обліку і аналізу на підприємстві, скорочення витрат часу
облікового персоналу, підвищення оперативності обліку, аналізу і прийняття управлінських
рішень, що в кінцевому підсумку дає можливість максимізувати прибуток підприємства.
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Процес організації функціонально-вартісного аналізу облікової інформації
передбачає виконання таких робіт:
– визначення підрозділів і посадових осіб, відповідальних за розв’язок управлінських завдань за даним напрямком обліку;
– встановлення кола спеціалістів, які беруть участь у проведенні робіт щодо
вдосконалення інформаційного забезпечення, враховуючи споживачів інформації;
– дослідження складу пов’язаних з досліджуваною інформацією управлінських
завдань; визначення найбільш раціональних і зручних форм подання інформації;
– проведення інвентаризації всіх функцій, які виконуються досліджуваною
інформацією;
– інвентаризація всіх документів-носіїв інформації, розрахунок коефіцієнтів
використання інформації і коефіцієнтів корисного використання площі документів;
– виявлення показників, які використовуються в підрозділах-адресатах або не
використовуються, причини недовикористання окремих показників, документів у цілому;
– визначення витрат часу на складання кожного документу;
– побудова структурно-інформаційної схеми обліку та аналізу для прийняття
рішень щодо досліджуваного питання;
– розробка схеми документообігу, поєднаної із структурно-вартісною схемою
облікової інформації;
– виявлення головних недоліків щодо якості досліджуваних документів, схеми документообігу, структурно-вартісної і структурно-інформаційної схем облікової інформації;
– проведення обробки результатів методом експертних оцінок;
– формулювання загальних висновків із зазначенням напрямків вдосконалення
документообігу, самих документів і їх реквізитів, підвищення оперативності, стислості і
рівня аналітичності облікової інформації, зменшення витрат праці облікових працівників.
У роботі по вдосконаленню інформаційного забезпечення з питання, що
досліджується, беруть участь керівник та головний бухгалтер підприємства.
З інформацією щодо обліку основних засобів пов’язані наступні управлінські
завдання:
– визначення напрямку використання об’єктів основних засобів;
– збір і фіксація необхідної інформації;
– контроль за станом та ефективністю використання об’єктів основних засобів;
– економічний аналіз отримуваної інформації;
– прийняття управлінських рішень.
Для обліку основних засобів використовується цілий ряд документів: Акт прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма ОЗ-1), Акт приймання-здачі
відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма ОЗ-2), Акт на
списання основних засобів (форма ОЗ-3), Акт на списання автотранспортних засобів
(форма ОЗ-4), Акт на установку, пуск, демонтаж будівельної машини (форма ОЗ-5),
Інвентарна картка обліку основних засобів (форма ОЗ-6), Опис інвентарних карток з
обліку основних засобів (форма ОЗ-7), Картка обліку руху основних засобів (форма ОЗ8), Інвентарний список основних засобів (форма ОЗ-9), Розрахунок амортизації
основних засобів (для промислових підприємств) (форма ОЗ-14), Розрахунок
амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (форма ОЗ-15), Розрахунок
амортизації по автотранспорту (форма ОЗ-16).
Господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються
підприємствами первинними документами, які розкривають інформацію про:
– назву первинного документу, яка характеризує оформлену господарську
операцію;
– дату складання, назву підприємства, від імені якого складено документ;
– зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;
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– назву об'єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце
експлуатації, термін корисного використання;
– технічну характеристику (площа, обсяг, місткість, потужність тощо) та вартість
об'єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;
– посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлення первинних
документів з їх підписами;
– перелік технічної документації, що передається (приймається) разом з об'єктом
основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об'єкті основних
засобів; походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва
і поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;
– особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали
участь у здійсненні господарської операції [3].
Для подальшого удосконалення організації обліку та аналізу основних засобів
необхідним є урахування запропонованого функціонального підходу.
1. Зінкевич О.В. Удосконалення організації обліку основних засобів: функціональний аспект// Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах
глобалізації процесів у світовій економіці: Матеріали першої міжнародної науковопрактичної конференції: Ужгород, 26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України,
Ужгородський національний університет; відповід. ред. Й.Я.Даньків. –
Ужгород:УжНУ, 2010. – 378 с. – с. 108-111.
2. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку:
Монографія / І.Д. Лазаришина. – Рівне: УДУВГП, 2002. – 182 с.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
основних засобів [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України №561
від 30.09.2003. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКУ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Медичне страхування, як один з способів фінансування системи охорони здоров’я, відіграє надзвичайно важливу роль у житті суспільства. Сьогодні ринок
медичного страхування в Україні перебуває лише на етапі становлення. Однією з
ключових причин цього є низький рівень поінформованості, а відповідно страхової
грамотності населення. Така ситуація зумовлена відсутністю у вільному доступі
спеціалізованих інформаційних джерел, які б давали повну об’єктивну та неупереджену
інформацію про основні аспекти діяльності ринку медичного страхування.
Сьогодні в Україні діє система добровільного медичного страхування, а
впровадження обов’язкового медичного страхування визнано державною владою як
нагальна необхідність та невід’ємна складова реформи охорони здоров’я. Хоча на
даний час таке нововведення відкладено. Добровільне медичне страхування займає
незначну частку на страховому ринку і поширене в основному серед незначної
кількості корпоративних клієнтів, що не сприяє популяризації таких послуг серед
усього населення. У державі практично не проводиться роз’яснювальної роботи щодо
сутності страхової медицини, її переваг, недоліків та перспектив.
Недостатність інформації може призвести до негативного сприйняття
запровадження обов’язкового медичного страхування та опору від населення щодо
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примусового додаткового фінансового навантаження у вигляді сплати страхового
внеску. Лише розуміння сутності послуг та кінцевого результату, який отримає кожна
особа в результаті укладення договору медичного страхування, дозволить їй адекватно
оцінити переваги та недоліки запропонованих на ринку програм.
З цією метою нагальною необхідністю є підвищення рівня обізнаності населення
щодо сутності медичного страхування через створення інформаційних ресурсів (сайтів,
соціальних проектів). Визначальним аспектом для цих ресурсів повинно стати надання
неупередженої інформації про медичне страхування з залученням думки громадськості.
На даний час інформацію про медичне страхування можна знайти лише у підрозділах
електронних ресурсів, які містять інформацію про страховий ринок. Серед таких ресурсів:
http://forinsurer.com,
http://insins.net,
http://www.inmeds.com.ua,
http://strahovik.com,
http://www.infostrax.com.ua та ін. [1, 2, 3, 4, 5]. Проте в умовах активного обговорення в
органах державної влади питання впровадження обов’язкового медичного страхування,
відсутнє джерело, з якого можна було б вільно отримати інформацію про переваги та
недоліки запропонованих змін.
Напрямки діяльності інформаційних ресурсів:
Ø Проведення актуальних таємних опитувань та висвітлення тенденцій у
поглядах населення.
Ø Акумулювання та подання інформації з різноманітних офіційних джерел.
Ø Здійснення аналізу тенденцій на ринку медичного страхування.
Ø Формування чітких програм у сфері охорони здоров’я, основою яких є
суспільна думка.
Цілі, яких можна досягти завдяки запровадженню вказаних інформаційних
ресурсів:
Ø Сприяти підвищенню рівня обізнаності громадян у сфері медичного
страхування.
Ø Постійно відслідковувати потреби та пропозиції клієнтів щодо вдосконалення
системи охорони здоров’я.
Ø Визначити чіткі пропозиції щодо змін, які необхідно впровадити у цій галузі.
Ø Надати можливість надійним та добросовісним страховикам отримати
конкурентну перевагу на ринку
Ø Сприяти підвищенню довіри населення до страхових послуг, як надійного
захисту від непередбачуваних обставин зі здоров’ям.
Діяльність таких інформаційних ресурсів може бути зосереджена як на
регіональному, так і на загальнодержавному рівні. Інформація повинна бути
динамічною і оновлюватися з кожним надходженням нових досліджень та новин.
На сьогодні вже створено один інформаційний ресурс – uhmi.info, який
передбачає можливість ознайомитися з науковою думкою у сфері медичного
страхування, реальною ситуацією на ринку, пропозиціями страхових компаній,
оглядом ринку медичного страхування, пастками, з якими може стикнутися
населення, детальним аналізом законодавства та ін. На сайті передбачена
можливість проведення досліджень через опитування думок відвідувачів щодо
їхнього ставлення до медичного страхування.
Таким чином, в умовах низької поінформованості населення про сутність
послуг добровільного медичного страхування та відсутності роз’яснювальної
роботи з боку держави щодо впровадження обов’язкового медичного страхування
гостро постає проблема відсутності вільнодоступного та неупередженого джерела
інформації, яке б дозволило населенню сформувати та висловити власну думку з
цього приводу. З цією метою в рамках проекту UH/MI запропоновано створення
інтернет-сайту, інформаційне наповнення якого повністю базується на висвітленні,
аналізі та обговоренні питань, що стосуються розвитку медичного страхування в
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Україні. Даний ресурс може стати інформаційною платформою активного розвитку
вітчизняного ринку медичного страхування.
1. Медицинское страхование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://forinsurer.com.
2. Добровільне медичне страхування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://insins.net/insurance-services/146-harakteristika-svtovih-rinkv-strahuvannya.html.
3. Медичне страхування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.inmeds.com.ua/insurance/.
4. Медицинское страхование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://strahovik.com.
5. Медицинское страхование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.infostrax.com.ua/faq.php?id=8
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ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ
БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Економічна криза, яка й на сьогоднішній день досить активно проявляється в
реальному секторі економіки, вимагає від українського виробника покращення процесу
управління витратами.
Управління витратами є засобом досягнення підприємством високих економічних
показників. Основою успішного управління витратами та результатами діяльності
підприємства є аналіз витрат, який здійснюється з метою контролю за використанням
ресурсів у господарській діяльності підприємства та пошуку напрямків зниження
собівартості продукції та збільшення прибутку [2, c. 178].
У свою чергу, планування собівартості продукції борошномельних підприємств
має свої особливості, які обумовлені технологічними процесами. Зокрема: складний
технологічний процес; застосування відповідних коефіцієнтів, регламентуючих
процедуру калькулювання собівартості; державний контроль ціноутворення [3, c. 211].
Задля підвищення ефективності діяльності борошномельних підприємств слід
зосередити увагу на детальнішому вивченні резервів та шляхів зниження витрат
виробництва.
Резерви — кількісно вимірювані можливості економії ресурсів, які можна виявляти на різних стадіях життєвого циклу виробів у процесі їхнього виробництва.
Резервами зниження витрат борошномельних підприємств є:
– розширення спеціалізації та кооперації;
– зменшення трудових витрат;
– збільшення продуктивності праці за рахунок збільшення перевиконання
встановлених норм виробітку;
– раціональне використання матеріальних ресурсів, дотримання найсуворішого
режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства;
– безперервність постачання зерна, що запобігає простоям у виробництві і забезпечує ритмічне, рентабельне використання обладнання;
– використання обґрунтованої амортизаційної політики;
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– скорочення витрат на обслуговування виробництва й управління, адже чим
меншою є величина витрат на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших операційних витрат, тим за інших
рівних умов нижчими є витрати виробництва;
– оптимізація витрат на транспортування, зберігання запасів та продукції.
Шляхи зниження витрат на виробництво – конкретні заходи за резервами зниження витрат вокремих галузях матеріального виробництва.
Основними шляхами задіяння внутрішньовиробничих резервів підвищення
ефективності переробки зерна є покращення використання існуючих борошномельних
потужностей, а також кількісне і якісне оновлення основних фондів, збільшення частки
прогресивного обладнання, підвищення використання виробничих потужностей, методів по
визначення ступеня радіоактивного забруднення зерна, застосування нових прогресивних
ресурсозберігаючих технологій і способів переробки та збагачення зерна [1].
Таким чином, основою забезпечення можливості зниження ціни є виявлення
резервів та шляхів зниження витрат виробництва. Постійний пошук нових факторів
зниження собівартості продукції діяльність борошномельних підприємств в Україні
може вийти на новий, більш ефективний рівень функціонування.
1. Відоменко І.О.Сучасні проблеми планування та калькулювання витрат в
зернопереробній промисловості // Економіка харчової промисловості. Щоквартальний
науковий журнал. – 2011. – № 2 (10). – С.27-34.
2. Цимбалюк Л. Г. Формування та управління витратами виробництва /
Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун, Л. І. Антошкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 240 с.
3. Щербина О.В. Організаційно-технологічні особливості борошномельного
виробництва та їх вплив на побудову обліку витрат // Сталий розвиток економіки.
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №7. – С.211-214.
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА ЯК ФАКТОР
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Починаючи з перших років незалежності Україна обрала шлях інноваційного розвитку
економіки. Це пов’язано з необхідністю структурної перебудови економіки в напряму
розвитку наукоємних галузей, що дозволило б створити потужну конкурентоспроможну
економіку. Згодом приймалися багато законодавчих актів та програм інноваційного
спрямування, в яких підкреслювалася необхідність створення дієвих інструментів
стимулювання інноваційної діяльності підприємств та інвестування саме у цю сферу.
В 2012 році фінансувалося за рахунок власних коштів підприємств 59,7 % всіх
капітальних інвестицій та 63,9 % всієї інноваційної діяльності в Україні. Враховуючи
те, що більша частина інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні фінансується
за рахунок власних коштів підприємства, особливу увагу необхідно приділити
створенню умов для збільшення основних джерел власного інвестиційно-інноваційного
ресурсу підприємств, а саме чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.
Це можливо за рахунок створення пільгових умов для інвестиційної та
інноваційної діяльності, зменшення податкового навантаження підприємств та
підвищення ефективності амортизаційної політики. Найбільшого ефекту щодо
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податкового стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств можна
досягнути шляхом встановлення обґрунтованої системи податкових пільг.
Розглянемо, як зміна податкових пільг впливала на основні джерела
інвестиційного ресурсу підприємств України (рис. 1).

Рис. 1. Вплив податкових пільг
на основні джерела власного інвестиційного ресурсу підприємств
[Складено автором за даними Державного комітету статистики
та Податкових органів України]

Так, особливо хотілося б відмітити етап податкової реформи за період 2000-2010
роки, на якому було виділено в довідниках податкових пільг юридичним особам два
таких види пільг по податку на прибуток як пільги вільним економічним зонам (в
періоді 2000-2005 роки) та спеціальні режими інноваційної діяльності (в періоді з 2006
до 2011 року). Не дивлячись на зменшення загальної кількості пільг починаючи з 2000
року виділення в їх складі податкових пільг діючим вільним економічним зонам
сприяло тому, що за всі роки дії цих пільг спостерігалося отримання чистого прибутку
на підприємствах, який мав тенденцію до збільшення, окрім 2002 та 2003 років.
Амортизаційні відрахування в цей період (2000-2005 роки) теж мали тенденцію до
зростання. Однак в 2005 році було відмінено дію вільних економічних зон та в
довіднику пільг з 2006 року з’явилася інша група пільг з податку на прибуток, а саме
пільги спеціальним режимам інноваційної діяльності. Так, за період дії цих пільг (20062010 роки) спостерігалося збільшення загальної кількості наданих пільг платникам з
одночасним збільшенням показників чистого прибутку та амортизаційних відрахувань
(виключенням є значення показнику чистого прибутку в кризові 2008-2009 роки).
Таким чином, можна стверджувати, що діючі податкові пільги сприяли
збільшенню основних джерел інвестиційного ресурсу підприємств. Тепер визначимо,
чи створювалися цими пільгами стимули для вкладення створеного інвестиційного
ресурсу у інноваційно-інвестиційну діяльність.
Розглянемо, як зміна податкових пільг впливала на зміну показників інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні (рис. 2).
Як показує проведений аналіз, немає чіткої залежності темпів росту податкових
пільг та темпів росту показників інноваційно-інвестиційної діяльності, що свідчить про
неефективність та низьку результативність встановлених податкових пільг на всіх
етапах проведення податкової реформи щодо їх стимулюючої дії на проведення
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємствами України.
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Рис. 2. Вплив податкових пільг на деякі показники інвестиційної
та інноваційної діяльності за період 1998-2012 роки
[Складено автором за даними Державного комітету статистики
та Податкових органів України]

Таким чином, важливим завданням наступного етапу податкової реформи України є
підвищення стимулюючої дії податкових пільг щодо підвищення інноваційно-інвестиційної
активності підприємств. Тобто, на нашу думку, податкова реформа може бути використана
як фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні.
Варто відмітити, що можливими інструментами податкового стимулювання
інвестиційно-інноваційної сфери для їх застосування в Україні, є: застосування
інвестиційної податкової знижки; застосування інвестиційного податкового кредиту;
застосування прискореної амортизації; інші види податкових пільг, що мають
інноваційно-інвестиційний характер.

Боримський П.А.
Цівчик О.В.
Національний університет ДПС України
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
НАРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
В умовах інтеграції України в європейський економічний простір актуальним є
дослідження зарубіжного досвіду обліково-аналітичної обробки інформації стосовно
нарахування амортизації.
Дане питання досліджували чимало вітчизняних вчених, а саме: В.В. Бабич, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Ю.І. Осадчий, П.Т. Саблук, В.Я. Савченко, В.В. Сопко,
М.Г. Чумаченко та інші. Вагомий внесок у розвиток теорії амортизації, дослідження
тенденцій обсягів її нарахування зробили зарубіжні вчені: М.Ф. Ван Бреда, Глен А. Велш,
А. Гроппеллі, Дж. Рамсі Мак-Куллох, К. Маркс, Белверд Е. Нідлз, Ейсан Нікбахт,
Елдон С. Хендріксен. Однак питання вибору методів нарахування амортизації,
доцільність їх у використанні та вплив на фінансово-економічні показники діяльності
досліджені недостатньо.
Згідно податкового та бухгалтерського обліку в Україні існують такі методи
нарахування амортизації, зокрема: прямолінійний, зменшення залишкової вартості,
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прискорене зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробничий [1]. Проте,
аналіз нормативно-правових актів та економічної літератури не дає можливості
визначити доцільність практичного застосування 5 методів. Більш того, є праці
провідних вчених з даної проблематики (Ткаченко Н. М, Хомин П. Я.), в яких достатньо обґрунтовано критикується кожен з діючих методів нарахування амортизації.
З метою дослідження зарубіжного досвіду використання методів амортизації було
проаналізовано 35 країн (Албанія, Бельгія, Домініканська республіка, Єгипет, Ізраїль,
Індія, Ірландія, Ірак, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Колумбія, Корея,
Люксембург, Марокко, Мексика, Молдова, Німеччина, Норвегія, Панама, Польща,
Португалія, Росія, Румунія, Словенія, США, Франція, Хорватія, Чилі, Швейцарія,
Швеція, Шрі-Ланка, Японія).
За результатами аналізу визначено, що прямолінійний метод використовують –
91,4 % вибірки, метод зменшення залишку – 80%, прискорений – 25,7%, інші методи –
14,3% [2]. Слід зауважити, що до інших методів відносяться: інший визнаний метод
авторизований податковими органами (Колумбія, Ірак), метод суми одиниць продукції,
у нашому випадку це виробничий, (Корея) та метод суми цифр років, у нашому
випадку це кумулятивний, (Панама).
Зарубіжні країни використовують в більшості аналогічні нашим методи
амортизації, але, у деяких з них, є невластиве нам поняття амортизаційні премії (США,
Велика Британія, Франція, Росія). Так звану амортизаційну премію ці країни можуть
застосовувати до всіх основних засобів, крім отриманих безоплатно. Премія дає
можливість відразу списати на поточні витрати частину грошей (у % відповідної групи
ОЗ), витрачених на покупку або спорудження об'єкта.
Амортизаційну премію можна застосувати відносно витрат на добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння і часткову ліквідацію.
Слід зауважити, що від застосування амортизаційної премії можна відмовлятися. У
цьому випадку всі витрати, пов'язані з основним засобом, будуть включені до його
первісної вартості.
Законодавства деяких досліджуваних країн передбачають застосування податкових ставок амортизації. Цікаво, що розмір даної ставки залежить не лише від категорії
до якої належить об’єкт, але й від дати його придбання. Наприклад, у Канаді до
категорії машини і обладнання, які використовуються в основному на виробництві і
переробці, застосовується ставка, як правило, 30%. Але, якщо техніка та обладнання,
придбані після 18 березня 2007 р., але до 2014 року, то застосовується прямий розмір
50%. Аналогічна тенденція щодо залежності від дати придбання об’єкта спостерігається і в Франції, Німеччині, Японії, США, Великобританії, Ізраїлі, Ірландії,
Румунії, Шрі-Ланці. Такі таблиці оцінки норм амортизації, складені законодавчим
органом кожної з країн, значно полегшують роботу підприємств, адже суб’єкти
підприємницької діяльності інших країн роблять це самостійно.
У США амортизаційна система має досить оригінальну назву MACRS (Modified
Accelerated Cost Recovery System), яка ще використовується з 1986 року. MACRS – це
прискорений метод амортизації, який використовується в основному для цілей
оподаткування, так як його використання зводить до мінімуму податкові розрахунки. В
цілому в американській моделі амортизації MACRS існує дві класифікації майна, яке
амортизується – GDS (General Depreciation System) і ADS (Alternative Depreciation
System). Фактично використовується GDS, проте для певного переліку майна
встановлено обов'язкове застосування ADS [3]. Наприклад, ADS застосовується щодо
матеріальних активів, які протягом року використовувалися переважно за межами
США; імпортного обладнання, поставленого з країн, з якими у США є торгові
обмеження. Тим самим амортизаційна політика США підштовхує виробника
здійснювати економічну діяльність на території своєї країни на базі власного
(американського) обладнання.
126

Узагальнюючи викладений вище матеріал відзначимо наступні тенденції:
– переважна більшість країн використовує метод зменшення залишкової вартості
та прямолінійний метод нарахування амортизації;
– прискорений метод нарахування амортизації не є розповсюдженим;
– провідні країни ефективно використовують амортизаційні відрахування.
1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755 – VI. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Е.В.Балацкий, А.Б.Гусев. Инновационно-технологический потенциал России:
взгляд извне. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.urban
planet.org/mono_1.html
3. Дані аудиторської фірми Ernst & Young. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-corporate-tax-guide---country-list
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КОНТИНУУМ ЕКСПЛІКАЦІЙ НЕКОМЕРЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ
Аналіз праць науковців виявив, що останнім часом найширше використовуються
два основних теоретичні підходи, які відображають спрямованість концепції
некомерційного маркетингу, – орієнтація на цілі некомерційних організацій (НКО) та
маркетингова орієнтація. При цьому окремо підходи як орієнтир визначають один із
аспектів діяльності НКО і не дозволяють встановити повне уявлення про
концептуальний простір некомерційного маркетингу.
Узагальнюючи численні теоретичні підходи та враховуючи біполярну
спрямованість концепції некомерційного маркетингу у термінах «орієнтація на цілі
некомерційного суб’єкта» та «маркетингова орієнтація», ми пропонуємо як варіант
досягнення консенсусу в дискурсі маркетингової філантропії розглядати концепцію
некомерційного маркетингу як просторово-часовий континуум. Оскільки діяльність
НКО диференціювана в часі та в розрізі некомерційних ринків, не варто зводити
маркетинг неприбуткових суб’єктів до двох варіантів – суто маркетингової орієнтації
та суто орієнтації на цілі НКО. На нашу думку, можливий континуум орієнтацій, коли
діяльність НКО здійснюється з більшою чи меншою мірою орієнтацією на потреби
цільових аудиторій та цілей НКО. Поєднання цільових преференцій некомерційного
суб’єкту та цільових преференцій зацікавлених аудиторій у кожному конкретному
випадку має свої співвідношення, що відображатиметься у рівні проникненні функції
маркетингу в управління НКО. В одних випадках переважатиме вагомість цілей
організації, в інших — вагомість цілей споживачів та інших зацікавлених сторін.
Варіанти поєднання маркетингу та управління некомерційною організацією можуть
диференціюватись у межах некомерційного ринку історично, розвиваючись від
простішої форми до складнішої зліва направо, а також різнитися залежно від специфіки
пропозиції та попиту на конкретному некомерційному ринку. Етапність поєднання
маркетингу та управління некомерційною організацією у вигляді континууму
представлено на рис. 1.
На нашу думку, залежно від ступеня орієнтування НКО на потреби цільових груп
та вагомості маркетингової функції можна виокремити такі шість підмножин-етапів.
1. Латентний маркетинг. Для цього етапу характерним є превалювання цілей
організації над потребами цільових клієнтів, які часто взагалі нівелюються. Історично
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це є початковим етапом розвитку некомерційного маркетингу. Цей період можна
охарактеризувати як період «латентного» некомерційного маркетингу, коли НКО
використовують елементи маркетингу, проте це ще не визнає. Це спричинено, в
основному, сприйняттям менеджментом НКО маркетингу як загрози своїй автономії та
владі, маркетинг ототожнюється з рекламою та стимулюванням збуту. В розрізі галузей
неприбуткової сфери такий підхід є обґрунтований при споживанні клієнтами антиблаг
та окремих творів мистецтва.
Цілі:

Маркетинг
зацікавлених
сторін

Квазімаркетинг

Клієнтоорієнтований
маркетинг

Потреби споживачів
(та інших зацікавлених сторін)

Функціональний
маркетинг

Симптоматични
й маркетинг

Латентний
маркетинг

Цілі організації

Рис. 1. Галузево-часовий континуум експлікацій некомерційного маркетингу
(розроблено автором)

2. Симптоматичний маркетинг. На цьому етапі маркетинг не розглядається як
філософія організації, в центрі уваги – досягнення цілей НКО, проте епізодично здійснюються окремі маркетингові заходи, переважно зорієнтовані на збут. Характерним є
зосередження на асортименті товарів та індивідуальних операціях на ринку, рекламі,
персональному продажі. По суті, така орієнтація тотожна виробничій та товарній орієнтаціям класичного маркетингу. Такий підхід притаманний, зокрема, ринку музейних
експонатів. Він є обґрунтований із таких позицій: сфера мистецтва чи музейних експонатів
орієнтується на споживачів, які ще не визначились із своїми мистецькими преференціями;
некомерційний товар характеризується значним рівнем інноваційності; у споживачівпершопрохідців є потреба в емпіричному пізнанні некомерційного товару, пропонованого митцями.
3. Функціональний маркетинг. У межах другого підходу маркетинг діє як одна
із функцій, проте ще повністю не інтегрована до стратегічного управління, до сфери
стратегічного планування потрапляють лише певні аспекти маркетингової діяльності,
переважно ті, що спрямовані на інтенсифікацію збуту пріоритетних некомерційних
товарів та послуг. Характерним є зосередження на обміні як результаті на противагу
створенню довготривалих зв’язків, проте маркетинг розглядають як функцію, що
допомагає вирішити цілі організації, – збільшити реалізацію некомерційного продукту,
збільшити обсяг грошових надходжень від донорів тощо.
4. Квазімаркетингова орієнтація. В міру відкритості НКО до потреб цільових
споживчих ринків відбувається історичний перехід до наступного етапу. В галузевому
вимірі такий підхід характерний для таких некомерційних суб’єктів, як політичні
партії, релігійні організації. На цьому етапі ринок обирається як орієнтир, окреслюється
підхід до маркетингу як однієї із обов’язкових функцій у системі управління НКО.
Незважаючи на наявність певного лагу між цілями організації та цільових клієнтів,
характерною є орієнтація на потреби цільових клієнтів, встановлення довготривалих
взаємовідносин, вивчення маркетингового середовища, сегментування ринку.
Маркетингова діяльність НКО може носити стратегічний характер.
128

5. Клієнтоорієнтований маркетинг. В межах цього етапу превалюють потреби
цільових клієнтів, маркетинг стає філософією організації, його інтегруючою функцією.
В центрі уваги суб’єктів управління маркетингом – взаємовідносини із клієнтами та
окремими іншими зацікавленими сторонами, маркетинг стає засобом здобуття
конкурентної переваги. Притаманний стратегічний характер маркетингу, орієнтація не
лише на клієнтів, а й на інші вагомі для організації контактні аудиторії. Такий підхід у
галузевому розрізі характерний для освітніх установ та організацій.
6. Маркетинг зацікавлених сторін. НКО контактують із численними зацікавленими сторонами, серед яких клієнти, споживачі, донори, волонтери, захисники,
опікуни, члени комітету, урядові структури, фонди, бізнес-структури і місцеві громади.
Ці групи впливають на досягнення цілей НКО, тому ефективні взаємодії із ними є
важливими для НКО. Некомерційний маркетинг постає системою обмінів і різні цілі
обміну породжують необхідність різних цільових впливів.
Таким чином, погляд на концепцію некомерційного маркетингу як континуум
дозволяє врахувати інші проміжні варіанти, що формуються різними комбінаціями вагомостей цілей НКО та потреб її зацікавлених сторін. Отримані результати дозволили чіткіше
зрозуміти сутність та різноманітність варіантів експлікацій некомерційного маркетингу, що
позитивно відобразиться на подальших теоретичних та емпіричних дослідженнях.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
З розвитком ринкової економіки та прискоренням темпів її зростання будь-яка
управлінська технологія може втрачати свою ефективність та відмічатися зменшенням
результативності, що зумовлює необхідність її постійного вдосконалення. Таким
чином, для забезпечення відповідності технології управління сучасним ринковим
умовам і як наслідок забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємства в
цілому, необхідною є розробка засад раціонального управління розвитком підприємства. Таким чином, питання організації раціонального управління розвитком
підприємства на основі бюджетування відмічаються високим ступенем актуальності.
Розглядом питань бюджетного управління в своїх дослідженнях займалися такі
науковці, як Ковтун С. [1], Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. [2], Хруцький В.Е., Гамаюнов
В.В. [3], Віткалова А.П., Міллер Д.П. [4], Брімсон Джеймс [5] та інші.
Однак, незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці бюджетного
управління, в економічній літературі не здобули достатньої уваги питання вдосконалення існуючої системи бюджетного управління як технології управління розвитком
підприємства, що значно ускладнює процес її впровадження і використання.
Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо вирішення питань організації раціонального управління
розвитком підприємства на основі бюджетування.
На сьогодні бюджетування як управлінська технологія відіграє значну роль на
підприємствах, оскільки виконує життєво важливі функції управління (визначення
задач, планування ресурсів, оцінка діяльності та мотивація персоналу на основі оцінки,
контроль виконання) та дає можливість збалансувати надходження та видатки, доходи
та витрати, активи та пасиви.
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Технологія бюджетного управління підприємством на основі процесної орієнтації

В сформованих умовах бізнесу традиційні методи бюджетного управління підприємством втрачають свою ефективність у швидкозмінному конкурентному середовищі на
зовнішньому та внутрішньому ринках. Оптимальним процесом, який направлений на
виживання й стабільне функціонування підприємства в подібних умовах є розвиток. У
зв'язку з цим розвиток є важливою умовою ефективності життєдіяльності вітчизняних
підприємств в конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Розвиток підприємства відіграє велике значення, що зумовлено необхідністю для
підприємств бути гнучкими, постійно вдосконалюватися та реагувати на зміни
зовнішнього середовища [6]. Результатом розвитку бюджетування є сформована
технологія бюджетного управління на основі орієнтації на бізнес-процеси.
Методологія процесно-орієнтованого бюджетного управління дає можливість
використовувати бюджетування в якості управлінського інструменту, спрямованого на
створення вартості для клієнтів та одночасно на максимізацію економічної доданої
вартості для акціонерів компанії.
Розглядаючи бюджетне управління з позиції процесного підходу важливе місце відводиться структуризації бізнес-процесів підприємства. Для цього бізнес-процеси, які існують в
компанії поділяють на чотири групи, кожна з яких володіє своїми відмінними рисами:
1. основні бізнес-процеси – генерують доходи підприємства;
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2. бізнес-процеси, що забезпечують – підтримують інфраструктуру підприємства;
3. бізнес-процеси управління – управляють підприємством;
4. бізнес-процеси розвитку – розвивають підприємство.
Представлений підхід до структуризації бізнес-процесів підприємства є найбільш
розповсюдженим на практиці і найбільш обґрунтованим. На основі сформованих груп
бізнес-процесів розробимо технологію бюджетного управління підприємством (рис.).
На сьогодні серед представлених груп бізнес-процесі важливе місце посідають
бізнес-процеси розвитку, оскільки виступають рушійним механізмом вдосконалення
основних бізнес-процесів підприємства і як наслідок – діяльності підприємства в
цілому. Саме завдяки бізнес-процесам розвитку основні бізнес-процеси функціонують
відповідно до постійнозмінних вимог ринку. З метою збереження конкурентоспроможності підприємства розвиток повинен мати характер постійного процесу.
Розвиток як і будь-який процес потребує управління і на цій основі розробки
системи управління розвитком підприємства. Управління розвитком підприємства має
на меті забезпечити нарощування потенціалу підприємства.
На відміну від управління функціонуванням, яке націлене на сьогодення,
управління розвитком націлене на майбутнє. Таким чином воно повинно забезпечувати
адекватне розуміння потреб (не тільки тих, які вже проявили себе, але і тих, які
актуалізуються в майбутньому) і можливостей розвитку, постановку зрозумілих і
реалістичних цілей, вибір раціональних способів їх досягнення, зацікавленість
трудового колективу в досягненні цілей розвитку, надійний контроль за ходом
перетворень діяльності і своєчасне прийняття рішень.
Таким чином, для забезпечення відповідності технології управління сучасним
ринковим умовам і як наслідок забезпечення конкурентоспроможності діяльності
підприємств в цілому, необхідною є розробка засад раціонального управління розвитком підприємства. Відповідно до цього, питання організації раціонального управління
розвитком підприємства на основі бюджетування відмічаються високим ступенем
значущості.
1. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно
управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 336 с.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Крупні машинобудівні підприємства здебільшого використовують матричні
організаційні структури управління. Вони належать до структур адаптивного типу, які
за характером є комбінованими. Матричні організаційні структури управління є
двовимірними, оскільки можуть будуватись не лише за типом зв’язків між структурними підрозділами підприємства (лінійні і функціональні), але й за видами реалізовуваних проектів, за регіональною ознакою, видом продукції, що виробляє підприємство, тощо. Проведені дослідження показали, що в умовах застосування матричних
організаційних структур управління можливим є виникнення синергічних ефектів.
Критичний аналіз видів подій, сукупність яких репрезентує процес формування
матричних організаційних структур управління підприємств, дозволяє стверджувати,
що синергічні ефекти від їх побудови найбільш очевидні тоді, коли матриці
формуються у поєднанні із методом побудови мережевих графів.
Особливістю матричних структур є те, що у їх структурі передбачаються певні
типові компоненти, які за будовою, а також лінійними і функціональними зв’язками з
іншими компонентами дублюються. Так, якщо побудова матричної організаційної
структури управління здійснюється за видами реалізовуваних проектів, то загальне
керівництво конструкторськими, технологічними, матеріально-технічними, фінансовими та іншими аспектами усіх виконуваних проектів підприємства відбуватиметься за
відповідними лінійними вертикалями. Тобто, один раз розробивши алгоритм побудови
певної компоненти організаційної структури управління підприємством, в подальшому
його можна використовувати для дублювання таких інших аналогічних компонентів,
що сприятиме економії часу і коштів, а отже, виникненню ефекту синергії. Матричномережевий підхід до формування організаційної структури управління підприємством
вимагає ідентифікування переліку подій, які дозволять сконструювати мережевий граф
формування матричної організаційної структури управління підприємством (табл. 1).
Таблиця 1
Перелік подій у мережевому графі формування матричної організаційної
структури управління підприємством
Номери
подій
1
2
3

Види робіт мережевого графа
Встановлення видів управлінської діяльності, які здійснює підприємство
Формування загальної моделі управління підприємством
Побудова інституційного рівня управління підприємством шляхом
відображення управлінських посадових осіб на цьому рівні

графічного

4

Формування посадових інструкцій для управлінських посадових осіб на інституційному
рівні управління

5

Закріплення за посадовими особами інституційного рівня управління обов’язків, функцій,
відповідальності
Побудова середнього рівня управління шляхом виділення структурних підрозділів
підприємства
Встановлення лінійного підпорядкування структурних підрозділів цього рівня керівникам
інституційного рівня

6
7
8
9

Установлення функціональних зв’язків між структурними підрозділами цього рівня
Формування положень про структурні підрозділи середнього рівня управління
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Продовження табл. 1
Номери
подій
10
11
12
13
14
15
16

Види робіт мережевого графа
Формування посадових інструкцій працівників структурних підрозділів середнього рівня
управління
Побудова низового (технічного) рівня управління шляхом виділення структурних
підрозділів на цьому рівні
Встановлення лінійного підпорядкування структурних підрозділів цього рівня керівникам
середнього рівня управління
Встановлення функціонального підпорядкування між структурними підрозділами та посадовими
особами даного рівня на посадовими особами інституційного та управлінського рівнів
Формування положень про структурні підрозділи низового рівня управління підприємством
Формування посадових інструкцій працівників низового рівня управління підприємством
Затвердження проекта організаційної структури управління підприємством

Примітки: розроблено автором

За результатами проведених досліджень виявилось, що найбільші витрати часу
пов’язані із формуванням посадових інструкцій управлінських працівників, а також
положень про структурні підрозділи підприємства. Це пов’язано із працемісткістю
підготовки цих документів, а також їх кількістю. Аналізування отриманих даних
показало, що в середньому на момент створення організаційної структури управління
кожне машинобудівне підприємство формує по десять структурних підрозділів, у
кожному з яких, у середньому, по п’ять осіб. Як наслідок, левова частка витрат часу
припадає саме на виконання цих видів робіт. На рис. 1 представлено побудований
мережевий граф формування матричної організаційної структури управління
підприємством.
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Рис. 1. Мережевий граф формування матричної організаційної
структури управління підприємством
Примітки: побудовано автором

Початкова подія «1» є вершиною нульового рангу. Її виконанню не передують
жодні роботи, тому ця вершина не може мати резервів часу. Подія «16» є вершиною
кінцевого п’ятнадцятого рангу. Резерви часу цього графа можуть лежати в межах від
першого до п’ятнадцятого рангу відповідних подій. Отже, на основі побудованого
графа бачимо, що є чотири часових варіанти побудови матричної організаційної
структури управління підприємством. Кожен із цих варіантів репрезентує повних шлях
побудованого мережевого графа, оскільки кожен із них може досягти кінцевої цілі
формування організаційної структури – забезпечення субординації між посадовими
особами і структурними підрозділами підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Специфіка сільськогосподарського виробництва зумовлює необхідність нормування окремих видів оборотних активів, яка полягає у визначенні сум, необхідних для
утворення постійних мінімальних і в той же час достатніх запасів матеріальних
цінностей, незнижуваних залишків незавершеного виробництва та інших оборотних
активів. Це сприяє виявленню внутрішніх резервів, скорочення тривалості виробничого
циклу, більш швидкої реалізації готової продукції.
Нормуванню підлягають оборотні активи, що знаходяться у виробничих запасах,
незавершеному виробництві, залишках готової продукції на складах підприємства. Норматив оборотних активів встановлює їх мінімальну розрахункову суму, постійно необхідну
підприємству для роботи. Фактичні запаси сировини, коштів тощо можуть бути вище або
нижче нормативу або відповідати йому. Це один з найбільш мінливих показників поточної
фінансової діяльності аграрних підприємств. Невиконання умов нормування оборотних
коштів може призвести до скорочення виробництва, невиконанню їх виробничої програми
через перебої у виробництві і реалізації продукції.
В той же час наднормативні запаси, які відволікають з обороту грошові кошти,
свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічність процесів
виробництва і реалізації продукції. Все це призводить до замороження ресурсів
організацій, їх неефективного використання [1].
В міру розвитку ринкових відносин і зміцнення розрахунково-платіжних взаємин
підсилюється роль і значення нормування оборотних коштів. Наявність достатніх обігових
коштів забезпечує підприємствам у нових економічних умовах розширене відтворення,
модернізацію та структурну перебудову. Тому виникає необхідність підвищення якості
планових розрахунків і ширшого використання в цьому процесі електронно-обчислювальної
техніки. Тим самим забезпечуються сприятливі умови для встановлення прогресивних,
економічно обґрунтованих норм і нормативів оборотних коштів. Нормування у сільському
господарство має бажаний характер, а не обов'язковий [2].
Особливістю нормування засобів сільського господарства є те, що в цій галузі не
передбачаються запаси та заділи в днях. Відповідно розрахунки проводяться в
грошовому вираженні. Єдиним показником, що враховуються є норматив. Будь-які
відносні показники не передбачаються.
Фінансування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств відіграє
велику роль у розвитку сільськогосподарського виробництва. Оборотні кошти можуть
фінансуватися як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів. Власні
оборотні кошти створюються в процесі розподілу готової продукції. Частина
виробленого зерна, картоплі, насіння інших сільськогосподарських культур, а також
продукції тваринництва залишається безпосередньо на підприємстві для формування
вибулих оборотних коштів. Власні оборотні засоби оцінюються за собівартістю їх
виробництва в даному господарстві. Позикові або покупні оборотні засоби оцінюються
за цінами їх придбання та доставки до місця споживання. Для придбання оборотних
коштів підприємства використовують кредити, дотації, а також власні кошти [3].
Висока якість і низька собівартість застосовуваних оборотних засобів дозволяє
здійснювати виробничий процес з меншою їх кількістю, а, отже, витрачати порівняно
менше матеріально-грошових і трудових ресурсів. При цьому необхідно враховувати,
що значна частина оборотних активів створюється безпосередньо в сільському
господарстві і тут багато що залежить від працівників та фахівців конкретного
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підприємства. Важливою умовою раціонального використання оборотних активів є
вдосконалення нормування предметів праці. Кожне сільськогосподарське підприємство
має бути в достатній кількості забезпечено насінням і посадковим матеріалом, паливом,
запасними частинами для ремонту сільськогосподарських машин та іншої техніки.
Недолік цих оборотних активів призводить до стримування темпів виробництва,
несвоєчасного та у неповного обсягу виконання сільськогосподарських робіт, істотного
недобору продукції. В зв’язку з цим головним завданням вдосконалення нормування
оборотних активів є своєчасне встановлення і зміна норм витрат на їх виробництво одиниці
продукції з тим, щоб мати мінімальні і достатні обсяги предметів праці і постійно поновлювати виробничі запаси. Не менш важливою проблемою ефективного використання
оборотних активів є створення нормальних умов для зберігання насіння, кормів, паливномастильних матеріалів, мінеральних добрив і засобів хімічного захисту, будівельних матеріалів і запасних частин. Скорочення втрат цих видів оборотних активів у процесі зберігання та
застосування сприяє зниженню витрачання оборотних коштів на одиницю продукції і
здешевленню основного виробництва. Прискорення оборотності коштів дозволяє вивільнити частину грошових ресурсів для додаткових вкладень, організації нових виробництв,
розширення виробництва. Домогтися цього можна за рахунок скорочення часу перебування
оборотних коштів у сфері виробництва. Для цього необхідно використовувати сорти і
гібриди сільськогосподарських культур з коротким періодом вегетації, вирощування і
відгодівлю скоростиглих порід худоби та птиці з високою продуктивністю корму, впровадження прогресивних способів обробітку та збирання продукції. Одним із шляхів кращого
використання виробничих фондів є оптимальне співвідношення основних і оборотних
коштів. Недолік оборотних активів, як показує практика, позначається на використанні
основних фондів і, в кінцевому підсумку, на результатах всієї діяльності підприємства.
1. Бондаренко О.С. Управління поточними активами: теоретичні основи та
практичне застосування /О.С. Бондаренко// Вісник Хмельницького національного
університету. – 2005. – №3 (66). – С .51–56.
2. Носов П.Л. Сучасна класифікація оборотних активів /П.Л. Носов// Економіка і
держава. – 2008. – № 7. – С.43-46.
3. Чухно І.С. Визначення економічної сутності поняття “оборотні активи
підприємства” /І.С. Чухно// Регіональна економіка. – 2008. – № 6. – С. 62-69.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Податкова система України, як і в інших країнах світу, є одним з головних важелів
розвитку національної економіки. Але вітчизняна податкова система є недостатньо
пристосована до умов сучасної світової економіки, вона є недостатньо розвинутою та
не орієнтована на підтримку підприємництва та інвестицій. В умовах жорсткої
конкуренції податки є не тільки тягарем на інвестиційну діяльність, але й значно
впливають на фінансові результати в цілому.
Одним з критеріїв оцінки ефективності впливу податкової системи на інвестиційні
процеси є показники податкового навантаження. Для оцінки впливу оподаткування на
інвестиції зазвичай використовують методи середніх та граничних ефективних
податкових ставок. Проведений аналіз показав, що сучасна податкова система оказує
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значний вплив на інвестиційну діяльність підприємств. Найбільш податкові навантаження
спостерігаються при фінансуванні інвестицій за рахунок власних джерел [1]. Надто високий
рівень податкового навантаження свідчить про недоліки національної податкової системи,
яка не стимулює виробництво та інвестиції, та як наслідок не забезпечує стабільного
економічного росту в країні. Для більшості виробників податки становлять більшу частину
їх прибутку, що призводить до зростання випадків приховування капіталу та зростання
тіньового ринку. Отже, проблема нерівномірного розподілу податкового тягаря та
податкової дискримінації все ще остається не вирішеною.
В умовах фінансової кризи необхідно проводити певні зміни в системі
оподаткування, при цьому податкова система повинна бути спрямована на оптимізацію
інтересів держави та платників податків, виникає необхідність пошуку механізмів
розвитку стимулюючої функції податків [2, c.280]. З прийняттям Податкового кодексу
було впроваджено поступове зменшення ставки податку на прибуток, але ж такий захід не
призвів до значного зменшення податкового навантаження на інвестиційну діяльність.
Відсутність належного податкового стимулювання призвело до погіршення фінансової
стійкості підприємств, падіння інвестиційної активності, зменшення темпів розвитку і
впровадження нових технологій. У зв’язку з цим, основним напрямком оптимізації є
формування податкової системи сприятливої для стійкого економічного зростання на
інвестиційно-інноваційній основі та зручної для платників податків за рахунок часткового
перенесення податкового тягаря, посилення податкових стимулів розвитку виробництва,
прийняття заходів щодо податкового стимулювання довгострокових банківський кредитів.
Також, важливим є надання податкових пільг, що за певних умов є діючим інструментом
підтримки конкурентоспроможності. Щодо податку на прибуток підприємств можна
запропонувати звільнення частини прибутку, що направляється на інвестиційну діяльність, а
також використання диференційованої ставки податку на прибуток залежно від
використання коштів амортизаційних нарахувань.
1. Гончаренко О.Ю. Вплив податкового режиму на інвестиційну діяльність підприємств / О.Ю.Гончаренко // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ,2011 – №13(167). –
С. 287-291.
2. Иванов Ю.Б. Налогообложение: проблемы науки и практики-2009 / Под
ред.проф. Ю.Б. Иванова. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2009. – 296с.
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ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах господарювання більшість вітчизняних підприємств
неспроможні забезпечити високі результати виробничо-господарської діяльності.
Зростання невизначеності зовнішнього середовища, посилення конкуренції, відсутність
управлінського досвіду у сфері залучення виробничих та фінансових ресурсів
підприємства обумовлює пошук та використання нових ефективних інструментів
управління підприємством.
В умовах ринкових відносин підприємства повинні самостійно визначати напрями
свого розвитку. Демонополізація виробництва, конкуренція підприємств вимагають від них
особливої уваги до кон’юнктури ринку. Однак вирішення цих нових, в тому числі й
невиробничих питань ніскільки не знижує вимог до внутрішньої організації виробництва.
Навпаки, чим жорсткіші вимоги зовнішнього середовища, тим важливіші задачі
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внутрішнього вдосконалення. Саме тому замість вирішення питань функціонування
підприємства на ринку надзвичайно важливим стає управління його розвитком.
В минулому питання розвитку підприємства розглядалися науковцями, але
стосувалися переважно загальнотеоретичного визначення цього поняття. Внаслідок
домінування організаційно-розпорядчих методів управління над економічними,
пропозиції щодо розвитку підприємств по суті були умовними, оскільки виконання
плану покривало всі недоліки [1, c. 6].
Дослідженню принципів управління розвитку значна увага приділялась у працях
багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: М. Альберта, Н. Афанасьєва,
М. Бурмаки, В. Василенко, В. Геєця, М. Мескона, Д. Росса, О. Раєвнєвої, Л.
Стрижкової, Ф. Шеререра та інших. Незважаючи на значну кількість наукових праць у
сфері планування розвитку підприємства, недослідженими залишаються питання щодо
принципів планування економічного розвитку підприємства.
Уперше загальні принципи планування були сформульовані французьким ученим Анрі
Файолем – засновником класичної адміністративної школи управління. Науковець виділив
п’ять принципів: необхідність, єдність, безперервність, гнучкість та точність [3].
Р. Акофф дещо пізніше обґрунтував принципи участі та холізму. Принцип участі
показує активний вплив персоналу на процес планування. Принцип холізму складається з
двох частин: координація та інтеграція. Координація встановлює, що діяльність жодної
частини підприємства не можна планувати ефективно, якщо її виконувати незалежно від
інших об'єктів даного рівня, а виникли проблеми необхідно вирішувати спільно. Інтеграція
визначає, що планування, здійснюване незалежно на кожному рівні, не може бути настільки
ж ефективним без взаємозв'язку планів на всіх рівнях [2].
У вітчизняній науці та практиці планування, окрім класичних принципів, широку
популярність набрали загальноекономічні принципи: системність, цілеспрямованість,
комплексність, оптимальність, ефективність, науковість, пріоритетність, збалансованість,
самостійність, рівнонапруженість, конкретність, об'єктивність, динамічність та ін.
Поряд із загальними науковці виділять і специфічні принципи планування, а саме:
цільова спрямованість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність
використання ресурсів, адекватність об'єкта та предмета планування.
Аналіз літературних джерел та власні дослідження дозволяють виділити такі
принципи планування економічного розвитку як: результативність, системність,
всебічність, аналітичність, точність, безперервність, відповідність, гнучкість. Охарактеризуємо детальніше кожен із запропонованих принципів:
Ø результативність – один з головних принципів планування. Адже планування
розвитку підприємства направлене не лише на розробку цілей і завдань, але і на вибір
найкращих методів і способів реалізації планів для досягнення поставлених цілей. При
здійсненні планування вважаємо необхідним здійснити оцінку показників результативності виробництва;
Ø системність – принцип, який передбачає необхідність застосування системного
підходу в процесі планування економічного розвитку підприємства. Під час вибору
стратегії розвитку, розробки та прийняття планових рішень, слід проаналізувати
діяльність всіх функціональних підсистем підприємства.
Ø всебічність – принцип передбачає, що при здійсненні планування розвитку
необхідним є узгодження напрямів планування з усіма складовими процесу планування. Будь яка зміна показників, які характеризують кожну з цих складових може
спричинити зміну економічного розвитку підприємства;
Ø аналітичність – принцип, який вимагає оцінки не лише фінансових показників
діяльності підприємства, але й і не фінансових показників. Адже не слід залишати поза
увагою такі показники як плинність кадрів, рівень обслуговування клієнтів підприємства,
індекс лояльності клієнтів, вартість адміністративних помилок. Аналіз вище перелічених
показників сприятиме ефективному втіленню стратегії розвитку підприємства;
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Ø точність – принцип, який передбачає, що план розвитку підприємства повинен
складатися з високим ступенем точності інформації про виробничо-господарський та
фінансовий стан підприємства. Деталізація плану повинна містити обґрунтування
майбутніх дій і визначення найкращих способів досягнення поставлених цілей
розвитку підприємства;
Ø безперервність – принцип, який вимагає постійного аналізу внутрішніх та
зовнішніх факторів впливу на підприємство, моніторингу планово-економічних
показників, з метою мінімізації ризиків планової діяльності підприємства. В сучасних
умовах господарювання, планування економічного розвитку слід розглядати як процес
для якого є характерними безперервність та послідовність;
Ø відповідність – принцип, який вимагає, щоб стратегія економічного розвитку
підприємства та кількісні і якісні показники розвитку відповідали виробничо-господарським
процесам підприємства. Адже саме стратегія розвитку є ефективним інструментом досягнення поставлених цілей в умовах нестабільності зовнішнього середовища;
Ø гнучкість – принцип, який передбачає, що при розробці плану економічного
розвитку підприємства необхідною є можливість перегляду планових показників. Тому
потрібним є формування механізмів, що забезпечать адаптацію процесу планування до
мінливих умов ринкового середовища.
Реалізація вищевказаних принципів планування економічного розвитку
забезпечить ефективність та послідовність реалізації стратегії розвитку підприємства,
та підвищення ефективності процесу планування.
1. Бурмака М.М.Управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств
будівельної галузі): монографія /М.М. Бурмака, Т.М.Бурмака. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 204 с.
2. Принципи та методи планування [Електронний ресурс]: / Режим доступу:
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ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Однією з умов успішного функціонування будь-якого підприємства, яке здійснює
зовнішньоекономічну діяльність, є його спроможність вчасно ідентифікувати валютні
ризики та застосувати ефективні методи управління ними.
Головною причиною виникнення валютних ризиків є коротко- і довгострокові
коливання обмінних курсів, що залежать від попиту та пропозиції валюти на
національному і міжнародному валютному ринках [1, с. 65].
У довгостроковому періоді визначальну роль відіграє загальний економічний стан
країни, рівень виробництва, збалансованість основних макроекономічних пропорцій,
обсяги зовнішньої торгівлі тощо, а в короткостроковому – збалансованість окремих
ринків і загальний стан ринкового і конкурентного середовища. Коливання кількісних
показників окремих факторів і їхнє визначене співвідношення відіграють вирішальну
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роль у зміні валютного курсу, а отже можуть мати істотний вплив на характер
виникнення і рівень валютного ризику [2].
Серед довгострокових факторів коливання валютних курсів насамперед необхідно
виділити такі: загальна економічна ситуація в країні; політична ситуація; рівень
процентних ставок; рівень інфляції; стан платіжного балансу; система валютного
регулювання й ін.
Яскравим прикладом довгострокових коливань валютних курсів є нестабільна
ситуація в Україні, яка склалася сьогодні. Внаслідок стрімкого зростання курсу долара
США (близько 20 %) підвищилась важливість ідентифікування та управління
валютними ризиками, адже непередбачувані коливання іноземної валюти призвели як
до значних втрат, так і до значних прибутків.
Короткострокові зміни валютних курсів є наслідком постійних щоденних
коливань, обумовлених частою зміною попиту та пропозиції на ту чи іншу валюту.
Оскільки обсяги зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й торгових, постійно
ростуть, а світовий валютний ринок функціонує цілодобово, такі тимчасові коливання є
неминучими, що стає постійним джерелом валютного ризику. Тому ідентифікація
валютних ризиків на етапі планування зовнішньоекономічних операцій стає однією з
досить актуальних проблем здійснення експортно-імпортних операцій і міжнародних
фінансових розрахунків [2].
Ідентифікація ризиків на етапі планування зовнішньоекономічних операцій передбачає
проведення детального аналізу можливого виникнення валютних ризиків, оцінки можливих
наслідків та вибір методів страхування. Учасникам зовнішньоекономічної діяльності при
укладенні експортних та імпортних контрактів в цілях дотримання інтересів підприємства
дуже важливо забезпечити надійність розрахунків і таким чином запобігти втратам або хоча
б мінімізувати їх. Оцінка ризику передбачає визначення тривалості ризику, обсягу коштів,
які перебувають під ризиком, та обсягу збитків за відповідними зобов'язаннями, що можуть
виникнути в майбутньому. Тому ідентифікація валютних ризиків посідає чільне місце у
стратегії планування зовнішньоекономічних операцій і є запорукою підвищення ефективної
діяльності підприємств.
Управління валютним ризиком базується на виборі відповідної стратегії
менеджменту ризику, що містить у собі такі основні елементи:
1) використання всіх можливих засобів уникнення ризику, який призводить до
значних збитків;
2) контроль ризику та мінімізація обсягів імовірних збитків, якщо немає можливості уникнути його повністю;
3) страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення [3].
Відповідно до цих елементів можна спостерігати різні варіанти вибору стратегії:
від нейтрального ставлення до ризику, коли фінансові менеджери через незначні
розміри можливих збитків не беруть ці ризики до уваги, до повного контролю і
страхування всіх можливих валютних ризиків і валютних збитків. Тому запобігання
валютним ризикам завдяки використанню певних методів страхування можна вважати
головним елементом стратегії менеджменту валютних ризиків.
Через недостатній розвиток фінансово-кредитної і банківської систем, недосконалість
вітчизняного законодавства для українських підприємців спектр методів страхування поки
ще обмежений, і головними серед них є: правильний вибір валюти платежу, регулювання
валютної позиції, валютні застереження, конверсійні й арбітражні операції. Але слід
зазначити, що з часом коло використовуваних методів розширюється.
У світовій практиці страхування валютних ризиків називають хеджуванням.
Головна мета застосування методів хеджування полягає в тому, щоб здійснити
валютно-обмінні операції своєчасно, ще до того як відбудеться небажана зміна курсів,
або ж компенсувати збитки від такої зміни за рахунок паралельних операцій з валютою,
курс якої змінюється в протилежному напрямку. Також можна застосовувати такі
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методи страхування валютних ризиків: зміна термінів платежів; форвардні угоди;
операції «своп»; опціонні угоди; фінансові ф'ючерси; кредитування та інвестування в
іноземній валюті; реструктуризація валютної заборгованості; паралельні позички;
лізинг; дисконтування вимог в іноземній валюті; здійснення платежів за допомогою
зростаючої валюти; самострахування тощо [4, с. 17].
Ідентифікування, правильна оцінка та вибір методів управління валютним
ризиком набувають важливого значення у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності,
оскільки неочікувана зміна валютних курсів може призвести до непередбачуваних
наслідків та звести нанівець зусилля підприємства щодо успішного функціонування на
міжнародному ринку.
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національної економіки. / С.І. Маслов, С.А. Могилко // Економіка і Держава. – 2009. –
№3. – с. 16-18.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРІВ
Об’єднання суб’єктів малого бізнесу у кластери є розповсюдженим у світовій
практиці для покращення розвитку малого підприємництва. В процесі такої взаємодії
можна суттєво покращити загальні результати та створити підґрунтя для формування
додаткових можливостей внаслідок співпраці та взаємодії використання факторів
виробництва, якими може розпоряджатися суб’єкт господарювання та партнери в
результаті такого об’єднання.
Для ефективного розвитку малих підприємств в Україні пропонується нами
розглянути модель взаємодії суб’єктів малого бізнесу за допомогою об’єднання їх в
кластери.
Під визначенням «кластер» розуміють неформальне об’єднання, яке представляє
інтереси сукупності суб’єктів підприємницької діяльності в середовищі, де створюються оптимальні умови для сталого розвитку кожного із суб’єктів господарювання
будь – якого масштабу діяльності [2].
Виділяють такі етапи об’єднання суб’єктів малого підприємництва у кластери:
1) мотивація;
2) розробка стратегії об'єднання у кластери;
3) розвиток та взаємодія між суб'єктами кластеру;
4) розробка проектів стратегічного характеру;
5) заключний етап.
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Нехай X = {x n } – множина суб’єктів, що взаємодіють між собою і потенційно можуть
утворити кластер. Нехай задана функція корисності f : X × X → R , яка кожній парі (xi , x j )
ставить у відповідність число, яке описує корисність взаємодії xi та x j для xi .
∀ n розглянемо
l

Fn = ∑ f ( x n , xi )

(1)

i =1

– сумарна функція корисності для x n .
Припустимо, що існує функція, яка кожному відношенню еквівалентності ∂ на
x x
x
множині X ставить у відповідність функцію корисності f ∂ : × → R . Елемент
∂
∂ ∂
∂
будемо позначати x n , Ф ( x ) – множина всіх відношень еквівалентності на X .
Розглянемо таку задачу для деякого фіксованого x n ∈ X . Як покращити сумарну
функцію корисності за допомогою об’єднання до деякого кластеру, що складається з
деякої підмножини X .
З математичної точки зору, під кластером ми розуміємо відношення
еквівалентності ∂ .
Математичну модель об’єднання суб’єктів малого підприємництва у кластер
запишемо так:
F0∂ → max,
(2)
де ∂ ∈ Ф( x ).
Позначимо
Ф0+ = ∂ : F0∂ ≥ F0
(3)

{

Означення 1. Коаліція ∂
справджується Fxn∂ ≥ Fxn .

–

}

є допустимою для x0 , якщо для будь-якого x n : x n ∂x 0

{

}

Для будь-якого n знайдемо Ф0+ = ∂ : Fn∂ ≥ Fn і нехай
Ф = IФ
*

+
n

(4)

n

Ф * ≠ 0 , тому, що відношення рівності idX ∈ Ф * ∀nФn+ + = Фn+ ∩ Ф * .

Якщо Ф * = {idX } тоді задача розв’язку не має, і не можливо покращити сумарну
функцію корисності за допомогою кластеризації.
Якщо Ф * ≠ {idX } тоді ми звели нашу задачу до
Fn∂ → max,
(5)
де ∂ ∈ Ф * і для будь-якого її розв'язку ∂ : Fn∂ ≥ Fn .
Надалі пропонується розглянути часткові випадки моделювання взаємодії
суб’єктів малого підприємництва за допомогою об’єднання їх у кластери, а також
множини переваг у неусталених господарських системах.
1. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / Варналій
Захарій Степанович – [3-є вид.]. – К. : т-во «Знання», КОО, 2005. – 302 с.
2. Квілінський О.С. Стратегічні аспекти формування можливостей покращення
діяльності суб’єктів малого бізнесу / О.С. Квілінський // Економіка №6, 2012. – С. 44 – 49.
3. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия / Клейнер Георгий Борисович. – М. :Дело,
2008. – 568 с.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Надзвичайні події в Україні, наближення економіки нашої країни до фінансової
катастрофи ставлять нові завдання перед усіма сферами функціонування держави. У
великій мірі це стосується і бюджетного сектору, оскільки саме використання
бюджетних коштів чинить значний вплив на стан фінансової системи.
Сьогодні сумнівним є твердження про те, що підсистема бухгалтерського обліку цілком задовольняє інформаційні потреби управління бюджетними установами. У зв’язку з цим
видається актуальним подальший розвиток бухгалтерського обліку в державному секторі у
розрізі його складових. Традиційно такими складовими є фінансовий та управлінський облік.
Відмінностям фінансового та управлінського обліку, принципам їх виокремлення,
об’єктам фінансового та управлінського обліку, підходам до їх ведення присвячена
велика кількість наукових праць. Численні дискусії вчених пов’язані також із правом на
використання власне терміну «управлінський облік».
Щодо бюджетних установ понять фінансового та управлінського обліку взагалі не
використовувалось, оскільки загальноприйнятим вважався термін «облік виконання
кошторису бюджетної установи». На наш погляд, це звужує функції бухгалтерського
обліку в цілому і потребує подальшого наукового обґрунтування.
Отже, пропонуємо розмежовувати фінансовий та управлінський облік у бюджетних
установах. Перш за все, слід зазначити, що діяльність бюджетних установ базується на принципах бюджетної системи, визначених Бюджетним кодексом України. Такими принципами
є: принцип єдності бюджетної системи України; принцип збалансованості; принцип
самостійності; принцип повноти; принцип обгрунтованості; принцип ефективності; принцип
субсидіарності; принцип цільового використання бюджетних коштів; принцип справедливості і неупередженості; принцип публічності та прозорості; принцип відповідальності
учасників бюджетного процесу.
Серед наведених принципів варто виокремити принцип збалансованості, повноти,
цільового використання бюджетних коштів, публічності і прозорості. Інформаційним
забезпеченням дотриманням вказаних принципів є підсистема фінансового обліку
бюджетних установ – спрямована на висвітлення результатів діяльності бюджетних установ,
стану їх активів, капіталу і зобов’язань.
У сучасних умовах окрім законності та прозорості використання бюджетних
коштів надзвичайно важливе значення має також принцип ефективності – при
складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути
досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів
та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом
обсягу коштів [1]. На дотримання саме цього принципу і має бути спрямована
підсистема управлінського обліку бюджетних установ.
Передумовою запровадження управлінського обліку у бюджетних установах є
ведення субрахунків аналітичного обліку доходів, витрат. Поряд з цим у великих
бюджетних установах виникає потреба в отриманні інформації не тільки в розрізі
КЕКВ, а й за структурними підрозділами. При цьому потреба в калькулюванні є
об’єктивною, зважаючи на необхідність планування видатків для включення їх до
статей кошторису.
1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1309936556715078
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КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО
АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Україна володіє потужним землересурсним потенціалом. Проте, недосконалі
технології землеробства, екстенсивний характер сільськогосподарського виробництва,
недбале ставлення до земельних ресурсів, що знаходяться у розпорядженні суб'єктів
економічної діяльності, призводять до суттєвого погіршення якості земельних ресурсів
та посилення проблем техногенного характеру.
Раціональне землекористування передбачає поєднання двох складових: екологічної виправданості та економічної доцільності господарювання. Сучасне землекористування не можна назвати раціональним. Основними причинами негативних явищ, які
накопичились в аграрному використанні земель, є такі: економічні (незацікавленість
землекористувачів у екологічно безпечному землекористуванні, недостатнє фінансування заходів, спрямованих на раціональне використання земельних ресурсів та їх
охорону тощо) та адміністративні (недостатній контроль та відсутність жорстких
санкцій за порушення земельного законодавства) [3]. Внаслідок цього в Україні щороку
утворюється більше тисячі гектарів порушених земель, що втратили свою господарську
та екологічну цінність через зниження якості ґрунтового покриву внаслідок виробничої
діяльності людини або дії природних чинників.
За цих умов, основне завдання держави полягає в організації, розробці й
впровадженні заходів, спрямованих на активізацію екологічного збереження земель, які
перебувають у сільськогосподарському використанні та зниження негативного
хімічного впливу на них. Для виконання цих завдань повинен бути задіяний механізм
стимулювання землекористувачів, який включає заохочуючі (надання субсидій, дотацій
за спеціальними програмами, а також застосування системи податкових та кредитних
пільг) та стримуючі (штрафи та інші стягнення) важелі впливу. Впровадження заходів
стимулюючого характеру потребує залучення фінансових ресурсів.
У додатку до Державної цільової програми розвитку українського села на період до
2015 р. зазначено показники надання державної підтримки для забезпечення розвитку
сільських територій, сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку. Цим
документом передбачено виділення коштів на зазначені цілі в обсязі понад 120 млрд. грн.
протягом 2008-2015 років (тобто в середньому 15 млрд. грн. на рік). Якщо врахувати, що за
перші три роки виконання програми обсяг фактичного фінансування становить лише 30
млрд. грн., то очевидним є явне недофінансування аграрного сектора України.
За таких умов сільськогосподарське кредитування виступає одним із основних джерел
фінансування сільськогосподарських підприємств. Однак дослідження процесу
кредитування сільського господарства, який здійснюється за останні роки, свідчить про
наявність у цій сфері ряду проблем. Так, в умовах кризи 2008-2009 років суттєво
скоротилось кредитування сільськогосподарських підприємств. 2010 рік характеризувався
зростанням загального обсягу кредитів, наданих сільському господарству. Їх сума становила
26 900 млн. грн., або майже 6% від загального обсягу наданих кредитів в економіку країни.
На початок 2012 року, за даними Національного банку України, загальний обсяг наданих
кредитів в сільське господарство становив 34 953,99 млн. грн [2].
Згідно статті 205 Земельного кодексу України, одним із інструментів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель є надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють за власні
кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами
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використання і охорони земель. Однак, на даний час законодавство не передбачає
механізму пільгового кредитування зазначених суб’єктів підприємницької діяльності. В
цьому сенсі корисним для України може бути досвід розвинених країн.
Важливе місце в кредитній системі західних країн посідають кооперативні банки.
Вперше вони почали функціонувати в Німеччині у вигляді позиково-ощадних сільських
кооперативів Райфазен (за іменем засновника). На базі деяких кооперативів виникли
великі банки. Найвідоміші серед них: Креді Агріколь (Франція), ДГ Банк (Німеччина),
РАБОБАНК (Нідерланди), Фарм Кредит Систем (США) та ін. Зокрема, Креді Агріколь
є одним з найбільших банків Європи, він обслуговує 14 млн. клієнтів і понад 75%
кредитних потреб сільської місцевості Франції.
Широкого розвитку сільська кредитна кооперація набула в США, де нею опікується Міністерство сільського господарства. У США налічується 4000 комерційних
сільськогосподарських банків, на які припадає майже 35% загального обсягу кредитних
ресурсів у сільському господарстві.
За даними Національного банку, в Україні станом на 1.01.2014 р. функціонує 180
комерційних банків. Проте лише близько 20 практикують у своїй діяльності надання
послуг з агрокредитування. На них наразі припадає до 80% сільськогосподарських
позик. Кредитний портфель в аграрній сфері сягає майже 6% загального кредитного
портфеля банків. У 2012 році найбільшу кількість кредитів аграрному сектору видали
такі українські банки як ПАТ «КІБ Креді Агріколь» та ПАТ «ІНГ Банк Україна».
Середня сума кредитів коливається від 23,4 тис грн. (ПАТ «КБ Надра») до 38 303,9 тис
грн. Слід зауважити, що в 2012 році жодне аграрне підприємство в Україні не
отримувало кредитів на пільгових умовах, тоді як в попередньому році на пільгових
умовах підприємствами України було отримано 400,1 млн. грн. (частка в загальній сумі
залучених коштів склала 5,5%) [1]. Проблемою в кредитному забезпеченні аграрних
підприємств є неврахування специфіки і особливостей аграрного сектора економіки,
нестабільна фінансова підтримка держави та нерозвиненість кредитування цих
підприємств іншими кредитними структурами, які повинні відігравали вагому роль у
фінансуванні таких підприємств.
Проблемою також є те, що здебільшого кредитні кошти використовуються для
придбання посівного матеріалу, техніки та пального. Це свідчить про те, що фактично
кредитування не можна ідентифікувати як дієвий інструмент стимулювання раціонального аграрного землекористування. Лише в окремих випадках кошти спрямовуються на
відновлення порушених земель, їх захист від антропогенного навантаження та втрати
родючості.
Для вдосконалення кредитування як інструменту стимулювання раціонального
аграрного землекористування необхідно розробити та відпрацювати механізм, за яким
пільгові кредити за зниженими ставками будуть надаватися за цільовим призначенням:
на вдосконалення структури сільськогосподарських угідь і посівних площ,
ґрунтозахисний обробіток земель, застосування біологічних методів захисту рослин та
сучасної сільськогосподарської техніки тощо.
1. Вдовенко Л.О. Стан банківського кредитування аграрних підприємств /
Л.О. Вдовенко // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – №3. – с. 3-7.
2. Іванець І.В. Сучасний стан та оцінка кредитування сільського господарства
України / І.В. Іванець // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1667
3. Мамалюк О.А. Економічний механізм раціонального використання та охорони
земельних ресурсів аграрних підприємств: автореф. дис. канд. ек. наук: спец. 08.00.04 /
О.А. Мамалюк. – Миколаїв, 2009. – 23с.
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INFORMATION SUPPORT OF THE DIRECTORS
OF HUMAN RESOURCES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Solving urgent task today on the transfer of the state's economy on a path of stable and
dynamic development leads to certain changes in the mechanism of formation and
implementation of complex information support of the directors of Human Resources of
higher educational institutions.
However, there is the issue of information management processes to ensure quality
documentation that comes to creating content-conceptual model of modern management instrument.
Analysis of the accumulated achievements in the theory and practice workflow, identify
trends and their further development on this basis obtain new scientific results enables the
assignment problem management to ensure the most relevant information.
The information in the work of the directors of Human Resources means justify the
decision. It needed them for a successful implementation of production and social objectives
of the organization in a competitive environment.
In current conditions increasing demands for validity of administrative decisions made
on the basis of accurate and reliable information. Therefore, information can only be new for
the directors of Human Resources of higher educational institutions, understandable for
practical use. They should also be useful to promote the choice of the best solutions.
The exchange of information between different levels of government is done in the form
of messages, parameters and various documents. Means for determining the order of
registration, conversion, storage and movement of data in combination with the necessary
equipment consist the system of information.
The directors of Human Resources should prove to organize the flow of information to
each structural unit and executors. Information that does not meet functions that are executed
employee does not give any benefit. In this case, the employee is taken of his working time,
which could be used to perform the required work. The directors of Human Resources should
receive just as much information they can absorb.
Information services should be based on a study of the needs the directors of Human
Resources in the information by analyzing its features, content and nature of administrative
decisions.
The organization of information services of the directors of Human Resources must
properly organize the work of specialists functional services, office, secretary, who should
have the ability to process, analyze and design information, including the use of PC.
Management process provides the functions of collection, transmission, processing and
analysis of information and decision-making. At all these stages of processing and use information
in the operating hardware, called office equipment. The directors of Human Resources of higher
educational institutions need to focus on these tools and be able to use them in their work.
The directors of Human Resources at all levels of government need to know their
information needs, as well as senior managers and subordinates. In this regard, it is necessary
to optimize qualitative and quantitative information needs. The best find this information
exchange, in which only transmit the information and to the extent that is necessary to ensure
the management process.
The final result of any management is to achieve a specific goal, which can be
represented by certain qualitative and quantitative characteristics. This process requires the
use of different types of resources, including information that is contained in the documents.
The essence of administrative document provide it with the qualities that inherent in the
material objects.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Під прогнозуванням фінансового стану розуміють передбачення обсягу та
розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний період перед шляхом
вивчення динаміки розвитку підприємства як суб'єкта господарської діяльності на фоні
реалій економічного життя суспільства.
Залежно від терміну такого передбачення можна виділити короткотермінове (в
межах одного року), середньотермінове (на один – два роки) і довготермінове (понад
два роки) прогнозування фінансового стану підприємства.
Прогнозування фінансового стану підприємства доцільно здійснювати шляхом
моделювання, оскільки останнє дозволяє відображати перспективний фінансовий стани
в залежності від необмеженої кількості факторів. Таким чином, адекватність
прогнозування фінансового стану залежить від процедури та логіки побудови
прогнозної моделі. Це обумовлює необхідність визначення послідовності процедур та
основних етапів прогнозування.
Об'єктом прогнозування в першу чергу є обсяг фінансових ресурсів, які надійдуть
у розпорядження підприємства за період, стосовно якого складається прогноз. Такими
ресурсами є прибуток, що залишається у підприємства після сплати всіх податків та
обов'язкових платежів, а також амортизаційні відрахування, які відшкодовуються через
ціну на продукцію.
Основними завданнями фінансового прогнозування є:
1) вивчення прогнозної документації для визначення додаткового фінансування,
яке буде необхідне малому підприємству в майбутньому для очікуваного збільшення
виробництва;
2) визначення очікуваного зростання обсягу фінансових ресурсів у прогнозному
періоді;
3) визначення напрямів найефективнішого використання фінансових ресурсів;
4) виявлення можливих джерел формування фінансових ресурсів.
Фінансове прогнозування потребує дотримання деяких загальних принципів,
обов'язкових в умовах ринкової економіки.
По-перше, маючи у своєму розпорядженні певну суму фінансових ресурсів,
необхідно так розрахувати витрати, щоб отримувати гранично високу рентабельність.
По-друге, під час фінансового прогнозування має забезпечуватися збалансованість ризиків, для чого витрати з високою фінансовою віддачею, але з підвищеним
ризиком треба поєднувати з інвестуванням коштів в об'єкти хоча і менш рентабельні,
але з гарантованим доходом.
По-третє, після вибору довгострокового напряму вкладання коштів, необхідно
передбачити найбільш економічні методи їх фінансування.
По-четверте, у процесі фінансового прогнозування має обов'язково враховуватись
інфляційна ситуація, з огляду на яку коригуються всі розрахунки.
Виходячи з цього, фінансове прогнозування повинне ставити задачу побудови
моделі оптимізації стратегії по управлінню фінансовим потенціалом підприємства з
дослідженням чинників, які роблять відчутний вплив на нього.
Методика проведення, яка прогнозування фінансового стану підприємства
складається з трьох етапів:
1) підготовчій етап, на якому здійснюється збір та первинна обробка інформації
про фінансовий стан підприємства;
146

2) аналіз фінансового стану підприємства, який дозволяє виявити основні
фактори, що впливають на зміну фінансового стану;
3) прогнозування фінансового стану та його моделювання в залежності від цілей
прогнозування
В процесі прогнозування найважливішими елементами є наступні:
- прибутковість;
- наявність власних фінансових ресурсів;
- раціональне розміщення основних і оборотних коштів;
- платоспроможність;
- ліквідність.
Таким чином, прогнозування фінансового стану підприємства є основою для
подальшого розвитку та розширення підприємства. На основі прогнозних показників
прибутковості, платоспроможності, ліквідності, раціонального розміщення обігових
коштів, тощо є можливим формування подальшої стратегії розвитку підприємства та
корегування короткострокових планів за рахунок зміни тактичних завдань та цілей. В
умовах нестабільності розвитку економіки країни прогнозування дозволяє уникнути
втрат прибутку та зниження конкурентоспроможності національних підприємств.
1. Коваленко О.Ю. Методичні основи прогнозування фінансового стану
підприємства. // Ученые записки Таврического национального университета имени
В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление», том 24 (63), № 1, 2011. С. 78-91.
2. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і
доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.
3. Древаль О. Ю. Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій /
Укладач О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с.
4. Павлова І. В. Прогнозування фінансових показників як елемент планування
розвитку діяльності підприємства ./ І. В. Павлова // Збірка наукових праць
«Логістика». – 2010. – №690″-С.752-755.

Зверєва А.Ю., Зверєва Я.Ю.
Донецький національний технічний університет
Наукові керівники – к.е.н., доцент Мєшков А.В., к.т.н, доцент Пасічник С.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
У ВИРОБНИЦТВО ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
З розвитком ринкових відносин в Україні, інвестування у виробництво губчастого
титану стала актуальним, так як, титанова промисловість в Україні має величезний
потенціал для свого розвитку. Магниетермическая технологія виробництва губчастого
титану – єдина в Україні, забезпечує можливість виробляти титанову губку з наявного
на Україні сировини. Для вирішення даної проблеми необхідно залучення інвестиційних ресурсів у виробництво губчастого титану та інтенсифікація інвестиційних
процесів на підприємствах галузі.
Проблемами інвестування у виробництво кольорової металургії на підприємствах
займався такий вчений: Галушко О. Б. Проблемами виробництва губчастого титану на
підприємствах займалися такі вчені: Нечаєв В. Н., Цаплін А.І., Кірін Ю.П., Римкевич Д.А.
В даний час проблема інвестування у виробництво губчастого титану на
підприємствах є особливо актуальною з таких причин:
1. Знос обладнання для виробництва губчастого титану.
2. Якість продукції не завжди відповідає нормам і стандартам.
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3. Відсутність застосування нових методичних підходів до оцінки інвестиційних
проектів з виробництва губчастого титану.
4. Для більшості промислових підприємств, все ще характерні застарілі
технології, недостатня кваліфікація кадрів, низька продуктивність праці, брак обігових,
а так само інвестиційних коштів.
Таким чином, мета роботи – розвиток теоретичних положень і розробка практичних
рекомендацій щодо інвестування у виробництво губчастого титану на підприємствах.
Процес термічного відновлення заснований на хімічній реакції взаємодії тетрахлориду
титану (ТХТ) з магнієм, в результаті якої ТХТ відновлюється магнієм до чистого титану з
утворенням побічного продукту хлориду магнію. Процеси відновлення ведуть в
герметичних апаратах під атмосферою інертного газу. Апарат складається з реторти –
циліндричної обичайки з еліптичним днищем, закритою кришкою. Апарат відновлення
встановлюється в шахтну піч, має електричний обігрів, для швидкого розігріву та
підтримання температури ведення процесу, тобто 800-860°С. Перед проведенням процесу
відновлення в реторту апарату виробляють заливку розплаву магнію. У ході процесу в
апарат на дзеркало магнію подають рідкий ТХТ з певною масовою витратою. В ході процесу
здійснюється контроль і регулювання температури апарату шляхом вимірювання цього
параметра на поверхні реактора та управління електричними нагрівачами печі.
Для вдосконалення технології і якості виробленого продукту були запропоновані
наступні рекомендації.
Інвестиційна програма розвитку та модернізації підприємств з виробництва
губчастого титану складається з кількох розділів. Вона передбачає залучення інвестицій
безпосередньо у виробництво титану губчастого, завершення робіт по проекту виробництва
титанових злитків, створення виробництва титанового прокату і пігментного двоокису
титану, а також інвестиції в екологічну безпеку. Залучення інвестицій у виробництво
передбачає проведення робіт з технічного переозброєння виробництва титану губчастого,
удосконаленню технологічних процесів, реконструкції обладнання практично по всьому
технологічному ланцюгу, будівництво нового корпусу з виробництва титану губчастого з
установкою сучасних апаратів відновлення та сепарації. Це дозволить підвищити якість
вироблюваної продукції та збільшити виробництво титану губчастого.
Крім того, інвестиційною програмою передбачено завершення робіт з будівництва
ділянки виплавки титанових зливків, слябів і сплавів на електронно-променевих печах з
установки додаткових печей.
Екологічний блок інвестицій спрямований на забезпечення екобезпеки довкілля.
Роботи по даному проекту передбачають розробка і впровадження технології по додатковому очищенню (знесоленню) стоків від ділянок цехів комбінату, удосконалення технології
очищення газів ділянки підготовки шихти, а також будівництво нової газоочистки цеху з
виробництва магнію та титану губчастого у зв'язку з планованим збільшенням обсягів
виробництва.
При прийнятті рішень щодо формування виробництва губчастого титану і прояви
потенціалу інвестиційного розвитку підприємства можуть бути виділені основні напрямки:
1. Розробка інвестиційної програми і модернізація підприємства.
2. Залучення інвестицій, у виробництво передбачає проведення робіт з технічного
переозброєння виробництва титану губчастого, удосконаленню технологічних процесів.
3. Будівництво нового корпусу з виробництва титану губчастого з установки
сучасних апаратів відновлення та сепарації, що дозволить підвищити якість
виготовленої продукції.
Таким чином, можна сказати, що це питання ще не повністю вивчений і є
перспективи подальших досліджень.
1. Галушко О. Б. Управление инвестиционной деятельностью предприятий
цветной металлургии // Диссертация – 2006.
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2. Нечаев В. Н. Математическое моделирование технологического процесса
получения губчатого титана магниетермическим способом // Промышленные
технологии /Металлургия – 2011.
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НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ
РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ ФІРМИ
Сучасні ринки характеризуються наростанням конкурентної боротьби та пришвидшенням темпів зміни основних макро- та мікроекономічних чинників, що прямо впливають
на ситуацію на ринку більшості товарів та послуг. Загострення конкуренції на ринку
споживчих товарів та необхідність боротьби за споживача серед їх виробників зумовила
необхідність широкого застосування маркетингових інструментів фірмами.
Мета дослідження полягає у розробці ефективного підходу до розподілу бюджетних
коштів на різні види реклами для різних видів товарів із використанням математичного
апарату теорії нечіткої логіки, вдосконаленню інструментарію ухвалення ефективних
управлінських рішень у сфері маркетингу за умов конкурентного середовища.
Введемо систему позначень. X = {x1 , x2 ,..., xn } – множина видів реклами, які
розглядаються фірмою як такі, що можуть бути використані для рекламування товару; де n –
кількість видів реклами (у даному випадку n=5): x1 – телевізійна реклама;. x 2 – реклама на
радіо;. x3 – зовнішня реклама;. x 4 – друкована реклама;. x5 – інтернет-реклама.
Y = {y1 , y 2 ,..., y p } – множина показників ефективності реклами (у даному випадку р рівне 6),
де р – кількість видів таких показників: y1 – очікувана кількість контактів із рекламою; y 2 –
якість засвоєння рекламної інформації (оцінювання впізнаваності марки); y 3 – ефекти
комунікації (зміна ставлення до марки, наміри щодо придбання товарів, зміна ставлення
груп споживачів); y 4 – очікувані обсяги продажів та частка ринку; y 5 – рівень уваги та
сприйняття реклами на відповідному носієві; y 6 – рівень довіри та впливовості на
споживача реклами на відповідному носієві. Z = {z1 , z 2 ,..., z m } – множина товарів, що

реалізуються фірмою та потенційно будуть рекламуватись: z1 – товари нижчої споживчої
цінності (дешеві товари); z 2 – товари вищого цінового діапазону; z 3 – товари вищого
цінового діапазону (зокрема, товари розкоші).
Нехай ξ R ; X × Y → [0,1] – функція належності нечіткого бінарного відношення R ,
які визначена експертно. Кожен рядок матриці R відображає міру належності
показників ефективності кожному виду реклами. Відношення R подається матрицею
y 1
y 2
...
y p

x1  ξ R (x1 , y1 ) ξ R (x1 , y2 )

x2 ξ R (x2 , y1 ) ξ R (x1 , y2 )
R= 
...
...
...

xn ξ R (xn , y1 ) ξ R (xn , y2 )

... ξ R (x1 , y p ) 

... ξ R (x2 , y p )

...
...

... ξ R (xn , y p )

.
Нехай ψ S ; Y × Z → [0,1] – функція належності нечіткого бінарного відношення S .
Для всіх y ∈ Y і всіх z ∈ Z ψ S ( y, z ) дорівнює мірі сумісності товару z із ефективністю
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реклами y . Більше значення функції ψ S ; Y × Z → [0,1] відповідає більшій ефективності
реклами для відповідного товару [1]. У матричній формі це відношення виглядає так:
z 1
z 2
...
z m
y1  ψ S ( y1 , z1 ) ψ S ( y1 , z 2 )

y 2 ψ S ( y 2 , z1 ) ψ S ( y 2 , z 2 )
S=
... 
...
...

y p ψ S (y p , z1 ) ψ S (y p , z 2 )

Від матриць R і S переходимо до матриці Т
z1
z 2
...
x1  µ ( x1 , z1 ) µ ( x1 , z 2 )

x 2  µ ( x 2 , z1 ) µ ( x 2 , z 2 )
T= 
...
...
...


x n  µ ( x n , z1 ) µ ( x n , z 2 )

... ψ S ( y1 , z m ) 

... ψ S ( y1 , z m ) 

...
...

... ψ S (y p , z m )

z

.

m

... µ ( x1 , z m ) 

... µ ( x 2 , z m )

...
...

... µ ( x n , z m )

,
елементи якої визначаються функцією належності
∑y ξ R (x, y )ψ S ( y, z )
µ ( x1 z ) =
∀x ∈ X , y ∈ Y , z ∈ Z .
∑ ξ R (x, y )
y

Далі будуємо матрицю, де кон’юнкція ∧ означає операцію попарного мінімуму.
 µ ( x1 , z1 ) ∧ µ ( x1 , z 2 ) µ ( x1 , z 2 ) ∧ µ ( x1 , z 3 ) ... µ ( x1 , z m ) ∧ µ ( x1 , z1 ) 


 µ ( x 2 , z1 ) ∧ µ ( x 2 , z 2 ) µ ( x 2 , z 2 ) ∧ µ ( x 2 , z 3 ) ... µ ( x 2 , z m ) ∧ µ ( x 2 , z1 )
W =

...
...
...


 µ ( x , z ) ∧ µ ( x , z ) µ ( x , z ) ∧ µ ( x , z ) ... µ ( x , z ) ∧ µ ( x , z )

n
1
n
2
n
2
n
3
n
m
n
1 
Поріг l поділу обмежується умовою та задається на довільному рівні, що
задовольняє цій умові: l < min max min (µ ( x, z ), µ (x, z j )).
Після того, як поріг l вибраний, для довільного z можна визначити рівневу множину:




M i =  x µ ( x n , z i ) > min max min (µ ( x, z i ), µ (x, z j )).
x


i, j


Позначимо як ω (z i ) вагову функцію, яка для кожного виду товару визначає вагу
згідно із попередніми результатами діяльності фірми [1].
Тоді структура видів реклам, які доцільно використовувати для просування
відповідного товару, може бути описана об’єднанням рівневих множин M = U ω ( xi )M i
i

Отже, реалізація запропонованої моделі розподілу рекламного бюджету дозволяє
визначити для кожного товару оптимальну структуру видів реклам, тобто таку, яка дає
найкращі показники ефективності саме для цього виду товару із відповідної цінової
категорії. На підставі таких оцінок особа, що приймає рішення щодо розподілу обмеженого
рекламного бюджету, може розподілити його у найбільш ефективний спосіб.
1. Сявавко М. С. Інтелектуалізована інформаційна система «Нечіткий експерт». /
Сявавко М. С. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 320 с.
2. Захарченко Н.П. Теоретические основы эффективности рекламной деятельности предприятий розничной торговли: Монография / Захарченко Н.П., Колесникова
Е.В. – Белгород: Изд-во БУПК, 2010.
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АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА РИНКУ ЗОЛОТА В УКРАЇНІ
У сучасних умовах розвитку України все більш важливою є проблема фінансової
стабільності. Протягом багатьох років люди прагнуть захистити свої заощадження від
інфляційних процесів. Одним із найнадійніших способів такого захисту є інвестування
коштів у банківські метали, адже саме вони є універсальним еквівалентом добробуту.
Згідно з чинним законодавством банківські метали — це золото, срібло, платина і
метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані, доведені (афіновані) до
найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають
сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів [1]. Найбільшим
попитом серед цих металів користується золото, тому доцільним буде дослідити стан
золотого інвестування в Україні та розглянути переваги і недоліки таких інвестицій.
Під час нестабільності на валютних ринках більшість інвесторів надають перевагу
золоту. Інвестування коштів в цей вид дорогоцінного металу не обов’язково дає змогу
отримати прибуток, однак забезпечує захист заощаджень від знецінення.
Кожна країна має свій золотий запас. Загальна маса даного металу у резервах
країн перевищує 28 тис. т. Понад 80% усього золота мають у своєму володінні 10 країн,
серед яких США, Німеччина, Італія, Франція, Китай і ін. Одними з основних
споживачів золота є Китай та Індія, оскільки економіка даних країн характеризується
високим рівнем інфляції [4, с. 157]. У 2013 році Україна посіла 47 місце серед країн
світу за розміром свого золотого запасу.
Світовий попит на золото зростає, тому очевидним є те, що Україні варто
переймати досвід іноземних інвесторів. Ринок золота в Україні знаходиться на
початкових стадіях розвитку і потребує великої уваги до себе. Однак з кожним роком
поступово збільшується кількість банків-учасників золотих відносин, тому українські
ціни на золото стають все ближчими до світових котирувань [3, с. 93].
Постійний ріст попиту на золото на світовому ринку, а також стабільність та
надійність цього металу призводить до постійного зростання його ціни і в Україні
(таблиця 1) [6].
Таблиця 1
Ціна на золото протягом 2008-2014 років
Дата

Ціна, грн.
1 тройска унція

1 грам

01.01.2008
01.01.2009

4183,925
6699,000

134,516
215,377

01.01.2010

8723,613

280,470

01.01.2011

11237,940

361,308

01.01.2012

12284,318

394,950

01.01.2013

13258,389

426,267

01.01.2014

9665,535

310,754

28.03.2014

14051,009

451,750

Протягом 2008-2013 років в Україні спостерігалось поступове зростання ціни на
золото. Однак у квітні 2013 року відбулася криза на ринку золота, котра призвела до
падіння його ціни на 9%. Український мінімум ціни на золото зафіксований 21 грудня
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2013 року (9551,635 грн. за унцію). Це можна пояснити початком як політичної, так і
економічної кризи в країні. Але уже протягом перших трьох місяців 2014 р. ціна на
золото поступово зростає, що свідчить про збільшення попиту на золото, тобто
бажання громадян захистити свої заощадження у зв’язку з нестабільною та складною
ситуацією в країні.
Серед чинників, що впливають на коливання ціни на золото варто виділити наступні:
- обсяги видобутку золота та попит на нього;
- ціна на нафту, зміна якої спричиняє і зміну ціни на золото;
- курс долара (валютою купівлі-продажу золота є долар США, а якщо ці операції
здійснюються за допомогою іншої валюти, то її курс все рівно визначається відносно
долара, тому ціна золота значно реагує на зміни у курсі долара);
- світові фінансові індекси (зниження показників курсу акцій свідчить про спад
виробництва, що викликає недовіру інвесторів до того чи іншого фондового ринку,
сприяючи, таким чином, зростанню вартості золота) [2, с. 22].
Тенденції до постійного зростання попиту на золото свідчать про суттєві переваги
інвестування в золотий метал, а саме:
- захист від інфляційних процесів;
- можливість отримання прибутку при зростанні ціни на ринку;
- відсутність оподаткування при купівлі золота;
- низькі трансакційні витрати;
- надійність вкладень;
- найвища проба банківських металів [5, с. 636].
Поряд з перевагами золотого інвестування існують й значні недоліки, які в
основному спричинені недостатністю розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні.
До недоліків варто віднести:
- відсутня впевненості щодо отримання прибутку;
- існують ризики втрати частини коштів;
- запаси золота вичерпуються;
- невисока дохідність (якщо порівнювати з інвестиціями, наприклад, у цінні папери).
Підводячи підсумки, слід зазначити, що в Україні інвестування в золото займає
третю позицію серед інших видів інвестування. Незважаючи на зниження курсу золота
в 2013 році, його вартість на фінансовому ринку показує позитивну тенденцію
зростання і надійності. Для стабілізації грошової системи Україна потребує подальшого
розвитку ринку золота та проведення низки інноваційних заходів у цій сфері.
1. Про затвердження Положення про здійснення операцій з банківськими
металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ// Постанова
правління НБУ від 06.08.2003 № 325 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0749-03;
2. Дудчик О. Ю. Інвестування в золото: переваги та недоліки / О.Ю. Дудчик, А.В.
Брівко, Н. Ю. Нежива // Видавництво «Молодий вчений». – 2013. – № 2(02). – С. 22- 26;
3. Житний П.Є., Проблеми та перспективи інвестування в золото / П.Є. Житний,
С.А.Дайнеко// Збірник праць університету банківської справи НБУ. – 2010. – №1. – С. 91–97;
4. . Озаріна О.В. Сучасні інновації в структурі ринку золота / О.В. Озаріна, К.Г.
Гришнякова // Збірник наукових праць «Торгівля і ринок Україні. – 2012. – С. 155 – 162;
5. Паранчук С.В. Актуальність інвестиційної діяльності на ринку золота України
/ С.В. Паранчук, П.І. Віблий, О.О. Мавріна // Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка». – 2011. – С. 635 – 636;
6. Золото: Динаміка зміни ціни: Фінанси / [Електронний ресурс] / Сайт ALLBIZ.INFO:
Україна.
–
Режим
доступу:
http://www.ua.allbiz.info/uk/finance/single_metal_rate.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ
В умовах нестаціонарності зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування
національних підприємств постають актуальні питання щодо збереження ними здатності до
виживання та адаптивних якостей. Подальша діяльність компаній буде залежати від якості
побудованої на підприємстві системі економічної безпеки. Через неналежну увагу до цієї
проблеми стає імовірним різке зростання банкротства підприємства.
Економічна безпеку підприємства слід визначити як такий стан, коли підприємство
захищене вплив з боку як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, а також дестабілізуючих
факторів. У цьому стані підприємство забезпечує свою стійку реалізацію особистих
комерційних інтересів , цілей і завдань , які перед нею ставить її керівництво [1]. Слід
зазначити, що кожне підприємство має класифікувати зовнішні і внутрішні загрози
відповідно до специфіки його діяльності. Але існує і єдина класифікація, категорії та
елементи якої прийнятні для практичного застосування на більшості організацій .
За цією класифікацією, до зовнішніх чинників-загроз можна віднести протиправні
дії кримінальних структур і конкурентів, а також фірм і приватних осіб, які займаються
промисловим шахрайством і шпигунством. Сюди ж відносяться неспроможні ділові
партнери, співробітники, звільнені за різних проступків, правопорушення з боку
державних корумпованих елементів і інших подібних контролюючих органів.
До внутрішніх загроз можна віднести дії або бездіяльність (як умисні, так і не
умисні) співробітників підприємства, які суперечать інтересам його комерційної
діяльності та в наслідок можуть призвести до збитку організації, витоку і втрати
інформації та інших ресурсів, підрив підприємницького та споживчої довіри,
конфліктах з представниками криміналу, конкурентами по ринку , правоохоронними та
контролюючими органами , а також травматизму та загибелі персоналу .
Система економічної безпеки підприємства (СЕБП) у цілому має містити комплекс
економічних, податкових, управлінських, аудиторських та правових заходів, які на підприємстві дозволяють вести бізнес за всіма діючими нормами і правилами, а також залишатися
прозорим для кожного з наглядових державних органів. Саме тому процес визначення
списку загроз економічної безпеки підприємства є однією з найважливіших завдань, вирішення яких не потребує зволікань. Зазвичай цим займаються ще на етапі індивідуального
планування концепції економічної безпеки підприємства. До цього також додається
визначення завдань і цілей, які ставляться перед системою забезпечення економічної безпеки, а також залучених сил і засобів, порядок виконання завдань у різноманітних умовах [3].
СЕБП має певний список завдань, які однаково актуальні для всіх комерційних
структур [2]:
− Захист інтересів та законних прав підприємства, а також його співробітників;
− Збір, аналіз і оцінка даних, а також прогнозування на основі цих даних
розвитку обстановки;
− Вивчення клієнтів, партнерів і конкурентів;
− Вивчення кандидатів на роботу в організації;
− Своєчасне і швидке виявлення всіх можливих устремлінь до підприємства або
його співробітникам з боку зовнішніх загроз безпеки;
− Недопущення проникнення розвідувальних структур конкурентів і злочинних
організацій, а також окремих осіб, які зацікавлені у протиправних діях щодо організації
або її співробітників;
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− Протидія проникненню технічного характеру в злочинних цілях;
− Виявлення, попередження і припинення будь-якої можливої протиправної і
негативної діяльності з боку співробітників підприємства, які можуть завдати шкоди безпеці;
− Захист власних співробітників від насильницьких та інших посягань подібного
роду;
− Видобуток необхідної інформації, яка буде використовуватися при виробленні
оптимальних управлінських рішень з виникаючих питань стратегії і тактики ведення
економічної діяльності компанії;
− Забезпечення збереження всіх матеріальних відомостей і цінностей, які
складають комерційну таємницю підприємства;
− Технічна і фізична охорона будівель і споруд, а також території і транспортних
засобів, які є майном підприємства;
− Формування сприятливого думки про компанію серед своїх партнерів і
населення, що сприятиме реалізації планів щодо забезпечення економічної безпеки
діяльності підприємства;
− Відшкодування матеріальних і моральних збитків, що були нанесені
підприємством або окремими його особами під час неправомірних дій;
− Контроль ефективності функціонування системи економічної безпеки
підприємства, її вдосконалення і модернізація.
Враховуючи всі ці перераховані завдання, а також умови боротьби з конкурентами і специфіка бізнесу в певному секторі ринку на підприємстві має будуватися
власна система економічної безпеки. Вона суто індивідуальна для кожної організації, і
використання копій може призвести до серйозних проблем в організації та управлінні
цією системою, а також її частих збоїв.
1. Авраамова Є., Гурков І. Адаптація промислових підприємств до ринкових
умов // Питання економіки. – 1996. – № 11. – С. 145 -152 .
2. Архипов А., Городецький А., Михайлов Б. Економічна безпека: Оцінки,
проблеми , способи забезпечення // Питання економіки. – 1994. – № 12. – С. 36-44 .
3. Варламова А. Конкуренція і монополія / / РИЗИК. – 997. – № 5. – С. 56-60 .
4. Козаченко А.В., Пономарьов В.П. Методичні основи оцінки рівня економічної
безпеки підприємства // Регіональні перспективи. – № 2-3 ( 9-10). -С. 104-106 .
5. Пономарьов В.П. Концепція економічної безпеки підприємства // Бізнесінформ. – 1999. – № 15-16. -С. 110-113 .
6. Шликов В. Організація економічної безпеки підприємства // Техніка
машинобудування. – 1995. – № 1. -С. 28-31 .
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РОЛЬ ДЕГРЕСИВНИХ І ПРОГРЕСИВНИХ ВИТРАТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
В умовах сьогодення конкурентоспроможність як запорука успіху та розвитку є
ключовою категорією в діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Досягнення
належного рівня конкурентоспроможності виступає першочерговим завданням
суб’єктів ринку, оскільки без нього неможливе досягнення успіху як такого.
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Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють його здатність досягати
конкурентних переваг над іншими підприємствами на конкретному ринку. Конкурентоспроможність товару – це відносна інтегральна характеристика, що відображає його
відмінність від товарів-конкурентів і визначає його привабливість з погляду споживачів.
Конкурентоспроможність товару визначає конкурентоспроможність підприємства, водночас
залежачи від останньої та будучи її проявом [1, с. 34].
На сучасному етапі господарювання в умовах розвитку ринкових відносин
характерним є загострення конкурентної боротьби за споживачів, ресурси, інвестиційний капітал тощо. При цьому гостро постає проблема пошуку шляхів підвищення
конкурентоспроможності підприємства та його інвестиційної привабливості.
Конкурентоспроможність підприємства великою мірою залежить від рівня витрат
виробничо-господарської діяльності, що знаходить своє відображення в ціноутворенні
та формуванні попиту на продукцію підприємства.
Про це також зазначає і С. Кохальскі, який стверджує, що коли підприємство
прямує до зменшення витрат, пропонуючи клієнтам продукт з існуючою корисністю, за
умови, що продаж утримається на наявному рівні, то сума користей, реалізованих
суб’єктом, буде більшою. Конкурентна позиція підприємства буде підсилена, хоч би
через можливість зниження ціни [2].
Обсяг виробництва є одним із важливих чинників зниження витрат на одиницю
продукції. При збільшенні обсягу виробництва можна знизити рівень витрат на
одиницю продукції не тільки за рахунок постійних, але й дегресивних витрат, які
зростають меншими темпами, ніж обсяг виробництва. Це створює додаткові
можливості щодо зниження ціни продукції. Прогресивні витрати, в свою чергу,
сприяють підвищенню рівня витрат на одиницю продукції, оскільки зростають
більшими темпами, аніж обсяг виробництва.
Обсяг реалізації та ціна на товар перебувають у так званому відношенні
еластичності між собою. Тобто, при зменшенні ціни збільшується попит на товар, а
відповідно обсяг реалізації, в свою чергу, зростання ціни зумовлює зворотній процес.
Зменшення витрат на одиницю продукції шляхом ефективнішого використання
ресурсів дозволяє знизити ціну на продукцію, тим самим збільшити обсяг її реалізації
та отримати більший прибуток. Таким чином, рівень витрат на одиницю продукції
знаходить своє відображення у конкурентоспроможності продукції та ефективності
господарювання. Дегресивні і прогресивні витрати відіграють важливу роль у
забезпеченні цінової конкурентоспроможності продукції, оскільки забезпечують
формування рівня витрат на одиницю продукції. За рахунок дегресивних витрат при
зростанні обсягу виробництва підприємство може отримати економію ресурсів,
зменшивши рівень витрат на одиницю продукції, так як дані витрати зростають
меншими темпами, ніж обсяг виробництва. Таким чином, дегресивні витрати дають
можливість одержати додаткову конкурентну перевагу по відношенню до товарівконкурентів. Прогресивні ж витрати при зміні обсягів виробництва формуються в
більших темпах, аніж зростає обсяг виробництва і реалізації продукції, а тому
негативно впливають на її цінову конкурентоспроможність.
1. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства:
Підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
2. Kochalski C., Analiza kosztow wlasnych w zarzadzaniu strategicznym
przedsiebiorstwem przemyslowym. – Poznan, 2000.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Рушійна сила ринкових умов господарювання посилюється з року в рік, унеможливлюючи стабільне функціонування елементів світового господарства. Спираючись на
ресурсні можливості, або їх обмеження, посилюється стрімка роль зовнішньоекономічних
операцій між країнами. Так безліч підприємств розширюють свою діяльність через експорт
чи імпорт певних товарів та послуг. Проте більшість з них не враховують важливість
фінансового планування зовнішньо-торгівельних операцій, вважаючи цей процес
недоцільним в умовах динамічних змін зовнішнього оточення. Ігнорування фінансового
планування призводить до не ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства
та значним посиленням ризику втрати економічної стабільності загалом.
Провідним моментом у забезпеченні ефективності фінансового планування експортноімпортних операцій є взаємоузгодження їх з основною метою діяльності підприємства, що за
умов глобального розвитку економіки постійно змінюється, змінюючи при цьому основний
орієнтир розвитку організації.
Саме тому актуальним є виявлення основних причин, що впивають на запровадження
фінансового планування експортно-імпортних операцій на підприємстві та шляхів їх
оптимального подолання.
Фінансове планування є важливим елементом в системі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, що полягає в забезпеченні ефективного поєднання ресурсного
потенціалу підприємства, спрямованого на досягнення поставлених цілей [1]. В сфері
підприємницької діяльності, планування забезпечує функціональну координацію організації,
відповідаючи на питання: на якому етапі підприємство знаходиться зараз і де воно опиниться у майбутньому, якщо зможе ефективно управляти наявними можливостями, уникаючи
зовнішніх загроз. В системі зовнішньоекономічних зв’язків, завданням фінансового планування є забезпечення підприємства прибутками, отриманими шляхом оптимального
поєднання ресурсів, спрямованих на міжнародну кооперацію з іншими підприємствами у
сфері міжнародного співробітництва [2].
Торкаючись внутрішньо-організаційних зв’язків підприємства, планування оптимізує
структуру організації, формуючи центи відповідальності, призначені для реалізації фінансового забезпечення підприємства. Також за допомогою наявного процесу, посилюється
результативність діяльності керівної ланки організації, оптимізується робота менеджерів,
активізується пошук міжнародних партнерів та встановлення зв’язку з міжнародним
ринковим середовищем. Проте фінансове планування відображає не тільки позитивні
сторони функціонування, але є дуже громіздким за витратами процесом. Більшість сучасних
підприємств не адаптовані до фінансового планування внаслідок низького ресурсного
забезпечення та відсутності необхідної інформаційної бази. Основні причини дестабілізації
планування експортно-імпортних операцій на підприємстві та шляхи їх уникнення
відображені у табл. 1.
Фінансове планування виробничого-господарської діяльності відіграє важливу
роль у забезпеченні ефективності функціонування організації, що зумовлює значні
переваги у вигляді встановлених міжнародних зв’язків підприємства з іншими
господарюючими суб’єктами та недоліками, пов’язаними з значними витратами часу та
коштів щодо реалізації цього процесу.
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Таблиця 1
Проблеми та шляхи оптимізації
фінансового планування експортно-імпортних операцій
Проблеми
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Існування на підприємстві єдиного облікового центру виробничо-господарської діяльності.
Відсутність документарного забезпечення для відображення фінансового
аналізу.
Недостатня нормативно-правова база
на підприємстві.
Низька кваліфікація працівників у сфері фінансового планування експортноімпортних операцій.
Відсутність статистично-трендового
аналізу на підприємстві.
Низька недовіра керівного складу до
ефективності запровадження системи
фінансово планування.
Значні витрати на впровадження даного процесу.

Шляхи вирішення
1. Створення окремого бюджетного відділу, відповідального
за збалансування доходів і витрат при здійсненні
експортно-імпортних операцій.
2. Запровадження інформаційно-аналітичного центру для
аналізу фінансового планування.
3. Створення додаткових положень розпоряджень, інструкцій для роботи з фінансовим плануванням експортноімпортних операцій.
4. Підвищення обізнаності працівників у сфері фінансового
планування через систему додаткового навчання у
вигляді курсів чи тренінгів.
5. Залучення фінансових аналітиків з метою здійснення статичного аналізу в сфері зовнішньоекономічних відносин.
6. Запровадження ефективних методів оцінки фінансового
стану підприємства.
7. Оптимізація грошових ресурсів, щляхом вилучення їх з
менш результативних методів управління організацією та
спрямування їх у систему фінансового планування.

Проте жоден з зазначених недоліків не здатний стримати успішного керівника чи будьто підприємства загалом від запровадження процесу планування, що хоч і понесе значні
витрати, проте зменшить ризик втрати прибутку в умовах нестабільних ринкових змін та
перетворень.
1. Малишенко К. А. Фінансове планування на підприємстві: шляхи його
удосконалення / К. А. Малиненко, О. С. Бондаренко // Вісник Хмельницького
національного університету. – 2010. – № 3. – Т. 1. – С. 119-122.
2. Сіренко Н. М. Фінансове планування – складова сталого розвитку підприємства.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ
УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ
Наслідком негативного впливу кризи на Україну стало стрімке зростання обсягу
проблемних банківських кредитів, відтік депозитів з банків, зниження курсу гривні. Станом
на 20.03.2014р. Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) введено тимчасову
адміністрацію в тринадцяти банках; два банки перебувають на стадії ліквідації; серед цих
банків є такі, які входять до двадцяти найбільших в Україні [9]. Обсяг ресурсів ФГВФО, які
він використовує для повернення депозитів фізичних осіб у разі зарахування банку до
категорії неплатоспроможних, станом на кінець 2013 року становить 7292,9 млн.грн., тоді як
депозитний портфель лише одного із банків, в якому введена тимчасова адміністрація,
складає понад 7,6 млн.грн. Це свідчить про неможливість повернути кошти всім вкладникам
неплатоспроможних банків. Таке становище потребує активізації антикризових дій банків.
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Система антикризового управління банком є сукупністю заходів та засобів, котрі
спрямовані на фінансове оздоровлення проблемних банків. Фінансове оздоровлення
банку передбачає відновлення його платоспроможності та приведення фінансових
показників у відповідність із вимогами Національного банку України [1]. На думку
В.І.Костогриз, є три види антикризового управління: передкризове; управління в умовах
кризи; управління процесами виходу із кризи [5]. Інструментарій антикризового управління
включає: комплексний аналіз економічного стану банку, аналіз його стратегічного
потенціалу, бенчмаркінг (порівняльний аналіз), PEST-аналіз (аналіз зовнішнього оточення),
SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз) та ін. [3].
Узагальнимо заходи антикризового управління проблемними активами банків,
значна вага серед яких припадає на кредити фізичним і юридичним особам, у табл. 1.
Таблиця 1
Заходи антикризового управління проблемними банківськими активами
Проблема
Погіршення якості активів,
зокрема зростання частки
“непрацюючих” активів

Скорочення швидкої
ліквідності банків

Значні витрати банківських
установ, котрі стосуються
як безпосередньо їх операційної діяльності, так і
функціонування апарату
управління[4]
Нехтування якісною оцінкою кредитоспроможності
позичальників банку
Несвоєчасна реакція НБУ
на втрату банками їх
платоспроможності
Зростання системних
ризиків банківських
установ

Заходи антикризового управління
1.Продаж проблемних кредитів через відкритий або закритий тендер, через
прямий продаж, сек’юритизацію, передачу (переуступку) прав вимоги
інститутові спільного інвестування.
2.Зниження процентних ставок за окремими видами кредитів, наприклад,
споживчими чи іпотечними.
3.Збільшення строків погашення кредитів (пролонгація), особливо тих, що
характеризуються низькою дохідністю для банку.
4.Скорочення основної суми кредитів з низькою дохідністю шляхом її
часткового списання.
5.Конвертація валютних кредитів, тобто переведення з іноземної в
національну валюту з використанням поточних процентних ставок на момент
конвертації [2, 7].
1.Трансформація активів шляхом формування запасу ліквідності (нагромадження високоліквідних активів, які банк може продавати у разі
виникнення попиту на ліквідні засоби з боку клієнтів банку, поки він не буде
задоволений повністю).
2.Запозичення ліквідних засобів для задоволення існуючої потреби в
ліквідних коштах безпосередньо в момент виникнення попиту на них; відразу
після задоволення попиту – скорочення обсягу високоліквідних активів.
3.Збалансоване управління ліквідністю (передбачає одночасне поєднання
двох попередніх заходів) [8].
1.Зменшення витрат операційної діяльності банку за рахунок скорочення
мережі філій, вибору дешевших каналів комунікацій із клієнтами, скорочення
витрат на маркетинг, використання аутсорсингу.
2.Зменшення адміністративних витрат шляхом їх оптимізації.
Розробка та повне застосування системи оцінки кредитоспроможності
позичальників банку.
Посилення контролю НБУ за діяльністю банків, особливо щодо цільового
використання ресурсів рефінансування та вжиття негайних заходів у разі
порушення банківського законодавства.
1.Скорочення обсягів активних операцій у найбільш ризикових напрямах
діяльності.
2.Підвищення рівня страхування ризиків, що чинять суттєвий вплив на
фінансовий стан банку.
3.Підвищення рівня диверсифікації як за активними, так і за пасивними
операціями.
4.Постійний облік ризику кредитного портфеля банку та вжиття заходів щодо
його негайного скорочення.
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АУТСОРСИНГ
ЯК МЕТОД ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Діяльність промислових підприємств у сучасних умовах вимагає досить
кардинальних змін, пов’язаних із значним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників,
таких як посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу,
зростання виробничих витрат, фізичне та моральне зношення устаткування, зниження
рівня кваліфікації працівників тощо. Досягнення поставлених завдань потребує використання сучасного інструменту, який би поєднував в собі принципи обґрунтованості,
своєчасності, збалансованості, комплексності та інноваційності, в ході перетворень на
підприємстві, прикладом якого є виробнича реструктуризація. На думку багатьох
вчених саме виробнича реструктуризація є дієвим комплексом виробничо-технологічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, шляхом заміни
устаткування, використання нових технологій, покращення системи управління
виробничим персоналом і як наслідок – збільшення випуску конкурентоспроможної
продукції та можливість адаптування до умов зовнішнього середовища.
Однак, ефективне проведення виробничої реструктуризації повинно здійснюватись за допомогою сучасних методів. Досвід промислових підприємств, а також
дослідження багатьох вчених дає підстави стверджувати, що аутсорсинг є досить
популярним методом на сьогодні. Саме аутсорсинг дозволяє підприємству в ході
аналізування його діяльності залишити виробництво того, що воно виробляє краще за
інших і передати сторонньому підприємству частину виробництва того, що воно
виробляє краще за інші. У процесі використання аутсорсингу виділяють такі його види
як аутсорсинг бізнес-процесів, виробничий аутсорсинг та аутстафінг (аутсорсинг
персоналу) [1, с.87-97].
У ході здійснення виробничої реструктуризації найефективнішим є використання
саме виробничого аутсорсингу та аутстафінгу. Виробничий аутсорсинг включає в себе
передачу сторонній організації повної функції виробництва або ж частини завдань,
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пов’язаних із виробництвом продукції. Виробничий аутсорсинг можна поділити на
науково-технологічний та виробничо-технологічний аутсорсинг, який в свою чергу
поділяється на аутсорсинг основного та допоміжного виробництв [2, с.365-368].
Науково-технологічний аутсорсинг включає в себе розроблення ідей для створення нових видів продукції з використанням НДДКР, збір і аналізування інформації із
різних джерел для визначення оптимальних шляхів вирішення поставлених завдань,
послуги з втілення інновацій у виробничий процес.
Аутсорсинг основного виробництва передбачає визначення повного чи часткового виконання робіт, придбання основних комплектуючих, планову і періодичну
заміну зношених чи зламаних деталей виробничого обладнання. На відміну від основного, аутсорсинг допоміжного виробництва включає підготовку до безпосереднього
виробничого процесу, обслуговування і ремонт виробничого обладнання, логістику
складування, транспортування готової продукції, сервісне обслуговування тощо.
Оскільки виробнича реструктуризація передбачає також і покращення системи
управління виробничим персоналом, то безперечно дієвим буде і використання методу
аутстафінгу. Використання аутстафінгу передбачає переведення частини працівників з
штату підприємства в штат спеціального кадрового агентства. При цьому працівники
продовжують працювати на своєму попередньому підприємстві, але не перебувають з
ним у прямих цивільно-правових відносинах, оскільки, кадрове агентство є
безпосереднім працедавцем для працівників. Аутстафінг дає можливість підприємству
вирішити завдання, пов’язані із чисельністю працівників, необхідних для виробництва,
не збільшуючи штатний розпис, зниженням витрат на роботу працівників, пов’язаних із
відкриттям нових підрозділів, реалізуванням тимчасових потреб підприємства у
висококваліфікованих працівниках із специфічними навиками, заміщенням іншими
працівниками тих, які перебувають у відпустці.
Використання тих чи інших методів виробничої реструктуризації має як і
позитивні, так і негативні наслідки їх застосування, однак, інформація про недоліки та
переваги дає можливість приймати рішення про використання аутсорсингу залежно від
їх переваг [3]. Серед переваг аутсорсингу виділяють:
• зниження і контроль над витратами (це зумовлене тим, що вартість послуг
аутсорсера менша, ніж підприємства-замовника на виконання однакових функцій);
• економія на сплаті відрахувань та податків на заробітну плату працівників;
• скорочення штатного персоналу;
• вивільнення внутрішніх ресурсів підприємства-замовника для вирішення
інших завдань;
• сконцентрування уваги на основній діяльності підприємства-замовника;
• залучення спеціального обладнання, знань та технологій підприємства-аутсорсера;
• мінімізація власних ризиків підприємства-замовника при замовленні послуг;
• використання конкурентних переваг при виборі аутсорсера.
До найбільш поширених недоліків використання аутсорсингу відносять:
• відмінність між очікуваною і явною якістю наданих послуг;
• недостатня можливість впливу на аутсорсера, що може призвести до грошових
та часових втрат;
• можливість додаткових ризиків втрати конфіденційної інформації підприємствазамовника через доступ до неї працівників аутсорсера;
• додаткові затрати часу для вирішення непередбачуваних проблем при аварійних
ситуаціях;
• неефективність аутсорсингу через неформалізовані процеси в підприємства-замовника.
Також, слід зазначити, що до аутсорсингу частіше схильні великі паливно-енергетичні, металургійні, машинобудівні та хімічні підприємства. Таким чином, викорис160

тання методу аутсорсингу в ході виробничої реструктуризації є досить дієвим в
більшості випадків при зваженому підході до його впровадження. Найбільшими
стимулами застосування аутсорсингу підприємством є можливість виробляти найкращу
продукцію, сконцентрувавшись лише на основній діяльності, а для використання
допоміжних робіт використати найякісніші послуги підприємства-аутсорсера, витрачаючи меншу кількість фінансових ресурсів та часу, що дає змогу збільшувати свої
конкурентні переваги на ринку та швидше адаптовуватись до зовнішніх змін.
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РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Підприємницька діяльність, незалежно від її спрямування завжди пов’язана з ризиком.
Особливого гостро питання ризиковості стоїть відносно її інвестиційної спрямованості.
Такий стан речей обумовлений, в першу чергу, тривалістю інвестиційного циклу. Оскільки в
умовах довгострокового інвестування вкрай важко спрогнозувати ринкову ситуацію,
політичні події, тощо.
Інвестиційний ризик, в загальному розумінні, це можливість або ймовірність повного
або часткового недосягнення (неотримання) очікуваних інвесторами результатів здійснення
інвестицій. Іншими словами це можливість нездійснення запланованих цілей інвестування
(таких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків.
Варто відзначити, що на сьогодні у фаховій літературі з означеного питання
перелічується досить широка палітра його різновидів. Разом з тим єдиної точки зору
щодо класифікації інвестиційних ризиків у світовій економічній думці не сформовано,
як і щодо розуміння сутності деяких їх видових проявів.
Огляд економічної літератури по дослідженню даного питання дозволив виділити
наступні класифікаційні ознаки інвестиційних ризиків: за ступенем передбачуваності;
за зв’язками з технічними чинниками виробництва; за ступенем можливості
страхування; за ступенем можливості впливу на ризики; за сферою прояву; за
джерелами виникнення та видами втрат; за комплексністю дослідження; за характером
прояву в часі; за етапами здійснення інвестиційного проекту.
Управління інвестиційними ризиками являє собою сукупність різних прийомів і
методів нейтралізації інвестиційних ризиків. Управління інвестиційними ризиками
містить у собі:
- ідентифікація інвестиційних ризиків, що впливають на реалізацію інвестицій та визначення міри їх керованості;
- виявлення внутрішніх i зовнішніх факторів, які їх спричинили;
- оцінка різних видів інвестиційних ризиків;
- розробка заходів щодо зниження інвестиційних ризиків;
- реалізація розроблених заходів з метою нейтралізації інвестиційних ризиків.
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Говорячи про методи зниження інвестиційних ризиків, то, як правило, у
літературі виділяють такі:
1) запобігання ризику;
2) нормування ризику;
3) розподіл ризику між учасниками проекту;
4) зниження ступеня ризику;
5) страхування ризику.
Підбиваючи підсумок у розгляді зазначеного питання відзначимо, що ризик важко
нейтралізувати повністю, але ним можна керувати. Його треба заздалегідь оцінювати,
розраховувати, описувати, планувати заходи, що мають знизити вірогідність небажаних
подій при реалізації інвестиційного проекту. Такий комплекс заходів становить зміст
управління ризиком. Він дає змогу підготуватися до небажаних подій і зменшити
втрати від них. Повністю захиститися від ризику неможливо.
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JUST-IN-TIME AS ONE OF THE METHODS
FOR OPTIMIZATION COSTS OF THE COMPANY
Today the market is characterized by high richness and diversity. In order to maintain
its competitive position in the market enterprise need to constantly raise the quality of the
offered products and services cost-effectively. However, the main purpose of any business is
profit , which determines the possibility of its development and is largely dependent on the
size of the production costs. Therefore, the need to study the nature, content, features and
efficiency of formation and usage costs of the company and to find methods for their
optimization is relevant and requires further research in this area.
The modern methods of optimization of costs include: a Value Analysis, Target-kostinh,
outsourcing, XYZ-analysis, ABC-analysis, just-in-time and more. More last look.
"Just-in-Time" means making "only what is needed, when it is needed, and in the
amount needed." For example, to efficiently produce a large number of automobiles, which
can consist of around 30,000 parts, it is necessary to create a detailed production plan that
includes parts procurement. Supplying "what is needed, when it is needed, and in the amount
needed" according to this production plan can eliminate waste, inconsistencies, and
unreasonable requirements, resulting in improved productivity [1].
This system is abandonment of production in large quantities. Instead, create a
continuously streaming substantive production. The JIT system considers the presence of
inventory as an evil which requires considerable maintenance costs. Large inventory
adversely affect the amount of free financial resources, and therefore flexibility and
competitiveness. In practical terms, the main goal of JIT is to destroy any unnecessary costs
and efficient use of the production capacity of enterprises [2, p. 548].
Based on the analyzed sources revealed the following advantages [3, 4]: cost reduction;
low waste; higher production flexibility; improved quality control; better performance; reduce
the time of preparation for production.
Based on the analyzed sources revealed the following disadvantages [3, 4]: dependence
on suppliers; increased transportation costs; human error.
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However, with proper organization of the system makes it possible to significantly
reduce costs on manufacturing, which in turn reduces the cost of manufactured products. And
this is a competitive advantage that will help the company maintain its market position.
Therefore, analysis of the costs of the enterprise is of paramount importance because of
the correct assessment of the real cost of production depends on the effectiveness of
management as a result affect the financial results of the company.
1. Just-in-Time – Philosophy of complete elimination of waste [Online].
Available: http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_
system/just-in-time.html [Accessed: Apr. 7, 2014].
2. Savchuk V.P. Finansovyj menedzhment: prakticheskaja jenciklopedija [Financial
management: a practical encyclopedia]. К.: Maksimum, 2008. 884 p.
3. Advantages and Disadvantages of Just-in-Time Inventory Management [Online].
Available: http://www.issprorack.com.au [Accessed: Apr. 7, 2014].
4. Advantages and Disadvantages of Just-in-Time (JIT) Manufacturing and Inventory Control System [Online]. Available: http://ritalogisticsblog.wordpress.com [Accessed: Apr. 7, 2014].
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ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
В РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання набуває значення оцінювання результатів інвестування в ресурсозберігаючі технології на фінансовий стан підприємства. Нестабільність
економічних умов, висока конкуренція та швидкий розвиток технологій потребує від
підприємств систематичного аналізу показників фінансового стану, щоб виявити недоліки та
прорахунки у фінансовій діяльності підприємства, зменшити витрати на виробництво,
збільшити прибуток, зміцнення фінансової стійкості підприємства та платоспроможності.
Якісний аналіз фінансового стану підприємства дозволяє підприємству швидко виявити й
усунути проблеми, знайти внутрішньовиробничі для підвищення ефективності діяльності,
спрогнозувати фінансові результати, обґрунтувати прийняття управлінських рішень,
розробити конкретні дії, що спрямовані на моніторинг діяльності підприємства та
підвищення ефективності роботи підприємства.
Проблемі оцінки фінансового стану підприємства присвячено ряд публікацій
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Р.Г. Майстро [1, С. 163], М.В. Петренко,
Ковалевська А.В. [2, С. 164], М.А. Болюх, М.Г. Чумаченко та інших.
Метою статті є створення показників для процесу оцінювання впливу результатів
інвестування в ресурсозберігаючі технології на фінансовий стан підприємства.
Проведення якісного оцінювання впливу результатів інвестування на фінансовий
стан підприємства можливо за умови чіткого розуміння сутності цього процесу.
Оцінювання впливу результатів інвестування на фінансовий стан треба проводити
систематично з використанням різних методів та прийомів аналізу. Це сприятиме
критичній оцінці фінансових результатів господарської діяльності підприємства,
дозволить визначити засоби ефективнішого використання фінансових ресурсів.
163

Дослідження показників оцінювання впливу результатів інвестування в ресурсозберігаючі технології на фінансовий стан підприємства доцільно систематизувати в
такий спосіб:
1) Показник ефективності використання капіталу підприємства. Для оцінювання
збільшення або зменшення ефективності використання капіталу підприємства взято
приріст чистого прибутку на одну акцію. Детальне дослідження зміни чистого
прибутку досліджене раніше автором і використається в даній статті. Формула зміни
чистого прибутку на одну акцію в результаті інвестування в ресурсозберігаючі
технології матиме такий вигляд:
К

(∑
П = (( ВП І − С ПР.І . ) × I В. П . − ( ВП Р − (С ПР.І . − С ПР.І . ×

С jБ

К

× Ч jБ − ∑

i =1 О jБ

С jО

i =1 О jО

С jО

× Ч jО ) × О jО
)) × I ІНФЛЯЦ .

QАКЦ .

I ІНФЛЯЦ . =

(1)

І Ц .Б .

(2)
І Ц .З.
де ВПІ., ВПР. – обсяг виробництва продукції відповідно при існуючих технологіях та
ресурсозберігаючих технологіях, тис. грн.; СПР.І. – собівартість продукції, що
отримується відповідно при існуючих технологіях, тис. грн.; СПР.Р. – собівартість
продукції, що отримується відповідно при ресурсозберігаючих технологіях, тис.грн.;
ІВ.П. – індекс обсягу виробництва продукції; IІНФЛ. – індекс інфляції; ЗijЗ, ЗijБ – питомі
поточні витрати ресурсів на одиницю випуску продукції відповідно за новою і старою
технологією, тис.грн.; СijЗ , СijБ – вартість виробництва j-ой продукції по i-ой технології
відповідно звітного року та базисного року, тис.грн.; ОijЗ , ОijБ – обсяги виробництва
j-ой продукції по i-ой технології відповідно звітного року та базисного року, тис.грн.;
Чij.З, Чij.Б – частка витрат ресурсів j-ой продукції по i-ой технології у загальній
собівартості продукції відповідно звітного та базисного року, %; Kj – питома
капіталомісткість одиниці випуску продукції, тис.грн./один.
2) Показник зниження видаткоємності продукції показує зміни витрат на одну
гривню продукції в результаті інвестування в ресурсозберігаючі технології.
Критеріальні показники зниження ресурсоємності продукції розроблені автором раніше
і використовуються в статті.
ВИДП. = (

В
ВЗАГ.
− РПР.ЗН . ) × І ІНФЛ. = ( ЗАГ. − (СИРП . + ВІДП. + ЯКП . + НАПІВП. + АМОРП. )) × І ІНФЛ. (3)
ВПП.
ВП.

де ВЗАГ. – загальна сума витрат на виробництво та реалізацію продукції, тис. грн.; ВПП. –
вартість виробленої продукції при існуючих цінах, тис. грн.; РПР.ЗН. – зниження
ресурсоємності продукції в результаті інвестування в ресурсозберігаючі технології,
грн./грн.; СИРП. – зменшення питомої ваги використання сировини, грн./грн.; ВІДП. –
зменшення питомої ваги використання відходів, грн./грн.; ЯКП. – зниження питомої
ваги браку, грн./грн.; НАПІВП. – зменшення питомих витрат на покупні напівфабрікати,
грн./грн.; АМОРП. – зменшення питомих витрат на амортизацію, грн./грн..
3) Показники інтенсифікації процесу виробництва за рахунок інвестування у
впровадження ресурсозберігаючих технологій: збільшення виробітки на одного
робітника та підвищення фондовіддачі. Збільшення виробітки одного робітника
визначимо за формулою:
Е ПРОД . = ( ГВЗ . − ГВБ . × І В. П . ) × I ІНФЛЯЦ . = (

ВП З .
ВП Б .
× І В. П . −
) × I ІНФЛ .
К Р.З.
К Р. Б .

(4)

ВП З .
(5)
ВП Б .
де ГВБ., ГВЗ. – середньорічне виробництво продукції одним робітником відповідно в
базисному році та звітному році, тис. грн.; КРБ., КРЗ. – кількість робітників, зайнятих у
І В. П . =
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виробництві відповідно в базисному році та звітному році, чол.; ВПБ., ВПЗ. – обсяг
виробництва продукції в базисному та звітному році, тис. грн.; ІВ.П. – індекс обсягу
виробництва продукції.;
Підвищення фондовіддачі за рахунок інвестування в ресурсозберігаючі технології:
ФОНД ВІД , ПІДВ. = (

ВП З .
ВП Б .
× І В. П . −
) × I ІНФЛ .
ВОЗ .З .
ВОЗ .Б .

(6)

ВОЗ.З, В ОЗ.Б. – вартість основних засобів відповідно в базисному та звітному році, тис. грн.
Використання у практичній діяльності підприємств запропонованого систематизованого підходу до оцінювання впливу результатів інвестування в ресурсозберігаючі
технології на фінансовий стан підприємства надасть можливість отримати інформацію
про недоліки у господарській діяльності підприємства та зробити певні дії щодо
стабілізації та поліпшення економічного стану підприємства.
1. Майстро Р.Г. Важливість систематичного проведення аналізу фінансового стану
підприємства / Р.Г. Майстро // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 20(993). – С. 163 – 168.
2. Ковалевська А.В. Критичний аналіз методів оцінки фінансового стану
підприємства / А.В. Ковалевська // Бізнесінформ: Економіка підприємства. – 2012. –
№ 3. – С. 163 – 169.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективна модель розвитку підприємства – це одне з головних завдань, яке постає
перед вітчизняними суб’єктами господарювання в умовах економічної та політичної кризи,
що склалися в Україні. Однією з передумов збереження конкурентних позицій підприємства
є швидкість адаптації до змін у ринковому середовищі, одним із інструментів якої виступає
фінансове планування. Багатолітній досвід як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств
свідчить про те, що в умовах ринку нехтування, а також недооцінка значення фінансового
планування приводять до значних економічних втрат.
Фінансове планування як одна із функцій управління підприємством набуває
актуальності за сучасних умов, оскільки на перший план виходять вимоги нової якості
та відкритості до системи управління підприємством, спричинені впливом глобалізації,
інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.
Узагалі, фінансове планування відіграє важливу роль у житті суб’єкта
господарювання. Із його допомогою підприємство має змогу:
1) зрозуміти, де, коли і для кого воно збирається виробляти та продавати продукцію,
які ресурси та в який час знадобляться для того, щоб досягти поставлених цілей;
2) досягти ефективного використання залучених ресурсів;
3) передбачити несприятливі ситуації, аналізувати можливі ризики та передбачати
конкретні заходи, спрямовані на зниження таких ризиків.
Дослідження проблем фінансового планування свідчить, що сучасна модель
здійснення фінансового планування має ряд суттєвих недоліків. Серед проблем
фінансового планування на вітчизняних підприємствах можна виділити:
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- непристосованість більшості облікових і звітних документів для фінансового аналізу;
- переважання витратного методу ціноутворення; не завжди проводиться аналіз
беззбитковості продажів;
- відсутність можливості визначення потреби у фінансуванні діяльності підприємства через недоведення загальноекономічного планування до фінансового;
- відсутність взаємозв’язку між окремими рівнями фінансового планування, проблема
узгодження планових рішень, а також локальних цілей поточного та оперативного
планування та стратегічної мети функціонування підприємства та інші [2; 3; 4].
Слід відзначити, що при існуючій системі планування досить важко проводити
сценарний аналіз та аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах, що постійно
змінюються.
У процесі використання підприємствами фінансового планування можна виділити
фактори, що обмежують та стримують даний процес, а саме:
1) високий ступінь невизначеності українського ринку, спричинений триваючими
глобальними змінами у всіх сферах суспільного життя;
2) відсутність ефективної діючої нормативно-правової бази у сфері внутрішньофірмового фінансового планування;
3) обмеженість наявних фінансових ресурсів, необхідних для організації та
здійснення фінансових розробок у галузі планування на підприємствах;
4) наявність методів та прийомів фінансового планування, що викликають недовіру в керівників підприємств [4].
Оцінивши найпоширеніші проблеми, що виникають під час фінансового планування на підприємствах можна запропонувати такі шляхи їх вирішення:
- удосконалення існуючої правової бази фінансового планування;
- розробка методичного забезпечення складання перспективних, поточних та оперативних фінансових планів із використанням результатів моніторингу фінансових планів;
- широке застосування економічних нормативів, електронно-обчислювальних
машин, економіко-математичних методів, автоматизованих систем управління у
фінансовому плануванні;
- розробка рекомендацій із впровадження системи фінансового планування
діяльності підприємств, які включать процедуру фінансового планування, порядок та
методи розрахунку показників фінансового плану, інформаційну базу;
- застосування новітніх комп’ютерних технологій для підвищення ефективності
процесу фінансового планування, тощо [1; 3; 5].
Досить важливим на сучасному етапі розвитку є підвищення ролі перспективного
фінансового планування, яке майже не використовується підприємствами через наявність
негативних тенденцій в розвитку економіки і неможливості точних розрахунків фінансових
показників. Досить важливим фактором незастосування перспективного фінансового
планування є відсутність серйозних теоретичних досліджень його методології. Необхідно
відмітити, що можливість зняти невизначеність факторів зовнішнього середовища, а також
врахування факту, що багато економічних процесів виходять за межі одного року і
потребують свого обґрунтування, повинні сприяти підвищенню зацікавленості окремих
господарюючих суб’єктів у фінансовому плануванні на перспективу.
Вирішення наведених проблем створить умови для розвитку й ефективного
функціонування бізнесу, а також сприятиме перетворенню підприємництва в одну з
рушійних сил на шляху до ринку.
1. Єзгор Л. Планування – основний елемент фінансового менеджменту підприємства
в Україні / Л. Єзгор // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. –
С. 219-223.
2. Савчук В. П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/finance/
fin018.pdf.
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4. Сіренко Н. М. Фінансове планування – складова сталого розвитку
підприємства Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/
sites/default/files/nppdaa/3.2/214.pdf.
5. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : Підручник / А. М. Поддєрьогін,
М. Д. Білик, Л Д. Буряк та ін.; за заг. ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – 6-те вид., перероб. та
доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с. – Режим доступу : http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/.
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УПРАВЛІННЯ ПОКАЗНИКАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВІЗУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Активізування діяльності працівників комунікаційної системи є складним
процесом впливу на різноманітні, за своєю сутністю та спрямованістю фактори, так і
методологія виміру ефективності такого впливу як у теоретичному, так і в практичному
сенсі є також складним питанням. Така складність пояснюється тим, що практично
неможливо при допомозі одного показника ідентифікувати та оцінити ефективність
методу активізування працівників відповідно досягненню поставлених цілей. Тому
виникає об’єктивна необхідність у дослідженні існуючих показників ефективності,
аналізуванні їх на предмет можливості застосування до визначення ефективності
методу активізування та, розроблення на цій основі рекомендацій щодо удосконалення
методики визначення такої ефективності.
Ефективність активізування працівників комунікаційної системи залежить
головним чином від рівня успішного функціонування її основних елементів –
керівництва, найманих працівників, засобів, що забезпечують комунікаційний процес.
Зважаючи на це, показники ефективності активізування працівників комунікаційної
системи доцільно прив’язати до результатів праці окремого працівника комунікаційної
системи та підприємства в цілому.
Обрання показників визначення ефективності активізування базується на
припущенні, що воно спрямоване на задоволення потреб працівника комунікаційної
системи, підприємства та їх синергії. Так для окремого працівника – це отримання
винагороди за результатами своєї діяльності, для комунікаційної системи – досягнення
визначеного рівня розвитку та операційних цілей, для підприємства – це отримання
очікуваного прибутку та досягнення загальної мети. Таким чином, основним
показником ефективності заходу активізування працівників комунікаційної системи є
зростання абсолютної суми чистого прибутку [1].
Зазвичай, ефективність визначають як відношення прибутку до витрат, у даному
випадку – витрат на впроваджений захід з активізування працівників комунікаційної
системи. Однак, зазначений показник є надто узагальнюючим, оскільки:
- по-перше, не враховує ефект від отриманих нових знань, навичок та вмінь, які
набудуть працівники комунікаційної системи внаслідок проведеного коучінгу;
- по-друге, не відображає чи працівник використав у процесі своєї діяльності
набуті знання;
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- по-третє, не дає змоги стверджувати про досягнення цілей, як керівництва так
працівників комунікаційної системи.
Наступною групою показників, які використовуються для визначення ефективності є показники рентабельності. Загалом, застосування показників рентабельності для
визначення ефективності діяльності підприємства від використання заходів
активізування є недостатнім. Це зумовлено неврахуванням змісту та складності праці, її
творчого наповнення під час здійснення комунікацій. Тому для більш обґрунтованої
оцінки ефективності застосування інструментів активізування доцільно ввести
показник продуктивності праці [2].
Активізування ґрунтується на механізмі зацікавлення в досягненні економічних і
соціальних результатів. Продуктивність праці як один з показників ефективності
трудової діяльності є надзвичайно актуальним, оскільки на нього впливає рівень
заробітної плати, зміст праці та її напруженість. Зазначені аспекти є об’єктом
активізування діяльності працівника та сприяють підвищенню його результативності.
Ще одним показником ефективності активізаційних заходів є зростання рівня,
структури, динаміки заробітної плати та її питома вага в загальних доходах.
Якість праці доцільно розглядати як один із основних критеріїв ефективності
заходів активізування працівників комунікаційної системи підприємства. Вона
характеризує результати діяльності кожного окремо взятого працівника комунікаційної
системи з погляду відповідності обсягу виконаних робіт до поставлених завдань та
попиту на них. До показників, які кількісно характеризують якість праці відносять
продуктивність, інтенсивність, напруженість за певний період часу.
Про ефективність заходів активізування крім показників якості роботи свідчить і
показник зміни чисельності працівників комунікаційної системи. Мова йде про
показник плинності кадрів, який опосередковано також відображає захоплення чи
незадоволення працівників від здійснюваної ними діяльності, умовами праці, рівнем
оплати тощо. Зростання даного показника може свідчити про неадекватність заходів
активізування працівників комунікаційної системи промислового підприємства.
Загалом, наведені вище показники є комплексними, на які одночасно можуть
впливати кілька різнонаправлених факторів та опосередковано відображають
ефективність конкретного заходу активізування працівників комунікаційної системи.
Забезпечення об’єктивного оцінювання ефективності активізаційних заходів
можливе при застосуванні належної методики, яка враховує особливості самого
активізування, складність чіткого ідентифікування результатів коучінгу та кінцевого
впливу на результати діяльності працівників комунікаційної системи.
У практиці вітчизняних підприємств, зокрема, ПАТ „Іскра”, ПАТ „SELMI”, ПАТ
„Львівобленерго”, ТОВ „Техніка для бізнесу” та ін. використовують такі методики
оцінювання ефективності активізаційних заходів та методів:
– на основі порівняння показників діяльності комунікаційної системи до і після
застосування активізаційного методу;
– на основі порівняння результатів діяльності комунікаційної системи одного
підприємства з результатами аналогічних показників підприємств, де не застосовувався
активізаційний метод;
– на основі розроблення та розрахунку запланованої і науково обґрунтованої
методики, що враховує вплив методу активізування та особливості діяльності
працівників комунікаційної системи. Саме працівники даної системи мають можливість
застосувати не лише явні вміння, а й розвинути приховані, що є надзвичайно
актуальним при плануванні проведення активізаційних заходів, зокрема, коучінгу.
Отже проаналізувавши існуючі методи та методи визначення ефективності
активізаційних заходів можна підсумувати, що основною проблемою є складність
визначення результатів і витрат на активізацію діяльності працівників комунікаційної
системи. Ще одним важливим аспектом є те, що активізування має у своєму арсеналі
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значну кількість методів, де застосування одних може пришвидшити отримання
результатів праці, тоді як інші інструменти є більш бажаними для працівників, оскільки
крім економічного ефекту мають ще й соціальний.
1. Азьмук Н.А. Мотивація персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності
малих підприємств / Н.А. Азьмук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та
перспективи розвитку підприємництва». Ч.2. – Харків: ХНАДУ, 2007. – С.10-11.
2. Воронов А.А. Показатели и методы оценки эффективности организационноэкономического механизма управления промышленным предприятием / А.А. Воронов,
В.Ф. Катичев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – №4. – С.98-108.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ «СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ»
Останнім часом опубліковано значну кількість досліджень, які присвячені аналізу
розбіжностей між категоріями «страховий продукт» та «страхова послуга». При цьому
дослідник Г. Піратовський [1] наголошує на тому, що ці терміни, які характеризують
предметну сферу діяльності страхової компанії, мають певну синонімічність, але не є
повними синонімами.
Розглянемо визначення поняття «страховий продукт» які наводять провідні
зарубіжні та вітчизняні дослідники.
Російський науковець Т.Є. Гварліані визначає страховий продукт як документальний
опис (у загальних умовах, правилах, договорах, полісах) страхової послуги [2], а страхування
як гарантію, що видається страховиком в ситуації браку інформації у страхувальника.
На думку відомого німецького науковця В. Мюллера страховий продукт – це обсяг
інформації, в якому зазначено умови видачі майнової гарантії. Науковець підкреслює що
страховий продукт є матеріальним і надається у формі договору [3].
Під страховим продуктом М. Халлер розуміє можливість розпоряджатися страховим
забезпеченням, що уособлюється в страховому полісі й діях страховика протягом терміну дії
договору, формуючи оптимальне співвідношення між преміями й виплатами [4].
Нематеріальне благо, що формується як комплексна система і включає в себе
підсистему забезпечення, ризикову й накопичувальну підсистеми – таке визначення
«страховому продукту» дає Д. Фарні [5]. При цьому системна концепція страхових
відносин виглядає так: страхування як взаємодія між страхувальником і страховиком,
де корисність продукту визначається на основі досвіду й довіри клієнта.
Доречно навести визначення поняття «страховий продукт» запропоноване науковцем
С. Митрофановим. Він розглядає поняття як документальне зобов’язання страховика, згідно
якого страхувальнику на заздалегідь визначених умовах надається страхова послуга щодо
відшкодування збитку, шкоди життю або здоров’ю у разі настання страхового випадку, а
саме страхування автор представляє як інструмент компенсації ризиків [6].
Вчений О. Зубець визначає «страховий продукт» як набір послуг з попередження й
ліквідації наслідків конкретного переліку несприятливих подій, визначених у договорі
страхування, що надається компанією клієнту. Головний зміст продукту – відшкодування
збитку при настанні страхової події, що виражається у наборі основних послуг [7].
Також заслуговують на увагу визначення російських економістів В. Гомелля, Д. Туленти, які під страховим продуктом розуміють гарантію страхового захисту, не
матеріалізовану до моменту виплати, що має трирівневу структуру: центральний продукт –
власне страхову гарантію; формальний продукт – умови укладання договору, певні
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характеристики якості; глобальний продукт – доповнення системою доставки до страхувальника, регламентованим порядком розгляду претензій і додатковими послугами [8].
Вітчизняні дослідники І. Фісун, О. Чернявська розглядають страховий продукт як
результат людської діяльності щодо здійснення захисту майнових інтересів юридичних
і фізичних осіб від наслідків раптових несприятливих подій [9].
З точки зору вітчизняного науковця Г. Кравчук «страховий продукт» – це
сукупність процедур (організаційних, інформаційних, фінансових, юридичних) і
правил, об’єднаних єдиною технологією обслуговування клієнтів, як законодавчо
встановлених, так і розроблених самостійно страховою компанією щодо ефективного
здійснення конкретних видів страхування даною компанією у відповідності до її
політики і корпоративної культури й в обов’язковому порядку формалізованих у
відповідній документації, через яку даний продукт пропонується на ринку страхових
послуг потенційним споживачам [10].
Варто зазначити, що В. Тринчук представляє страхову послугу як комплексне страхове
покриття, що забезпечене сервісним обслуговуванням з урахуванням потреб конкретного
клієнта. Український вчений наголошує, що страховий продукт в значній мірі прив’язаний
не до клієнта, а до об’єкту страхування [11].
У своєму дослідженні, присвяченому питанням визначення страхового продукту і
страхової послуги С. Виноходова представляє страхову послуга як комплекс умов страхового захисту, що пропонується страховиком на комерційних засадах – у формі страхової
угоди, яка може задовольнити потребу окремого споживача або групи споживачів у фінансовому убезпеченні від певних ризиків. Автор указує що страхова послуга зазвичай містить:
вимоги до об’єкту, що може бути прийнятий на страхування; визначення страхового
випадку та перелік страхових ризиків, за якими надається захист; умови визначення та
розмір страхової суми; перелік виключень та обмежень щодо визнання випадку страховим;
визначення терміну та території надання страхового захисту; порядок урегулювання страхових випадків та виплати страхового відшкодування, фінансові умови, на яких надається
захист. Елемент маркетинг-мікс страхової компанії, базова складова страхової послуги [12].
Аналізуючи наведені визначення, можна дійти таких висновків.
Більшість дослідників розглядають страховий продукт як формалізований перелік
зобов’язань страховика щодо надання компенсації за умови реалізації певних ризиків –
настання страхової події.
Значне число дослідників, що пропонують визначення страхового продукту у своїх
роботах, акцентують увагу на матеріальному, точніше, документальному втіленні
страхового продукту у вигляді договору чи стандартизованого полісу, зовнішній вигляд
якого може бути регламентований законодавчо чи оформлений як контракт, добровільна
угода. Вона є формалізованим описом страхового продукту, певною «обіцянкою» щодо його
надання, але не його повним матеріальним втіленням.
Найбільш обґрунтованим з теоретичної та застосовуваним з практичної точки зору
представляється визначення страхового продукту як маркетингової категорії – елементу
маркетинг-мікс страховика і базової складової страхової послуги. До такої концепції
належить визначення вітчизняного науковця і практика страхової галузі С. Виноходової, що
розглядає страховий продукт, у першу чергу, з позицій того, чи спроможний він
задовольнити потребу окремого споживача або групи споживачів у фінансовому
убезпеченні від певних ризиків. При цьому, як акцентує у визначенні автор, важливим є те,
чи здатен певний комплекс умов страхового захисту бути наданий страховиком на
комерційних засадах, тобто бути запропонований ринку як товар.
Науково обґрунтованою та придатною до практичного застосування також
удається пропозиція В. Тринчука щодо первинності визначення поняття «страховий
продукт», який значною мірою прив’язаний не до клієнта, а до об’єкта страхування і
являє собою комплексне страхове покриття, яке забезпечене сервісним обслуговуванням з урахуванням потреб конкретного клієнта.
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Визначення поняття «страховий продукт», є першим кроком у розробці
структурної моделі якості страхової послуги, а також необхідною передумовою для
розробки методів оцінювання якості страхових послуг, які були б адекватні вимогам
сучасного страхового ринку.
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СПЕЦИФІКА КОНКУРЕНЦІЇ У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ
Сьогодні видавнича галузь в Україні переживає не найкращі часи: нерентабельність видавництв, великі затрати, висока собівартість продукту тощо. Уміння
ефективно реалізовувати видавничі ідеї, пропонувати видавничі проекти ті, в яких
будуть зацікавлені споживачі, результативно маневрувати в конкурентному
середовищі, розвивати та збільшувати активи – це і є загальний зміст бізнесу у
видавничій сфері. Умовою виживання та основою стабільного становища підприємств
галузі є здійснення ними ефективної конкурентної боротьби.
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За такої ситуації, що склалась сьогодні у видавничій сфері, кожному видавництву з
особливою увагою треба ставитись до посилювання своїх конкурентних переваг у галузі. На
сучасному видавничому ринку доводиться боротися й за видавничі ідеї, проекти, виробників
тощо. І саме це спонукає суб’єктів видавничого бізнесу шукати ефективні методи досягнення своїх ідей, цілей для здобуття позитивних результатів у діяльності.
Конкуренція на видавничому ринку – змагання авторів, видавців, виготовлювачів,
розповсюджувачів видавничої продукції та інших суб’єктів видавничої справи за
якнайвигідніші умови придбання прав, випуску у світ і продажу видавничого продукту
[3]. Тобто боротьба на видавничому ринку йде не лише за фінансові чи матеріальні
активи, а й за продукт таланту людини – творчості. Саме нематеріальні ресурси, до
яких треба віднести знання, ідеї, місце на ринку, гнучкість, адаптивність організаційної
структури, якість відносин з партнерами, цінності й авторитет видавництва та сильне
бажання досягти успіху є одними з найважливіших аспектів, що визначають
конкурентоспроможність суб’єкта видавничого бізнесу.
Конкурентоспроможність є одним з основних факторів успішного розвитку бізнесу
підприємства. Під конкурентоспроможністю видавництва розуміють можливість ефективної
господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного
ринку. Забезпечення конкурентоспроможності досягається шляхом реалізації стратегій, які є
основою здатності підприємства до попередження чи прийняття загроз зовнішнього
середовища без прояву їх негативного впливу на діяльність підприємства або зменшення
зовнішнього впливу до рівня несуттєвого.
Слід зазначити, що основними чинниками конкурентоспроможності у видавничому
бізнесі є:
• унікальні видавничі ідеї;
• потенціал авторів і характер відносин з ними;
• тематичний план;
• особливості видавничих угод;
• позиціювання суб’єкта діяльності і його продукції, послуг на ринку;
• якість редакційної роботи, асортимент видань, наділення їх ознаками сильного
виробу;
• висока видавнича культура, привабливість видавничої марки, цінова політика;
• ефективність комунікацій, ділова надійність і надійність партнерських відносин;
• креативність,мобільність і зручність;
• кваліфікація, відданість справі кадрів, конструктивний дух та ін. [3]
Видавничий ринок є ринком монополістичної конкуренції, специфікою якої є
зосередження в одних руках певних видавничих продуктів, проектів. Про це свідчить
пакетне придбання авторських прав, створення видавництвами власних мереж збуту
продукції, цілеспрямоване формування та задоволення читацьких потреб.
Сучасні проблеми видавничого бізнесу викликані, в першу чергу, кризовим
станом в Україні. Підприємствам цієї галузі на сьогодні в нашій країні, на жаль,
доводиться виживати. Тому кожне видавниче підприємство для відстоювання свого
місця на ринку, повинно вивчати своїх конкурентів, а саме:
• підходи до вибору цільових сегментів, які використовуються конкурентами;
• стратегії позиціювання конкурентів;
• методи конкурентної боротьби, які використовуються ними;
• частку ринку, яку займають конкуренти;
• ціни, якість товарів, стратегії стимулювання, рекламні заходи конкурентів;
• методи збуту, які використовуються конкурентами.
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розвитку громадянського суспільства [Текст] : О.В.Афонін, Г.І.Глотова // Українська
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ:
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Фундаментальною складовою побудови та функціонування економічної системи будьякої країни служать ресурси, які акумулювали всі учасники господарських відносин. Їх
раціональний розподіл, спрямування у напрямку найефективнішого використання, збільшуючи при цьому загальну масу інвестицій та потенціал економічного зростання, є однією з
основних функцій банків. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі
здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації яких
залежить стійкість функціонування кредитної організації. Ефективне управління пасивами
вимагає здійснення науково обґрунтованої депозитної політики.
На сьогодні дослідження питання покращення ефективності управління депозитними
рахунками є актуальною проблемою, тому що в сучасних умовах, коли банки не мають
змоги залучити кошти через кризу в економіці та недовіру населення, потрібні рішучі дії
щодо підвищення й покращення депозитного портфеля банку [3, с. 44].
Значні розробки у дослідженні проблем формування депозитних вкладів у
структурі ресурсної бази банку та управління ними здійснено такими зарубіжними та
вітчизняними економістами: Ю. Галіцейською, В. Волошиною, О. Кравченко, А.
Стопчак, Ю. Чубенко та ін.
Метою дослідження проблем здійснення депозитної політики вітчизняними
банками у період фінансової кризи та посткризовий період, а також визначення шляхів
їх вирішення на теперішньому етапі розвитку.
Депозитна політика банку – це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових
коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел.
У період фінансової кризи в Україні спостерігалась часта зміна курсу долара, що
призвела до банкрутства деяких великих банків. Основною проблемою того часу стало те,
що вкладники, втративши довіру до банків, почали забирати гроші з депозитних рахунків.
Тож клієнти надавали перевагу депозитам «до запитання». На початку кризового періоду
відплив коштів становив 18 млрд. грн, що значно ускладнило подальшу депозитну та
кредитну політику банків [4]. Таке явище було викликано рядом причин, основними з яких є
спад вітчизняного виробництва, підвищення рівня безробіття, недовіра вкладників до
стабільності та надійності роботи банків [1, с. 40].
Фінансова криза не спричинила відплив іноземного капіталу з банківської системи
України. Інтерес до національного ринку в іноземних інвесторів зберігся, дочірні установи
сприяли збереженню ділової активності у сфері залучення вкладів та надання позик. Отже,
діяльність іноземних установ загалом допомогла стабілізувати ринок і пришвидшити його
відновлення.
Залучення ресурсів для банку є основою його діяльності, пріоритетним
завданням, яке історично відіграє первинну і визначальну роль відносно його активних
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операцій і без вирішення якого банк не може існувати. Таким чином, зростання обсягів
депозитного ринку в Україні – це зростання грошових доходів юридичних та фізичних
осіб, що за умови відсутності фінансового ринку як альтернативи інвестування
визначає депозитні вклади як головне джерело портфеля активів.
Як перспективний напрям удосконалення депозитних операцій вітчизняних банків
можна запропонувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним
режимом функціонування, що надаватиме вкладникам банку додаткові можливості з
використання своїх коштів із прийнятним рівнем доходів. Слід ширше застосовувати
строкові вклади з додатковими внесками, а також скоротити обмеження на здійснення
розрахунків із використанням коштів, що містяться на ощадних та строкових депозитах.
Також перспективним напрямком є застосування змішаних типів рахунків, яке нівелює
розмежування різних видів депозитів [2, с. 61].
Також одним із методів покращення ефективності депозитної політики є система
страхування депозитів. В останні роки в Україні така послуга набуває все більшої
популярності. Страхування полягає у створенні системи захисту грошових вкладів, що
знаходяться на депозитних рахунках у банках, на випадок банкрутства цих банків.
Страховий захист депозитів в Україні здійснюється за рахунок Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб є банки – юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який
ведеться Національним банком України, та мають банківську ліцензію на право
здійснювати банківську діяльність.
Доцільно проводити заходи щодо активізації банківських інститутів на депозитному
ринку через використання нових депозитних інструментів та підвищення привабливості
вкладів шляхом раціонального поєднання цінових і нецінових методів маркетингової політики, що є особливо важливим в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку. Банки, які
зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам більший комплекс високоякісних
послуг, отримають у своє розпорядження значні суми додаткових ресурсів. Розвиток таких
послуг вимагає від банків нових підходів до встановлення форм депозитних рахунків,
упровадження нової техніки та технології ведення банківських операцій із застосуванням
різноманітних засобів наприклад, таких, як чекова книжка, кредитні картки та ін. Це
дозволило б повніше задовольнити потреби клієнтів банку, поліпшити якість обслуговування, підвищити заінтересованість фізичних осіб у розміщенні своїх коштів на поточних
рахунках у банку.
У подальшому розвитку депозитних операцій варто скористатися досвідом зарубіжних
країн та не проводити чіткого розмежування депозитів (до запитання, строкових, ощадних),
а використовувати змішані типи рахунків [3, 45].
Отже, можна зробити висновок, що у зв'язку зі світовою фінансовою та політичною
кризами українські банки опинилися у скрутному становищі. Вчасно не скоригувавши свою
політику й не вживши ефективних заходів для мінімізації впливу кризи, переживаючи кризу
ліквідності, банки намагалися залучати гроші всіма можливими методами. Постійне
розширення діапазону послуг, зниження їх вартості, поліпшення якості кредитнорозрахункового та касового обслуговування, надання різноманітних консультацій
сприятимуть збільшенню обсягів депозитних й кредитних операцій банку, забезпечуючи
йому належний рівень прибутковості.
1. Болгар Т.М. Сучасний стан і перспективи розвитку депозитної діяльності
банків України / Т.М. Болгар // Академічний огляд. – 2012. – № 1 (34) – С. 38-43.
2. Зайченко С. С. Проблеми та перспективи розвитку депозитних операцій
вітчизняних банків / С.С. Зайченко // Управління розвитком. – 2012. – № 20 – С. 59-61.
3. Карнаух А. С. Напрями підвищення ефективності депозитної політики банків/
А. С. Карнаух // Управління розвитком. – 2012. – № 20 – С. 44-45.
4. Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
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ІНВЕСТУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР
Останнім часом в вітчизняній економіці спостерігається значне зниження економічних показників: індекс промислової продукції за січень-грудень 2013 р. порівняно з
аналогічним періодом 2012 р. становив 95,7%; рівень капітальних інвестицій за аналогічний період становив 88,9% [1]. Крім того, нестабільність економічного середовища,
коливання курсу іноземних валют, несприятливість інвестиційного клімату спричиняють
нестачу достатньої кількості інвестицій в промисловість та обумовлюють потребу пошуку
інвесторів для забезпечення ефективної роботи вітчизняних підприємств, а також
залучення потенціалу інтелектуального капіталу з метою максимізації економічних
результатів діяльності.
Актуальні питання інвестиційної діяльності були предметом дослідження багатьох
вчених-економістів, як іноземних, так і вітчизняних. Серед іноземних авторів слід
відзначити наступних: Е. Брігхем, Н. Брук, К. Варлавен, М. Джонк, Д. Норкот, К. Рейли,
У. Хирт, П. Чандра, У. Шарп та інші. Серед вітчизняних авторів, які досліджують питання
інвестиційної діяльності, наступні: Л. Борщ, К. Бровко, А. Гайдуцький, С. Герасимова,
Т. Майорова, А. Пересада, О. Попова, О. Тимонін, В. Федоренко, В. Хобта та інші. Питання
інтелектуального капіталу також розглядаються багатьма вченими, серед яких є як іноземні
(Е. Брукінг, П. Друкер, Л. Едвінссон, Д. Клейн, М. Мелоун, Л. Прусак, Р. Стайер, Т. Стюарт
та інші), так і вітчизняні (В. Базилевич, О. Бутнік-Сіверський, І. Болдирєв, А. Гальчинський,
А. Гапоненко, В. Зінов, М. Крупка, С. Козинський, К. Самарян, В. Семиноженко та інші).
Але, не дивлячись на це, інвестування в інтелектуальний капітал містить багато
питань, які на даний момент досліджені недостатньо. Тому метою даної роботи являється
надання рекомендацій щодо вибору інвестиційного проекту капіталовкладення в інтелектуальний капітал на основі теорії ігор, що сприятиме активізації інвестиційної діяльності та
підвищенню ефективності діяльності підприємства в цілому.
Будь-який інвестиційний процес розпочинається з вибору напрямків інвестування
коштів, пошуку інвесторів, побудови та розгляду бізнес-плану інвестиційного проекту
тощо. Інвестування в інтелектуальний капітал підприємства передбачає вибір
напрямків капіталовкладень в залежності від базування інтелектуального капіталу на
підприємстві та від класифікації інтелектуального капіталу. На нашу думку, в
загальному вигляді класифікація напрямків інвестування в інтелектуальний капітал
включає наступні складові:
1. Інвестиції в людський капітал:
• витрати на підвищення кваліфікації, перекваліфікацію персоналу;
• витрати на охорону праці та заходи з техніки безпеки.
2. Інвестиції в організаційний капітал:
• витрати на розробку технологій;
• витрати на програмне забезпечення;
• витрати на оцінку контролю якості продукції.
3. Інвестиції в споживчий капітал:
• витрати на створення торговельної марки, бренду тощо;
• витрати на рекламу, просування товару на ринку.
Наступним етапом за визначенням напрямків інвестування є вибір інвестиційного
проекту з декількох можливих альтернатив — процес дуже важливий та не менш
складний, від якого залежать всі наступні стадії інвестиційного процесу та загальний
кінцевий результат. Тому, на нашу думку, доцільно прийняти інвестиційне рішення,
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керуючись побудовою економіко-математичної моделі на основі теорії ігор за умов
невизначеності та ризику.
Зауважимо, що побудова економіко-математичної моделі за умов визначеності –
метод аналізу ієрархій – при функціюванні ринкової економіки є неможливою, оскільки
внутрішнє та, особливо, зовнішнє середовище проекту здійснює значний вплив на
зміну його показників в залежності від зміни економічної, фінансової, законодавчої,
соціальної складової тощо. Побудова економіко-математичної моделі в умовах ризику
передбачає визначення ціни альтернативних рішень розподілом ймовірностей. З цієї
причини прийняття рішення ґрунтується на використанні критерію очікуваного
значення, згідно з яким альтернативні рішення порівнюються з точки зору максимізації
очікуваного прибутку або мінімізації очікуваного збитку. При побудові такої моделі
вважається, що прибуток (збиток), пов'язаний з кожним альтернативним рішенням,
являється випадковою величиною. Вибір проекту з декількох альтернативних
здійснюється на основі побудови дерева рішень, основаного та точній величині
прибутків (збитків) від інвестування того чи іншого інвестора та загальної кількості
альтернативних інвесторів. Побудова моделі за умов невизначеності потребує не лише
визначення ціни альтернативних рішень, а й кінцевого результату інвестування
(прибутку або збитку), які будуть залежати від зовнішнього середовища.
Оскільки, як зазначено вище, в вітчизняній економіці спостерігається спад
інвестиційної активності, то при виборі найбільш ефективного інвестиційного проекту
слід зменшити ризики шляхом диверсифікації інвестиційного портфелю (обсягу
інвестицій, розміру грошової ставки тощо). Тому, з точки зору теорії ігор, перший
гравець – це підприємство, яке розробляє декілька альтернативних інвестиційних
проектів, а другий гравець – це інвестор, який має декілька інвестиційних стратегій з
обсягами інвестування і умовами надання цих коштів. При цьому, цільова функція
моделі – максимізація прибутку або мінімізація збитків від інвестування. Загальний
вигляд платіжної матриці наведено на рисунку 1. Зважаючи на це, вибір інвестиційного
проекту повинен ґрунтуватись на розрахунку найбільш економічно-ефективної моделі,
яка гарантує підприємству найбільший прибуток або найменший збиток.

Підприємство

Інвестиційна
стратегія 1

Інвестор
Інвестиційна
стратегія 2

…

Інвестиційна
стратегія n

Інвестиційний проект 1
Інвестиційний проект 2

Максимізація прибутку (мінімізація збитку)

…
Інвестиційний проект n

Рис. 1. Платіжна матриця побудови економіко-математичної моделі

Отже, інвестування інтелектуального капіталу підприємства сприяє підвищенню
ефективності його економічної діяльності. Вибір інвестиційного проекту для
інвестування інтелектуального капіталу доцільно здійснити на основі побудови
економіко-математичної моделі теорії ігор з максимізацією прибутку (мінімізацією
збитку). Це призведе до підвищення точності, зменшення ризиків та невизначеності,
підвищення ефективності інвестиційної діяльності в цілому.
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: – Режим
доступу: http://ukrstat.gov.ua.
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СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ
В Україні постають актуальні проблеми з забезпеченості підприємств матеріально-технічною базою, при дефіциті фінансових ресурсів на її оновлення.
Швидким та простим способом фінансування, який дає можливість у найкоротший
строк отримати необхідне обладнання чи транспорт є лізинг.
Зарубіжний досвід показує, що лізинг є одним із продуктивних шляхів залучення
капіталу для підприємств. У світовій економіці за об‘ємами інвестицій лізинг
поступається лише банківському кредиту. Лізинг – це доволі складне і багатогранне
економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування
та інвестування фінансової та підприємницької діяльності [1].
Лідером світового ринку лізингу є Сполучені Штати Америки. У 1998 р. вартість
лізингових операцій в США становила 183,4 млрд. доларів (42,8% обсягу світового
ринку). У 2005 році обсяг ринку лізингу в США зріс до 248 млрд. доларів, а на кінець
2013 року обсяг ринку становив 294,3 млрд. доларів (33,9% обсягу світового ринку), що
на 9,5% більше ніж у попередньому році. Без лізингу економіка США щороку втрачала
б майже 300 млрд. дол., від 3-х до 6-ти млн. робочих місць [2, c. 9].
Лізинг є елементом інвестиційного процесу, одним з фінансових інструментів, що
використовується в економіці розвинутих європейських країн. В Західній Європі через
лізинговий процес здійснюється більше 20% інвестування у виробничі фонди [3, c. 151]. При
цьому до 80% лізингового бізнесу Західної Європи припадає на Великобританію, Німеччину
і Францію. В Німеччині вартість договорів лізингу складає 66,34 млрд. доларів,
Великобританії – 61,66 млрд. доларів, Франції 33,81 млрд. доларів [2, c. 9].
Найбільші лізингові компанії Німеччини є провідними в Європі, що обумовлено
рівнем кваліфікації кадрів та великим досвідом роботи компаній на ринку (по 35-45 років).
Так, у Німеччині фінансовий лізинг визначається як угода, яка укладається на фіксований
термін, впродовж якого звичайне розірвання договору неможливо, а лізингові платежі
протягом цього періоду покривають як мінімум витрати на придбання або виробництво
об’єкту лізингу. Якщо фінансові результати лізингоотримувача позитивні, то лізингодавець
повинен отримати як мінімум 25% їх величини. Це дозволяє досягнути успішного
функціонування лізингу у Німеччині [3, c. 152].
В Азії лідером у проведенні лізингових операцій є Японія, де вартість договорів
лізингу становить 69,95 млрд. доларів США. Для ринку лізингових послуг цієї країни
характерна гостра конкуренція, передача технологій та творчий пошук лізингодавців.
Лізингу притаманні різноманітні опціони: завершення терміну лізингу, оновлення та
продовження кредитів, оновлення технологій. Розвивається венчурний та комплексний
лізинг, сек‘ютиризація [2, с. 9].
В Україні розвиток лізингових відносин значно відстає від світової практики. У
структурі світового ринку лізингу частка України є незначною, на кінець 2013 р. вона
становила лише 0,1%. Фахівці Світового банку, враховуючи знос основних засобів
вітчизняних підприємств і потребу їх заміни (а за оцінками вітчизняних експертів,
майже 50% основних засобів потребують оновлення), визначили потенційний попит на
ринку лізингових послуг на рівні 12–50 млрд. дол. США, що в 100 разів перевищує
фактично досягнутий рівень. За державними статистичними даними, необхідний обсяг
інвестицій в основні засоби оцінюється в 455 млрд. грн. [4, c. 33].
Серед ключових гальмівних факторів розвитку лізингу в Україні є:
§ недостатня обізнаність громадян щодо користування лізинговими послугами;
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§ неузгодженість української нормативно-правової бази у сфері лізингу з
міжнародним законодавством;
§ підприємства-виробники об’єктів лізингу мають обмежений доступу до ринку
лізингових послуг;
§ висока вартість лізингових послуг через обмежений доступ лізингових компаній до фінансових ресурсів;
§ оподаткування комісії за договором фінансового лізингу податком на додану
вартість.
Особливе значення лізингові операції мають у таких галузях, як сільське
господарство і транспорт. Серед діючих договорів фінансового лізингу в Україні на
кінець третього кварталу 2013 року переважають угоди в галузі транспорту (72,09%
всього обсягу лізингових угод) та сільського господарства (11,99%). Враховуючи, що
більшість малих підприємств не може скористатися банківськими кредитами, розвиток
ринку лізингових послуг відіграє важливу роль у модернізації обладнання підприємств.
Ринок лізингових послуг в Україні сьогодні демонструє явно виражену тенденцію у бік
їх імпорту. Понад 80% лізингових операцій здійснюються за договорами міжнародного
лізингу, що призводить до витоку капіталу з України, а також залежності українських
підприємств від іноземних фінансових структур [5].
Станом на сьогодні лізинг вже не є новим інструментом (як в закордонній практиці,
так і в Україні). Але якщо лізинг забезпечує інноваційну діяльність, він набуває значення
інновації. Інноваційний лізинг можна охарактеризувати як інвестування у інноваційну
діяльність або продукту. Реалізація інноваційного продукту за допомогою лізингу
найчастіше пов'язана з високим рівнем ризику використання венчурного капіталу. Це
зумовлює потребу в хеджуванні капіталу лізингових проектів [1].
Отже, світовому ринку лізингових послуг притаманні такі тенденції, як:
міжнародна інтеграція, глобалізація, посилення конкуренції між лізингодавцями,
спеціалізація, консолідація, утворення стратегічних союзів. Розвиток лізингового ринку
в Україні стимулює до впровадження новітніх технологій і цим покращує економічну
ситуацію в країні. Тому необхідно подолати перешкоди на шляху до ефективного
функціонування лізингу на вітчизняному ринку, розширювати сферу надання
лізингових послуг та підвищувати роль держави у підтримці його розвитку.
1. Шкробот М. В. Лізинг як інструмент інвестування в інноваційний розвиток
підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Шкробот // Електронне наукове фахове видання
«Ефективна економіка». – 2012 – №
2. Режим доступу:http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1015&p=1. 2.Global
Leasing Report 2014. [Електронний ресурс] // White Clarke Group’s. Режим
доступу:http://www.whiteclarkegroup.com/knowledge centre/category/global_leasing_report.
3. Розкошна, О. А. Українські реалії розвитку лізингу в контексті світових тенденцій /
О. А. Розкошна, М. С. Нагорна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України за сучасних умов» 26-27 жовтня.- Донецьк,
2010.– С.150-155.
4. Гуменюк О. С. Фінансовий потенціал як складова ендогенного потенціалу інноваційного розвитку економіки. [Електронний ресурс] / О. С. Гуменюк // Електронне наукове
фахове видання – міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» – 2013 –
№ 3 (11). – С. 31-36. Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1303/wholetext.pdf.
5. Українське об’єднання лізингодавців: Підсумки діяльності лізингодавців за 3
квартал
2013
року.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.uul.com.ua/files/ Q3_2013_ukr.pdf.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність компанії успішно
функціонувати на ринку та перемагати в конкурентній боротьбі завдяки наявному
ресурсному потенціалу (інформаційні, трудові, фінансові, матеріальні, енергетичні
ресурси) та його ефективному використанню.
Ринок полімерних труб станом 2014 рік є одним з найбільш технологічно містких та
динамічних ринків в Україні. Це зумовлено специфікою продукції, яку активно використовують в сферах житлово-комунального господарства (теплопостачання, водопостачання і
водовідведення, газопостачання, у гідравлічних спорудах), що потребує постійного
удосконалення конструкторських та фізичних характеристик полімерних труб. Ключові
гравці ринку полімерних труб – масштабні вертикально інтегровані експортоорієнтовані
підприємства, які характеризуються наявністю потужних виробничо-технічних комплексів,
забезпеченням стійких господарських зв’язків, доступом до значних інвестиційних ресурсів
та активним провадженням інноваційної діяльності.
Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, які функціонують на ринку
полімерних труб, визначається певними факторами: прогнозоване зростання попиту;
розширення сфер застосування продукції; активізація конкурентних відносин із європейськими виробниками полімерних труб; наукомісткість продукції та необхідність
постійного впровадження інновацій; наявність потенціалу до зниження собівартості
продукції; наявність стійких господарських зв’язків.
Щодо такого фактору як прогнозоване зростання попиту, то за результатами
дослідження ринку полімерних труб, що здійснено міжнародною аналітичною
компанією з моніторингу промислових ринків «Ceresana», попит на полімерні труби в
порівнянні з трубами з інших матеріалів суттєво зростає. Це обумовлено тим, що
полімерні труби характеризуються невеликою вагою, зручністю у транспортуванні та
монтажі, стійкістю до впливу корозії. За результатами дослідження виявлено, що труби
з поліетилену (ПЕ) і поліпропілену (ПП), поступово витісняють труби з полівінілхлориду (ПВХ) з ринку магістрального питного водопостачання, а в будівництві
газопроводів в основному використовуються ПЕ труби [1].
Впродовж 2010-2014 рр. завдяки гнучкості, стійкості до стирання, герметичності
з'єднань і тривалому терміну експлуатації в складних умовах, ПЕ труби ефективно
використовуються в гірничодобувній промисловості, зокрема у трубопроводах
технічного водопостачання, шламо- і пульпопроводах, системах дегазації тощо [2], що
свідчить про розширення сфер застосування продукції.
На ринку полімерних труб впродовж 2009-2013 рр. спостерігається активізація
конкурентних відносин із європейськими виробниками, якій передувало значне
зниження економічної активності підприємств внаслідок впливу світової економічної
кризи, оскільки більшість компаній подолали труднощі економічного спаду і продовжують продуктивно працювати і розвиватися за рахунок застосування інноваційних
технологій та нових матеріалів [2]. На вітчизняному ринку полімерних труб активно
розвивається великий бізнес, для якого характерними є виробнича здатність
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забезпечувати масовість споживання полімерних труб; розвиток спільних науководослідних та дослідно-конструкторських робіт, внаслідок чого створюються нові
інноваційні продукти; налагодження зовнішніх зв’язків із закордонними партнерами
щодо реалізації спільних інвестиційних проектів з утилізації та вторинної переробки
поліетиленових відходів, результати якої використовуватимуться як сировина при
виробництві поліетиленових труб.
Як зазначає Шунькіна О. В., постійно актуальним завданням для виробників
полімерних труб залишається пошук шляхів поліпшення фізико-механічних показників
продукції. Основними недоліками даної продукції є високий коефіцієнт теплового
розширення; нестійкість до впливу поверхнево-активних речовин; підвищена проникність кисню; висока собівартість виробництва труб великих діаметрів тощо [4]. З метою
усунення вищезазначених недоліків полімерних труб та для забезпечення конкурентоспроможності товару не лише на вітчизняному, але й на світовому ринках, виробники
намагаються постійно вдосконалювати фізичні, та конструкторські характеристики на
базі проектних, конструкторських та дослідних відділів, бюро і служб, які включені
безпосередньо до організаційної структури підприємств та проводять активну інноваційну діяльність у зазначених сферах, що підтверджує важливість для конкурентоспроможності підприємств такого фактору, як наукомісткість продукції та необхідність
постійного впровадження інновацій.
Наявність потенціалу до зниження собівартості продукції як фактору конкурентоспроможності обґрунтовується тим, що специфіка полімерних труб зумовлює можливість
застосування технологій масового виробництва. Тому, незважаючи на значну наукоємність
продукції та її інноваційність, які потребують залучення значних інвестиційних ресурсів,
виробники здатні забезпечувати постійне зниження собівартості продукції внаслідок
розподілу значних постійних витрат на великі обсяги виробництва.
Основним виробником полімерних труб є великий бізнес, який характеризується
наявністю стійких довготривалих контактів з постачальниками сировини та потужною
клієнтською базою. Найбільшими споживачами даної продукції є комунальні підприємств, що з однієї сторони є позитивним явищем, оскільки застарілість інфраструктури
цих підприємств потребує постійного оновлення, що спричиняє достатньо масштабні
обсяги закупівель полімерних труб, а з іншої – зумовлює постійне зростання дебіторської заборгованості підприємств-виробників внаслідок низької платоспроможності
покупців. Вцілому наявність стійких господарських зв’язків із постачальниками та
покупцями зумовлює значне зниження трансакційних витрат, що підвищує конкурентоспроможність підприємства.
Охарактеризовані вище фактори конкурентоспроможності підприємств, що
функціонують на вітчизняному ринку полімерних труб, відображають останні тенденції
розвитку економічних відносин на зазначеному ринку, тому розуміння їх специфіки
забезпечує можливість застосування адекватних механізмів для підвищення ефективності функціонування цих суб’єктів господарювання.
1. Полимеры завоевывают трубный рынок [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://polypipe.info/news/993-polimery-zavoevyvayut-trubnyj-rynok;
2. Сфера применения полиэтиленовых труб расширяется: теперь их используют
и в горном деле [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/
/polypipe.info/application-polymers/961-sfera-primeneniya-pe-tryb-raswiryaetsa;
3. На европейском рынке пластиков ожидается очередной виток роста
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polypipe.info/news/979-na-evropejskomrynke-plastikov-ozhidaetsya-ocherednoj-vitok-rosta;
4. Шунькіна О. В. Аналіз стану ринку поліетиленових труб в Україні
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer28/715.pdf.
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REGULATORY AND LEGISLATIVE FRAMEWORK OF TECHNOLOGY
TRANSFER IN UKRAINE: EFFICIENCY IMPROVEMENT DIRECTIONS
Nowadays, country economic development is determined by not so much natural
resources or production amounts as the ability of business entities to generate and implement
new ideas. In turn, the effective use of intellectual capital contributes to production of high
technologies, and the technology transfer plays a key role on all the stages of their
implementation (hereinafter – TT). The successful implementation of TT leads to reduction of
a gap between research work and production (both in the time dimension, and in terms of the
relationship between each other), improvement of competitiveness of domestic products in
Ukraine and worldwide. However, the implementation of TT is now problematic due to
problems of normative and legislative type. The legislation of TT needs to be improved and
perfected. Frequently, the legislation requires development of additional documents.
There are now 14 legislative acts in Ukraine, almost 50 normative and regulatory acts of
the Government and more than 100 documents of different institutions, which regulate the TT
and innovation. However, in the absence of a systemic approach in the development of
normative and regulatory documents, in some information and communication dissociation
between different institutions (which act as initiators in the adoption of normative and
regulatory acts), the growing amount of these documents does not result in the elimination of
disparities in the process of formation of an effective normative and regulatory, organizational
and methodical framework of the TT and innovation activities in general.
The study of the essential content of the legislative framework of TT in Ukraine
indicates the presence of some gaps that negatively influence the implementation of development
strategy of innovation potential of the country and enhancement of competitiveness of the national
economy as a whole.
Among the unregulated theses of the current legislation of TT are such as:
- Absence of proper regulation of the acquisition and disposal of property rights for
objects of intellectual property, which was created at government expense;
- Unregulated issues of cost valuation, accounting and presentation objects of
intellectual property and intangible assets in accounting;
- Imperfect legal mechanisms of regulation of the market of intellectual products and
transfer of the innovative technologies by the entity on commercial terms;
- Absence of development of necessary and sufficient quantity of the legislative
framework needed to transfer technologies abroad;
- Absence of the procedure of public and private financing of TT and innovation activity.
At the same time, current trends of the legislation development of TT in Ukraine and
innovative development in general reflect the world economic processes. Orientation of the
state policy of Ukraine for the accession to the European Union stipulates the necessity of
further adaptation of the Ukrainian legislation to the European standards.
Ukraine has a considerable innovation potential that can ensure development of the
knowledge economy and brings the country to a high level of the scientific and technological
progress.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ
КОМЕРЦІЙНИМИ КОНТРАКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Системна модель управління комерційними контрактами підприємства має
враховувати багатоаспектність даної діяльності та узгоджувати цілі здійснення трансакцій зі
збуту продукції та постачання сировини, розглядаючи їх в одній системі та підпорядковуючи
досягненню цільової ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. В
першу чергу, для організації бізнес-процесів управління комерційними контрактами
підприємства необхідно визначити сутність даної діяльності. На нашу думку, вона має
полягати у створенні ефективної системи реалізації комерційних контрактів підприємства.
Відповідно метою управління комерційними контрактами підприємства є досягнення
цільової ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства за рахунок
реалізації комерційних контрактів. В процесі управління комерційними контрактами на
підприємстві суб’єктами даної системи виступають відповідні центри управління, вони
підзвітні директорам підприємства по відповідних напрямках фінансово-господарської
діяльності, наприклад, фінансовому та комерційному директору. Суб’єктом стратегічного
управління комерційними контрактами є генеральний директор. Бізнес-процеси пов’язані з
реалізацією комерційних контрактів виступають об’єктами управління. Процеси пов’язані з
управлінням комерційними контрактами залежать не тільки від зовнішніх умов
інституційного середовища в якому підприємство функціонує, а й в значній мірі знаходяться
під впливом факторів внутрішнього середовища фінансово-господарської діяльності
підприємства, що також в значній мірі впливають на організацію та функціонування
системної моделі управління комерційними контрактами підприємства [1]. Загалом
управління комерційними контрактами підприємства характеризується перманентністю, та
при ефективній взаємодії центрів управління має бути забезпечена саморегульованість
даного процесу. Результати оцінювання реалізації комерційних контрактів підприємства
впливають на формування цілей управління в системі. Процес управління комерційними
контрактами підприємства можна умовно структурувати по послідовних етапах його
реалізації: обгрунтування цілей управління комерційними контрактами; аналіз наявних
комерційних контрактів підприємства; порівняння умов комерційних контрактів з
еталонними; аналіз стратегічних альтернатив реалізації контрактної взаємодії; організаційноекономічне забезпечення контрактної взаємодії та її реалізація; оцінювання досягнутих
результатів реалізації комерційних контрактів та узгодження з цілями.
Управління комерційними контрактами підприємства має передбачати вироблення
оптимальних стратегічних рішень. Як правило на більшості досліджуваних українських
підприємств увага концентрується на проблемах оперативного управління, що стосуються
управління запасами, забезпечення виробництва у сировині й матеріалах, пошуку
оптимальних ланцюгів постачання, логістиці тощо, та не враховується стратегічна складова і
необхідність комплексної оцінки параметрів фінансово-господарської діяльності в результаті
реалізації комерційних контрактів. Саме інтеграція бізнес-процесів, пов’язаних з реалізацією
контрактної взаємодії підприємства в єдину комплексну систему покликана створити
передумови для управління комерційними контрактами на стратегічному рівні. В цьому
контексті системну модель управління комерційними контрактами підприємства можна
розглядати з точки зору побудови ланцюга створення цінності контрактної взаємодії для
підприємства. Основні стратегічні цілі управління комерційними контрактами можна
представити, використавши підхід до оцінки ланцюга створення цінності, що
запропонували М. Херберт та Д. Морріс [2]: визначення джерела стратегічних
конкурентних переваг у відносинах контрактної взаємодії з контрагентами та їх
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досягнення; виділення зв’язків в ланцюгу створення цінності комерційного контракту для
підприємства та методичне забезпечення оцінки впливу реалізації комерційного контракту
на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства; формування стратегій
для досягнення та підтримки конкурентних переваг у контрактних відносинах. Окрім того
необхідно зауважити, що ланцюг створення цінності контрактної взаємодії підприємства
орієнтований на конкретні центри управління, що приймають безпосередню участь у
прийнятті стратегічних рішень та оперативному управлінні комерційною діяльністю. Даний
підхід дає можливість оцінити потенціал окремих структурних підрозділів підприємства та
ефективність їх управління комерційними контрактами підприємства.
Основними економічними цілями в системній моделі управління комерційними
контрактами підприємства виступають:
- забезпечення досягнення цільового значення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за рахунок реалізації комерційних контрактів;
- забезпечення ліквідності підприємства;
- забезпечення платоспроможності підприємства;
- забезпечення оптимальної структури оборотних активів підприємства;
- максимізація оборотності активів та забезпечення оптимального періоду обороту
кредиторської заборгованості з метою інтенсифікації ділової активності підприємства;
- оптимізація співвідношення доходів і витрат від реалізації комерційних
контрактів;
- забезпечення досягнення цільового значення прибутку від реалізації комерційних контрактів, операційного грошового потоку та показника EBITDA;
- забезпечення досягнення цільових показників ефективності фінансово-господарської
діяльності підприємства за рахунок реалізації комерційних контрактів: рентабельність
реалізації, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу [3]. На меті реалізації
функціональних та організаційних цілей в системі управління комерційними контрактами
підприємства є обґрунтування та створення оптимальних бізнес-процесів управління комерційними контрактами в структурі підприємства та ефективних трансакцій з контрагентами
[4]. Системна модель управління комерційними контрактами має бути формалізована за
рахунок створення та впровадження єдиної методології та стандартів документації для
управління комерційними контрактами на підприємстві, в тому числі за рахунок їх
імплементації в прикладні електронні системи планування та оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства [5]. Безпосереднє впровадження ефективних бізнес-процесів є
ключовим етапом, що забезпечує роботу системи. А завершальним етапом формалізації є
автоматизація бізнес-процесів управління комерційними контрактами, що покликана
забезпечити ефективність системної моделі за критеріями інформативності для центрів
управління, адаптивності та гнучкості до дії факторів зовнішнього середовища та внутрішніх
детермінант.
1. Williamson O.E, The Economic Institutions of Capitalism, Firms, Markets,
Relational Contracting. New York: Free Press, 1985.
2. Herbert M., Morris D. Accounting data for value chain analysis // Strategic
Management Journal. 1989. 10. p. 175-188.
3. Ольве Нильс-Горан, Рой Жан. Ветер Магнус. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы
показателей/ Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс». 2004. – 304 с.
4. Амерханова Юлия Гатиятовна. Управление снабжением в цепи поставок
промышленного предприятия: дис. канд. экон. наук: 08.00.05/Южно-Уральский
государственный университет . – Челябинск, 2009 – 219 с.
5. Капустин Анатолий Анатольевич. Теоретико-методологические аспекты
качества экономико-статистической информации: дис. докт. экон. наук: 08.00.12/
Капустин Анатолий Анатолиевич; Ростовский государственный экономический
университет «РИНХ». Ростов-на-Дону, 2006 – 311с.
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ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Стан вітчизняної економіки значною мірою залежить від рівня розвитку
корпоративного сектору. Останній займає вагоме місце в системі економічних зв’язків.
Корпоративний сектор, що функціонує у межах акціонерного сектору, створює
потужний організаційно-економічний потенціал. Фактично, корпорації є рушійною
силою перетворень у вітчизняному господарстві. Динамічний розвиток корпоративних
відносин є одним з найбільш суттєвих наслідків становлення ринкової економіки.
Слід підкреслити, що у розвинутих країнах світу корпоративний сектор створює
90% загального обсягу ВВП країни при частці суб’єктів не більше 10% від загальної
кількості існуючих суб’єктів господарювання. У свою чергу, корпоративний сектор в
Україні є доволі молодим порівняно з багатовіковим існуванням корпорацій в
Європейських країнах, перші з яких з’явились ще в XVII ст [1, с. 199]. Тому
необхідною умовою становлення вітчизняного корпоративного сектору є органічне
поєднання інтересів і зусиль держави, суб’єктів корпоративного сектора та суспільства.
Проблемам корпоративного сектору національної економіки присвячують значну
увагу такі вітчизняні науковці, як: П. Буряк, О. Вакульчик, М. Грідчіна, В. Євтушевський, Т.
Заєць, В. Нечаєв, Л. Птащенко, А. Сірко, Л. Федулова. Серед зарубіжних науковців значний
внесок у дослідження цієї проблеми зробили: Е. Дж. Долан, Д. Ліндсей, К. Р. Макконнелл, С.
Л. Брю, Р. Гільфердінг, А. Сміт та ін.
Основними характеристиками функціонування суб’єктів корпоративного сектора, як
найбільш ефективної форми господарювання, на думку Л.І. Федулової, є наступні:економічна система капіталу корпорацій існує незалежно від її власників; власники
корпорації несуть лише обмежену відповідальність за результати діяльності; корпорація
володіє правом власності й укладає контракти від свого власного імені [3, с.8-9].
Водночас слід зауважити, що корпоративний сектор економіки України представлений значною кількістю видів суб’єктів господарювання – від акціонерних товариств
до об’єднань юридичних осіб. Необхідно зазначити, що значну частку корпоративного
сектора економіки складають господарські товариства. До складу об’єднань юридичних
осіб належать асоціація, корпорація, консорціум, концерн а також інші об’єднання.
До особливостей формування і розвитку корпоративного сектору в Україні можна
віднести:
− формування великих вертикально інтегрованих структур, які прагнуть
встановити контроль над підприємствами,що забезпечують весь технологічний цикл
виробництва продукції та її наступну реалізацію;
− значний обсяг угод, які можна віднести до конгломератного типу, коли
учасники угод не мають конкретних економічних взаємовідносин;
− розміщення інвестицій у сусідніх регіонах у формі створення дочірніх підприємств або придбання акцій (часток) у статутному капіталі суб’єктів господарювання,
що опосередковано свідчить про розвиток міжрегіонального обміну (товару і капіталу),
посилення конкуренції;
− придбання власності у регіонах комерційними організаціями з великих
промислових центрів;
− придбання основних засобів і купівля акцій підприємств-банкрутів;
− розширення практики придбання контрольних пакетів акцій великих господарських суб’єктів через підставних осіб [4].
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Ефективність діяльності вітчизняних фінансовопромислових груп (ФПГ) є
недостатньою через недосконалість нормативного забезпечення процесів розробки і
реалізації організаційних процесів, а також через недоліки у законодавчій базі. Крім
того, негативно впливає на результати діяльності ФПГ відсутність ефективних,
послідовних процедур достовірної оцінки доцільності об’єднання підприємств [2].
Найбільшими недоліками в розвитку корпоративних відносин в Україні є:
нераціональний розподіл суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності; висока
концентрація капіталу та незначний рівень публічних акціонерних товариств, що
обмежує розвиток національного фондового ринку та підвищує залежність корпоративного сектору від світових ринків капіталу.
Усунення основних проблем у сфері корпоративного сектору потребує покращення ділового клімату, оздоровлення фінансово-кредитної системи, мінімізації тіньового
сектора національної економіки, сприяння добросовісній конкуренції, підтримки
інноваційної та інвестиційної діяльності, а також державної підтримки
Зважаючи на визначені вище фактори, з наукової точки зору, державне
регулювання та управління у сфері корпоративних відносин повинно мати більш
гнучкий та динамічний характер, оскільки формування корпоративного сектору є
однією з найскладніших задач економічної політики країни, в реалізації якої держава
повинна виконати визначальну роль. Адже зміни в економіці та її розвиток потребують
запровадження якісної нової державної економічної політики, що спрямована на
підвищення її стійкості до кризових явищ. Це передбачає деконцентрацію капіталу та
більшу орієнтацію на внутрішній ринок.
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ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Система фінансового менеджменту підприємства щодо управління фінансовою
діяльністю, її обліку, аналізу та контролю не може повноцінно існувати без належної на
те оцінки. Для оцінки фінансової діяльності використовуються ряд показників, а саме
кількісні та якісні, які визначають результат виконання фінансового плану, хід його
реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань.
Питання оцінки фінансового стану підприємства досліджувалися такими вченими
як: О.Ю. Ніпіаліді, Н.І. Карпишин, Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова, А.М. Поддєрьогін,
В.М. Шелудько, Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна та іншими.
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Проте, науковці не приділяють увагу комплексній оцінці фінансового діяльності,
а наводять лише показники оцінки фінансового стану підприємства в цілому. Тому,
нашим завдання буде визначення показників, що використовуються при оцінці саме
фінансової діяльності.
Процес оцінки фінансової діяльності варто провадити на основі визначення її
результативності. Такий спосіб оцінки застосовується у бюджетному процесі, що
зазначено у статті 20 Бюджетного кодексу України [1].
При цьому оцінка фінансової діяльності провадиться на всіх стадіях її планування, а саме:
1) визначення величини результату фінансової діяльності необхідного для досягнення
мети підприємства;
2) визначення величини власних фінансових ресурсів;
3) визначення потреби та величини у залученні додаткових фінансових ресурсів;
4) визначення способу фінансування підприємства (за рахунок збільшення власного
чи позикового капіталів);
5) формування показників фінансової діяльності;
6) виконання фінансової діяльності;
7) аналіз виконання фінансової діяльності.
Показники оцінки результативності фінансової діяльності використовуються на
кожному етапі планування фінансової діяльності і являють собою систему індикаторів,
що містять інформацію про результати виконання програми. Такі показники
визначаються та пропонуються самим підприємством.
Використання результативних показників матиме важливе значення для
планування фінансової діяльності, оскільки дозволить:
- чітко показувати віддачу від використаних планів;
- підвищити ефективність (співвідношення результатів та витрат);
- визначати необхідність та відповідність поставленій меті;
- порівнювати плани за роками, за подібними підприємствами та ін.;
- відбирати найбільш ефективні рішення у процесі виконання плану та при
розподілі фінансових ресурсів.
У бюджетних програмах використовують чотири групи результативних
показників:
1) показники затрат;
2) показники продукту;
3) показники ефективності;
4) показники якості (результату) [2].
При оцінці фінансової діяльності варто визначити результативні показники,
виходячи із запропонованих груп, оскільки специфіка бюджетної сфери не дозволяє
повністю запозичити способи оцінки. Надамо характеристику кожному показнику
результативності фінансової діяльності промислового підприємства (таблиця).
Таблиця
Характеристика показників результативності фінансової діяльності підприємства
№ п/п
1.

Вид показника
Показники затрат

2.

Показники продукту

3.

Показники ефективності

4.

Показники результативності

Характеристика
Визначають обсяг та структуру фінансових витрат, що
необхідні для виконання плану фінансової діяльності
Показники, що визначають обсяг доходів від фінансової
діяльності у процесі досягнення поставленої мети
Показники, що надають можливість оцінити ефективність
ведення фінансової діяльності підприємства
Відображають досягнуті результати від управління фінансовою
діяльністю підприємства
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Показники затрат використовуються на перших чотирьох стадія фінансової діяльності
підприємства. Саме в цей час формується потреба у фінансових ресурсах і визначається їх
величина, що необхідна для виконання поставленої мети фінансової діяльності.
Показниками затрат виступають витрати фінансової діяльності: витрати від участі в капіталі,
погашення позик, сплата дивідендів та інші фінансові витрати.
У процесі виконання плану фінансової діяльності необхідно проводити оцінку
досягнення поставлених завдань. Результатом досягнення можна вважати доходи
фінансової діяльності: доходи від участі в капіталі, надходження від отриманих позик,
інші фінансові доходи.
До показників ефективності відносять систему показників оцінки фінансової
діяльності підприємства. Ця система включає: коефіцієнти фінансової стійкості, коефіцієнти
ділової активності та рентабельності.
Показники ефективності дозволяють визначити на скільки достатньо у підприємства
власних чи позикових фінансових ресурсів для безперервного ведення фінансової діяльності,
а також чи достатньо коштів для покриття її витрат.
Показники результативності виконання фінансової діяльності характеризуються
наступними абсолютними величинами: фінансовий результат фінансової діяльності, чистий
грошовий потік фінансової діяльності.
Оцінка результативності фінансової діяльності є важливим етапом фінансовоуправлінського аналізу, що дозволить фінансовому менеджеру прийняти вірне
управлінське рішення у процесі оперативного та стратегічного менеджменту.
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010, № 2456-VI. [Електронний ресурс] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51. – 572 с. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про результативні показники бюджетної
програми» від 27.10.2009, № 1252: [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=232505&cat_id=232502

Pasko O.
Ph.D, associate professor
Sumy National Agrarian University
Degtyarenko A.
Ph.D, associate professor
Sumy National Agrarian University
INTEGRATED REPORTING AS A GAME CHANGER
IN CORPORATE REPORTING
It is a strongly backed perception hanging in the air what where is something wrong in
current corporate reporting’s priorities. Reporting does not convey all needed by users
information. Though the history of alternative approaches to corporate reporting, which
alongside with financial contain non-financial information dated decades back, the maturity
stage this idea is to be achieved. Two concepts have to be mention as powerful examples of
reporting concepts combining financial and non-financial information: Global Reporting
Initiative (GRI) and Integrated Reporting (stylised by the IIRC as '<IR>'). The provisions of
the letter one became apparent only recently after The International Integrated Reporting
(<IR>) Framework has been published [1].
Integrated Reporting is about better communication between companies and the
investment community. Integrated Reporting is built around the organisation’s business
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model and capital dependencies to provide a more complete picture of what impacts business
value. It provides a focus on issues that matter to stakeholders explaining the businesses risks
and opportunities within the wider business environment. Investors want to know the story of
a business and what drives value and future cash flows. The Integrated Reporting framework
can help provide this. <IR> is a process founded on integrated thinking that results in a
periodic integrated report by an organization about value creation over time and related
communications regarding aspects of value creation.
Integrated reporting is seen by the IIRC as the basis for a fundamental change in the way in
which organisations are managed and report to stakeholders. A stated aim of <IR> is to support
integrated thinking and decision-making. Integrated thinking is described in the <IR> Framework as
"the active consideration by an organization of the relationships between its various operating and
functional units and the capitals that the organization uses or affects" [1, р.2].
<IR> demonstrates how organisations really create value: 1) It is a concise
communication of an organisation’s strategy, governance and performance; 2) It demonstrates
the links between its financial performance and its wider social, environmental and economic
context; 3) It shows how organisations create value over the short, medium and long term.
Increasingly, businesses are expected to report not just on profit but on their impact on
the wider economy, society and the environment. Integrated reporting gives a ‘dashboard’
view of an organisation’s activities and performance in this broader context, which will: 1)
Enable more effective decision making at board level; 2) Improve the information available to
investors; 3) Encourage more integrated thinking and business practices.
There are three fundamental concepts underpinning <IR>.
Firstly it is value creation for the organisation and for others. The value creation process
is depicted in Figure 1. An organisation’s activities, its interactions and relationships, its
outputs and the outcomes for the various capitals it uses and affects influence its ability to
continue to draw on these capitals in a continuous cycle.

Fig. 1. The value creation process according to IR [1, р.13]

Secondly – The capitals. The capitals are the resources and the relationships used and
affected by the organisation, which are identified in the <IR> Framework as financial,
manufactured, intellectual, human, social and relationship, and natural capital. However, these
categories of capital are not required to be adopted in preparing an entity’s integrated report,
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and an integrated report may not cover all capitals – the focus is on capitals that are relevant
to the entity
Thirdly it is the value creation process. At the core of the value creation process is an
entity’s business model, which draws on various capitals and inputs, and by using the entity’s
business activities, creates outputs (products, services, by-products, waste) and outcomes
(internal and external consequences for the capitals).
It is obvious that reporting influences behaviour. Integrated Reporting (<IR>) provides
the framework within which more long-term decisions can be made, unlocking financial
capital for investment as well as providing a more holistic picture of how value is created over
time. In short, <IR> contributes towards a more financially stable economy and sustainable
world. We believe <IR> signals the transition to better business reporting.
Ukraine is becoming more integrated into the international community. However,
business and education communities in post-Soviet countries tend to resist any changes that,
in turn, may slow the increase of financial reporting relevance to Ukraine. Nevertheless
investor demand might change the status quo. Promoting Integrated Reporting is a step in the
right direction, but it won’t be sufficient unless there is investor demand.
1. The International Integrated Reporting (<IR>) Framework [Electronic resource] //
The
IIRC.
–
Mode
of
access:
WWW.URL:
http://www.theiirc.org/wpcontent/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.
–
Last access: 2014. Tittle from the screen.
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РОЛЬ АНДЕРРАЙТИНГУ У СТРАХУВАННІ
Уперше в українському законодавстві термін «андеррайтинг» з’явився в Законі
України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.
Андерайтинг (у страхуванні) – комплексна діяльність страховика з ідентифікації,
аналізу, оцінки ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального
страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості страхового портфеля.
Здійснюється андерайтинг за допомогою різних методів на підставі великої кількості даних
про ризик. Вітчизняні страховики самостійно збирають інформацію про всі попередні схожі
ситуації, з'ясовують причини ризику, які зіставляють із відомостями, що є у конкретному
випадку. У світовій практиці страховики формують бібліотеки договорів і страхових
випадків, які служать джерелом інформації при прийнятті рішень андерайтерами.
З точки зору страхувальника андеррайтинг представляється системою знань з
управління ризиками від якості та професіоналізму володіння якою, залежить його
вибір того чи іншого страховика.
На жаль конкретних індикаторів, які показують страхувальнику на якісний
андерайтинг у страховика немає. Непрямі показники представлені репутацією, тобто
історією і професійним і фінансовим рейтингу, наявністю системи управління якості за
стандартами ISO – 9001, партнерські зв'язки з досвідченими перестраховиками. що
мають високі рейтинги надійності АА, ААА [1].
Андерайтер – це висококваліфікована й відповідальна особа страховика,
уповноважена виконувати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняття
ризиків на страхування
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Андерайтер зобов'язаний володіти знаннями в галузі оцінки ризиків по
особистому і майновому страхуванню, знати принципи побудови страхового портфеля,
юридичні аспекти страхування, бюджетування, формування страхових резервів,
андерайтинг в перестрахуванні, врегулювання збитків
Загальні завдання андерайтингу полягають у визначенні: переліку небезпек, до
яких схильний цей об'єкт страхування; чинників, що впливають на можливе настання
страхового випадку; оцінки об'єкта страхування; ймовірності настання збитків різного
розміру; умов страхового покриття й розміру страхових тарифів
Основне завдання андерайтингу – відбір ризиків для формування збалансованого
й рентабельного страхового портфеля компанії. Процес андерайтингу – найбільш
відповідальний процес діяльності страхової компанії, оскільки саме під час його
проведення формуються засади прибуткової чи збиткової діяльності [2, с. 106-109].
З точки зору страховика, андеррайтинг ця квінтесенція страхування, тобто п'ятий
найважливіший елемент досягнення корпоративних цілей основної або операційної його
діяльності. Якісний андеррайтинг тягне за собою якісно сформований страховий і
перестраховий портфель, найбільш близькі до прогнозованої рівні збитковості, обгрунтовано
розраховані і приємним страхові тарифи. Якісний андеррайтинг для страховика має два
аспекти: теоретичний і практичний. Теорія андеррайтингу видається, як бізнес процес, який
формалізований і описаний в положенні про андерайтингів центр, експертної системи
підтримуючої прийняття управлінського рішення щодо страхування і перестрахування.
Практичний аспект пов'язаний з високим професіоналізмом і компетенцією андеррайтера як
найбільш значимого фахівця страховика, його вміннями та навичками обробляти і
аналізувати відомості щодо ризиків об'єкта, перетворення їх в інформацію в знання, які
можна застосовувати на практиці, тобто в зручну для визначення альтернатив страхувати чи
ні і якщо так, то на яких умовах [1].
У сучасній практиці андерайтинг поділяється на:
стандартний андерайтинг для стандартних страхових продуктів (квартири,
домашнє майно, автомобілі тощо);
індивідуальний андерайтинг для складних об'єктів (великі майнові комплекси,
унікальні об'єкти тощо) і об'єктів масових видів страхування, які мають відхилення у
своїх характеристиках.
Андерайтинг стандартний – це комплекс заходів щодо прийняття на страхування
об'єктів шляхом оцінки їх відповідності встановленим критеріям стандартності
(типовим умовам), визначення умов страхування, обсягів страхового покриття і тарифів
із завчасно встановлених варіантів.
Андерайтинг індивідуальний – це комплекс заходів щодо прийняття на страхування
об'єкта на основі вивчення та оцінки його індивідуальних особливостей і ризиків з метою
формування умов страхування, обсягу страхового покриття і тарифів [3].
Процес андерайтингу складається з наступних етапів:
• оцінювання ризиків, притаманних об'єкту, що пропонується взяти на страхування;
• вироблення рішення про страхування об'єкта або відмову у страхуванні;
• визначення строків, умов та розміру страхового покриття;
• розрахунок розміру страхової премії;
• підготовка та подання пропозицій відповідним службам страховика за схемою
перестрахування [1].
Виникає безліч проблем під час процесу андеррайтингу при оцінці ризиків.
Різке погіршення матеріально-технічної якості ризиків (за класикою –
покриваються природні, техногенні та соціальні ризики).
Вкрай низький контроль за ризиками, відсутність технічної дисципліни дотримання норм і Правил.
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Це проблеми першої частини процесу андеррайтингу при оцінці ризиків. Друга
частина – визначення адекватного тарифу, бич нашого ринку (якщо його можна назвати
ринком) демпінг – отримати премію будь-яким шляхом.
Щоб запобігти виникненню проблем, що виниають у процесі андерайтингу,
потрібно звертати увагу на основні засади страхування.
Страхування має здійснюватися тільки на основі взаємної вигоди, якщо ця умова
не дотримується – відсутня ділова основа страхування. Так, страхувальники і страховики повинні бути зацікавлені в запобіганні збитку, клієнт повинен нести витрати в
розмірі франшизи і покращувати якість ризику при цьому отримувати знижки.
Мінімальні франшизи, необхідно виключати з практики страхування корпоративних об'єктів.
На сьогоднішній день одним із проблемних питань для страховиків і страхувальників залишається питання ПДВ. Висновок – повинен бути єдиний облік ПДВ при
визначенні страхової суми і при врегулювання збитків. Страхування не повинно
розглядатися для клієнта як спосіб заробити [4].
Отже, андеррайтинг у страхуванні відіграє важливу роль , як ключовий індикатор
попередньої і наступної економічної доцільності процесу страхування, адекватності системи
управління операційною діяльністю страховика, маркетинговій політиці, тарифній політиці,
перестрахуванню. Андеррайтинг являється первинним чинником, що впливає на надійність,
стабільність організаційного розвитку і визначальним якість фінансового менеджменту,
стратегічного планування, бюджетного управління страховика.
1. В. Веретнов. Андеррайтинг у страхуванні. [Елетронний ресурс].- Режим
доступу : http://www.klubok.net.
2. Катерина Маслова Юрченко. Визначення андерайтингу у законодавстві
України. //Цивільне право. –жовтень 2011р.,. – №10 . – С. 106-109.
3. А.Попова. Особливості правового регулювання андерайтингу. [Елетронний
ресурс].- Режим доступу : http://radnuk.info/statti/227-gosp-pravo/14559-2011-01-18-0518-31.html
4. Олександр Мацак. Особливості андеррайтингу та врегулювання збитків в
Україні. [Елетронний ресурс].- Режим доступу : http://ie.at.ua.
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ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ
І ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
Як відомо, мотиваційний процес підприємства передбачає спонукання його
працівників на дії, які сприяють досягненню цілей організації та задоволенню їх
особистих потреб. Основна його мета зводиться до використання дієвих стимулів, які є
потенційною винагородою працівників за виконання поставлених завдань, досягнення
цілей [1]. У своїй сукупності вони формують систему стимулювання працівників.
У сучасних наукових дослідженнях за проблемою усе частіше згадується поняття
надлишкового стимулювання. Воно виникає тоді, коли менеджерам не доводиться
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приймати раціональних управлінських рішень та здійснювати альтернативний вибір
[2, с.34]. Їх поведінка стає наперед запрограмованою, завдяки дії вдалих стимулів та
інформаційному перевантаженню.
Досліджуючи надлишкове стимулювання слід відзначити наступне. Не усі категорії
працівників здатні його відчути. Зокрема, у працівників із сильною внутрішньою мотивацією до професійного зростання, створення додаткового стимулювання погіршує досягнення
та результати праці. І навпаки, у працівників із незначною внутрішньою мотивацією
надмірне стимулювання збільшує прагнення працівників до діяльності [3]. У даному
контексті проблемним питанням стає визначення рівня внутрішньої мотивації працівників.
Під внутрішньою мотивацією у науковій літературі розуміють прагнення
працівника виконати певну діяльність, що виникає внаслідок його психофізіологічних
особливостей, менталітету, рівня освіти, кваліфікації, професійних навичок, віку,
сімейного стану, а не стимулів зовнішнього середовища впливу на нього.
Визначення рівня внутрішньої мотивації можна здійснити, зосередившись на двох
основних його рівнях: високому та низькому. Високий рівень внутрішньої мотивації
працівників означає можливість зниження рівня їх стимулювання зі сторони
керівництва підприємством в умовах інноваційної діяльності і навпаки.
Їх значення пропонуємо поставити у залежність від двох параметрів впливу на
трудову діяльність працівників: істотність внутрішньої винагороди для працівника
(задоволення соціальних потреб, можливість самовираження, задоволення від
спілкування тощо) і рівня задоволення потреб. Кожний із них може набувати трьох
значень: високого, середнього і низького. Визначення рівня внутрішньої мотивації у
залежності від отриманого рівня досліджуваних параметрів слід здійснювати за
допомогою спеціально розробленої матриці. Оцінювання ж стану обох чинників
рекомендованої матриці доцільно здійснити самими працівниками у процесі їх
атестації чи експертного оцінювання (опитування, анкетування, співбесіди тощо).
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. Траут Дж. Траут про стратегію: прорватись у свідомість та підкорити
ринки/ Траут Джек:[пер. с англ. Л. Савицької]. – 2006. – 170 с.,
3. Полиця А.М. Стимулювання професійного розвитку працівників.
[http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/polytsia/diss/indexu.htm].
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ
Соціалізація ринкової економіки породжує нові вимоги до суб’єктів господарювання,
перш за все, пов’язані з підвищенням ролі працівників як соціальних ресурсів а також з
потребою постійного відтворення даного виду ресурсів. Це вимагає суттєвого удосконалення інформаційного забезпечення управління соціальними витратами підприємства.
У проведенні якісного аналізу важливу роль відіграє не тільки максимально повне
та достовірне інформаційне забезпечення, але й вміння застосовувати відповідні
методики обробки отриманих даних, їх перетворення та передання з метою прийняття
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рішень на відповідний рівень управління. Водночас, дані фінансового та статистичного
обліку як інформаційне джерело аналізу соціальних витрат підприємства є лише
частково корисними для прийняття управлінських рішень. За таких умов особливо
актуальною стає проблема переходу від традиційних підходів реєстрації фактів
господарської діяльності підприємств до створення ефективних управлінських систем
накопичення та опрацювання інформації [1, с. 163].
Для прийняття управлінських рішень інформаційно-аналітичне забезпечення повинно
ґрунтуватися на поєднанні як облікових, так й інших даних, серед яких все більшого
значення набувають дані спеціальних обстежень та дані управлінського обліку [1, с. 164].
Ефективне управління соціальними витратами підприємств торгівлі потребує: поперше, створення повного інформаційного забезпечення, яке поєднуватиме сукупність
внутрішніх та зовнішніх, облікових даних, а також даних необлікового характеру; подруге, використання системи аналітичних показників, яка забезпечуватиме як кількісну, так і
якісну оцінку соціальних витрат і враховуватиме різні аспекти, які можуть впливати на
напрямки та масштаби соціальної політики підприємства; по-третє, отримані результати
аналізу соціальних витрат повинні давати можливість прийняття обґрунтованих стратегічних рішень різним користувачам.
Для дослідження соціальних витрат підприємства, їх відповідності індивідуальним
потребам працівників та ефективності необхідною є достатня сукупність даних і відповідні
способи їх опрацювання, що являє собою інформаційне забезпечення аналізу соціальних
витрат. В ході аналізу соціальних витрат підприємства інформаційне забезпечення повинне
поєднувати зовнішні (матеріали в періодичних виданнях, результати анкетування, оцінки
експертів, Інтернет-ресурси та інша інформація, сформована за межами підприємства) і
внутрішні джерела інформації (дані бухгалтерського, статистичного та податкового
обліку, звітність підприємства, організаційно-розпорядчі документи, управлінська
звітність тощо) [2, c. 335].
За результатами дослідження вітчизняних підприємств торгівлі нами було
підтверджено недостатність інформаційного забезпечення, необхідного для проведення
аналізу соціальних витрат. З метою розширення та узагальнення інформації про
соціальні витрати для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів а також підвищення
якості та оперативності прийняття управлінських рішень щодо здійснення соціальних
витрат доцільно запроваджувати ряд форм внутрішньої звітності, наприклад, звіт про
виконання бюджету соціальних витрат за статтями або звіт про соціальні витрати, а
також наводити інформацію про соціальні витрати підприємства окремим розділом у
Примітках до річної фінансової звітності [3, с. 249].
З метою забезпечення інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень
щодо здійснення соціальних витрат вважаємо за доцільне використовувати систему
аналітичних показників, які дозволять комплексно охарактеризувати соціальні витрати
підприємства, тобто включатимуть як кількісні, так і якісні показники. Кількісні показники є
базою для дослідження динаміки соціальних витрат підприємства та їх структури
(наприклад, сума соціальних витрат в розрахунку на одного працюючого; частка соціальних
витрат і-го виду у загальній сумі соціальних витрат; частка витрат на соціальну програму у
загальній сумі соціальних витрат; частка соціальних витрат в собівартості реалізованих
товарів). Якісні показники дозволять виявити рівень значимості окремих соціальних витрат
для задоволення індивідуальних потреб працівників та рівень соціальної захищеності
працівників підприємства (наприклад, якісний індекс соціальних витрат для і-го підприємства; рівень значимості і-го виду соціальних витрат в індивідуальних потребах працівників; ступінь задоволеності працівників соціальними витратами і-го виду; загальний
коефіцієнт соціальної захищеності). В системі показників для проведення аналізу соціальних
витрат торговельних підприємств особливе місце займають показники ефективності,
зокрема економічна ефективність соціальних витрат; рентабельність соціальних витрат;
коефіцієнт окупності соціальних витрат; коефіцієнт покриття соціальних витрат [2, с. 336].
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Прийняття управлінських рішень щодо здійснення або оптимізації соціальних
витрат підприємств торгівлі на сьогодні повинно враховувати концепцію потреб
Маслоу, яка дозволяє в умовах обмеженості ресурсів збалансувати інтереси роботодавців та працівників. Дана концепція передбачає, що мотивація людей визначається
широким спектром їх внутрішніх потреб, виявити які можна шляхом моніторингу
індивідуальних потреб працівників підприємства щодо видів соціальних витрат.
Інформаційною базою для оцінки факторів соціальної захищеності і визначення потреб
працівників слугуватимуть результати опитування, яке доцільно проводити за
допомогою анкет. За результатами опитування потрібно провести оцінку значимості
статей соціальних витрат для персоналу шляхом ранжування за десятибальною шкалою
і визначити ступінь задоволення індивідуальних потреб працівників, який дозволить
виявити “вузькі місця” в соціальній політиці підприємства та прийняти відповідні
управлінські рішення [2, с. 337].
Отже, можна стверджувати, що соціальні витрати торговельного підприємства
повинні бути, перш за все, націлені на підвищення мотивації працівників до належного
виконання функціональних обов’язків шляхом збалансування їхніх потреб у
соціальному захисті та стратегічних цілей підприємства. Запорукою прийняття
оперативних та ефективних управлінських рішень щодо здійснення соціальних витрат є
повне та якісне інформаційно-аналітичне забезпечення.
1. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та
аналізу : [підручник] / В.В. Сопко, В.П. Завгородній – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
2. Стрибулевич Т.О. Методика аналізу соціальних витрат підприємств торгівлі /
Т.О. Стрибулевич // Економічний аналіз: зб. наук. праць. каф. ек. аналізу ТНЕУ – Вип. 8. –
Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 333-337.
3. Стрибулевич Т.О. Управлінська звітність підприємств торгівлі: проблеми та
перспективи розвитку / Т.О. Стрибулевич, О.М. Кияшко // Вісник Національного
університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Серія
“Економічні науки”. Вип. 3(55). – Рівне: НУВГП, 2011. – С. 247-253.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
В сучасних умовах бурхливого розвитку, високого ступеня невизначеності та
обмеженості ресурсів одним з шляхів успішного розвитку підприємства є управління
проектами. Не дивлячись на розвиток інструментів та технік управління проектами
частка проектів, що закінчилися успішно є незначною, лише 32% (за даними
досліджень компанії Standish Group) [1]. Основні причини невдач проектів очевидні: це
відсутність або не постійність управління проектом, невідповідність проекту стратегії
підприємства, незрозумілість цілей проекту команді проекту, відсутність або
недостатність комунікацій між членами команди проекту [2].
Для успішного виконання проекту недостатньо ініціювання та гарного
планування проекту. Необхідно обов’язково під час реалізації проекту забезпечити
щоденне добре налагоджене управління проектом. Регулярне відстеження стану
управління проектом дасть змогу: попередити виникнення помилок в управлінні
проектом; підвищити ефективність проекту; порівняти стан управління різними
проектами на одному підприємстві.
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Успішне виконання проектів на підприємстві залежить від різноманітних факторів –
рушійних сил, що впливають на реалізацію проекту, забезпечують певний рівень отриманих
результатів і таким чином викликають зміни у індикаторах, які їх характеризують. За
середовищем впливу фактори класифікуються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні фактори є ситуаційними рушійними силами всередині підприємства, що
впливають на управління його проектами. Основними внутрішніми факторами є цілі,
структура, завдання, технологія, працівники, ресурси. Їх характеристика наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика внутрішніх факторів
Внутрішні фактори
Цілі
Структура

−
−
−

Завдання

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Технологія

Працівники

Ресурси

Зміст внутрішніх факторів
очікуваний результат проекту;
відповідність проекту стратегії підприємства тощо.
взаємовідносини рівнів управління і видів робіт, які виконують
підрозділи підприємства;
структура портфелю проектів підприємства;
інформаційна та комунікаційна системи підприємства тощо.
види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений
термін для досягнення мети проекту.
технологічні особливості підприємства,
патенти та ліцензії,
інноваційні програми підприємства тощо.
знання, вміння, навички працівників,
рівень освіти та кваліфікація працівників,
поведінка працівників,
ставлення до праці працівників,
умови праці на підприємстві,
склад формальних та неформальних груп,
психологічна атмосфера на підприємстві,
корпоративна культура підприємства тощо.
фінансові ресурси,
матеріально-технічні ресурси,
інформаційні ресурси тощо.

Джерело: складено автором на підставі [5].

Зовнішні фактори прямої дії безпосередньо впливають на управління проектами
підприємства та залежать від діяльності підприємства (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика зовнішніх факторів прямої дії
Зовнішні фактори
прямої дії
Постачальники

Споживачі
Конкуренти

Державні органи влади

Зміст зовнішніх факторів прямої дії
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ступінь надійності постачальників,
своєчасність поставок матеріально-технічних ресурсів,
якість поставок матеріально-технічних ресурсів
вартість поставок матеріально-технічних ресурсів тощо.
структура потреб споживачів,
платоспроможність споживачів тощо.
місце, яке займає підприємство в галузі або регіоні,
рівень конкурентної боротьби,
конкурентні стратегії на ринку тощо.
Контролювання виконання та дотримання вимог підприємствами,
державна підтримка проектів тощо.
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Продовження табл. 2
Зовнішні фактори
прямої дії
Інфраструктура

Законодавчі акти
Інші організації

Зміст зовнішніх факторів прямої дії
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

інфраструктура енергетики,
транспортна інфраструктура,
інфраструктура дорожнього господарства,
інфраструктура зв'язку,
інфраструктура телекомунікацій,
інфраструктура фінансових інституцій тощо
особливості діючого законодавства країни,
тенденції розвитку законодавства країни тощо
банки,
аудиторські фірми,
профспілки,
партії,
громадські організації тощо

Джерело: складено автором на підставі [5].

Зовнішні фактори непрямої дії впливають на управління проектами за допомогою
певних механізмів та взаємовідносин (табл.3).
Таблиця 3
Характеристика зовнішніх факторів непрямої дії
Зовнішні фактори
непрямої дії
Міжнародні відносини
Стан економіки

Політичні фактори

Технологічний фактор
Соціальні фактори

Культурні фактори

Природні фактори

Зміст зовнішніх факторів непрямої дії
− події політичного, економічного, соціального, військового,
культурного характеру,
− особливості міжнародних економічних відносин тощо
− рівень розвитку економіки та його тенденції,
− економічний потенціал країни,
− рівень економічної злочинності тощо
− ступінь політичної стабільності,
− політична ситуація,
− рівень корупції тощо
− науково-технічний прогрес,
− відповідність стану техніки та технології сучасним вимогам тощо
− рівень освіти населення,
− стан соціального забезпечення населення,
− стан здоров’я населення,
− вікова структура населення тощо.
− звички та традиції населення,
− релігійність,
− розвиток мистецтва та літератури тощо
− географічне положення країни та регіону,
− наявність природних ресурсів,
− кліматичні умови,
− інтенсивність та характер стихійних лих, техногенних катастроф тощо

Джерело: складено автором на підставі [5].

Оцінювати вплив зовнішніх факторів необхідно врахувавши взаємозалежність зовнішніх та внутрішніх факторів, складність, динамічність та невизначеність зовнішнього
середовища.
Не всі фактори можна оцінити у кількісному вираженні, тому якісну інформацію,
що відповідає певним факторам необхідно трансформувати шляхом присвоєння
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номінальних оцінок, ранжування категорій, а також частотних підрахунків. Також
можна використати інтервальну та оцінювальну шкалу [6].
Відстеження індикаторів, що характеризували б ці фактори, в процесі здійснення
проекту, допоможе уникнути виникнення помилок в процесі управління проектом та
допоможе попередити зриви в термінах проекту та перевитрати бюджету проекту.
1. http://www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf – The Standish Group report
2. http://www.projectsmart.co.uk/four-early-warning-signs-of-a-project-in-trouble.html – Ty
Kiisel Four Early Warning Signs of a Project in Trouble
3. Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій
регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за
ред.. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.
4. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З.
Милошевич; Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. — М.: Компания
АйТи; ДМК Пресс, 2008. — 729 с.
5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту:
Навчальний посібник. – 3-тє вид. доп. і перероб. – Львів: Націлнальний університет
«Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту
післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с.
6. www.kmu.gov.ua/document/243708731/pmi_final.doc – Показники, що застосовують для моніторингу результативності виконання проектів / Посібник для
керівників проектів. Неофіційний переклад. – Київ, 2009. – 57 с.

Саталкіна Л.О.
аспірант каф. ММП
Національний університет «Львівська політехніка»
РИЗИК ЯК СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
Система формування інвестиційного портфелю – це послідовність елементів,
пов’язаних між собою, які визначають процес формування інвестиційного портфелю
підприємства. Одним зі складових такої системи є ризик.
Ризик як складова у системі формування інвестиційного портфелю – це ймовірність
недоотримання інвестиційного доходу за проектами або втрати коштів внаслідок впливу
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на стабільність впровадження проектів
та отримання доходу. Зазначимо, що не можливо повністю уникнути інвестиційного ризику,
а його основні характеристики залежать від типу інвестиційного портфелю та відповідно
основних напрямів інвестування. Розглянемо можливу класифікацію ризиків в залежності
від класифікації інвестиційного портфелю (табл. 1).
У системі формування портфелю інвестор намагається максимально знизити
рівень ризику. Також можна зазначити, що ризик є одним з параметрів оцінювання
проектів, які є потенційними об’єктами використання інвестиційного портфелю. За
рівнем ризику можна виокремити [6, с. 123]:
–
допустимий – втрати від інвестиційної діяльності не перевищують доходів;
–
високий – втрати від інвестиційної діяльності еквівалентні доходам;
–
критичний – втрати від інвестиційної діяльності перевищують доходи.
На основі аналізу науково-літературних джерел, можна визначити основні методи
аналізування рівня ризику (табл. 2).
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Таблиця 1
Ризики інвестиційного портфелю підприємства
Характеристика ризику
Ризики
інвестиційного
Портфель реальних інвестицій
Портфель фінансових інвестицій
портфелю
Зовнішні ризики – виникають у зовнішньому середовищі та переважно в результаті обставин
незалежних від інвестора
(об’єктивні ризики)
Ризики
1. Ризик законодавчих змін – виникає внаслідок нестабільної законодавчої бази,
політичнояка має тенденції до частих або несприятливих для інвестиційної діяльності змін.
законодавчої
2. Політичний ризик – ризик, втрати прибутку внаслідок існуючої в країні системи
сфери
політично-правових відносин (порушення умов виробничого процесу в результаті
діяльності органів державного керування).
3. Податковий ризик – можливість втрат внаслідок зміни податкової політики та
формування несприятливої системи оподаткування інвестиційної діяльності (нові
види податків, обмеження податкових пільг).
4. Ризик зовнішньоекономічної діяльності – виникає у випадку, якщо підприємство
працює на закордонному ринку та характеризується Такий ризик бути у політичнозаконодавчій та економічній сфері
Ризики
1. Валютний ризик – характеризує ймовірність фінансових втрат внаслідок
економічної
нестабільності валютних курсів.
сфери
2. Інфляційний ризик – можливість втрат внаслідок зростання інфляції та
знецінення грошових доходів
Комерційний ризик – виникає в процесі виробницт- Фінансовий ризик – виникає в
ва додаткових обсягів продукції, диверсифікування процесі здійсненні фінансових угод
виробничої діяльності внаслідок реалізування та виникає внаслідок:
проектів реального інвестування. Виявляється - зміни процентних ставок за
фінансовими інструментами;
шляхом недоотримання доходу внаслідок:
змін
в
- зменшення цін на продукцію, виготовлену в - неочікуваних
фінансовому стані або процесі
рамках певного проекту,
управління підприємствами, в
- зниження обсягів реалізації внаслідок падіння
акціонерний капітал яких здійспопиту;
нюється фінансова інвестиція
- отримання збитків внаслідок діяльності конкурентів
Внутрішні ризики – виникають у внутрішньому середовищі підприємства, на які інвестор переважно
може впливати (суб’єктивні ризики)
1. Управлінський ризик – виникає внаслідок неправильних дій зі сторони
Ризики
організаційно- керівництва в процесі прийняття рішення щодо інвестиційної діяльності,
управлінської
характеризується:
сфери
- селективним ризиком – неправильний вибір напрямку інвестування та структури
інвестиційних ресурсів для фінансування інвестиційної діяльності;
- ризиком помилок керівництва в процесі управління інвестиційною діяльністю за
обраними напрямками і стратегіями.
2. Інформаційний ризик – ризик втрат внаслідок недоотримання або отримання
неправдивої інформації з доступних джерел
Ризики
Виробничі ризики – характеризуються додатковиробничовими витратами внаслідок
господарської
- недотримання або використання неефективної
сфери
технології;
- зниження або невідповідності якості продукції;
- збільшення матеріальних затрат.
Ризики
1.
Ресурсні ризики – незаплановані обмеження у обсягах фінансування з певних
структури
джерел, або підвищення вартості інвестиційних ресурсів
портфелю
2.
Ризики втрати платоспроможності підприємства в результаті зниження рівня
фінансової стійкості та ділової активності підприємства
3.
Кредитний ризик – ймовірність не виконання кредитних зобов’язань (щодо
виплати тіла кредиту, або відсоткових платежів)
Сформовано автором на основі [1, с. 39; 2, с. 8; 3, с. 39-50; 4; 5]
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Таблиця 2
Методи оцінювання ризику та їх характеристики
Методи
оцінювання ризику
Експертний
Метод аналогій
Метод аналізування
чутливості
Статистичнопрогнозні

Аналітичні

Характеристики методу
Кількісні методи
Аналізування рівня ризику на основі експертних оцінок. Такий метод можна
використовувати за умови недостатності інформаційного забезпечення.
Оцінювання рівня ризику використовуючи дані щодо аналогічних процесів
інвестиційної діяльності у попередніх періодах.
Аналізування впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на очікувані результати
від реалізування проекту та визначення множини складових ризику, які мають
найбільш негативний вплив на інвестиційний процес.
Якісні методи
Прогнозування рівня ризику на основі дослідження коливань показників
протягом певного періоду часу (показники прибутку, витрат). Для даного
методу аналізуються показники дисперсії та середньоквадратичного
відхилення, а також вимірюється коливання дохідності використовуючи
варіацію і коваріацію.
Визначення рівня ризику в результаті комплексного аналізу основних
показників ефективності інвестиційної діяльності: періоду окупності,
внутрішньої норми прибутку, індексу рентабельності, чистого приведеного
доходу.

Сформовано автором на основі [1, с. 40-41; 4; 7, с. 59-61;8, с. 192]

Можна виокремити такі основні етапи оцінювання ризику інвестиційного портфелю:
1) інформаційне забезпечення – діагностика фінансового стану підприємства,
аналізування фінансової звітності підприємства, дослідження запланованої структури
інвестиційного портфелю;
2) визначення основних причин виникнення ризику та аналізування сфер ризику у
загальній структурі, в залежності від класифікації інвестиційного портфелю підприємства
(табл. 1);
3) визначення імовірності настання та оцінювання впливу кожної складової ризику;
4) встановлення бажаного максимального рівня ризику при очікуваному рівні
дохідності з метою забезпечення рентабельності інвестиційного портфелю;
5) оцінювання фактичного рівня ризику (табл. 2);
6) формування висновків щодо ризикованості інвестиційного портфелю;
7) розробка рекомендацій щодо контролювання та мінімізації рівня ризику.
1. Войнаренко М. П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств / М.П. Войнаренко, І.Ю. Єпіфанова // монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 188 c.
2. Лозюк В. М. Оптимізація асортиментного портфеля торговельного підприємства / В. М. Лозюк // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук /Віолетта Миколаївна Лозюк. – Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – 21 с.
3. І. Ю. Івченко Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій / І. Ю. Івченко // Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
4. Мойсеєнко І. П. Інвестування / І. П. Мойсеєнко // Навчальний посібник. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/15130616/investuvannya/
harakteristika_otsinka_investitsiynih_rizikiv#482
5. Колодзієв О. М Гроші і кредит / О. М. Колодзієв, В. Ф. Колесніченко // Підручник.
[Електронний
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Режим
доступу:
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groshi_i_kredit_-_kolodizyev_om
6. Плаксин В. И. Методологический базис системы управления нейтрализацией
рисков инвестиционного портфеля предприятия / В. И. Плаксин, Е. А. Горбачева // Вісник
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
З метою успішної діяльності підприємства, зайняття лідируючих позицій на ринку,
формування позитивного іміджу серед потенційних споживачів необхідним є розроблення
успішної корпоративної стратегії підприємства, тобто генерального напряму, якого
дотримуватиметься організація у процесі досягнення своїх цілей. Для встановлення
відповідності розробленої стратегії критеріям ефективності, виявлення недоліків та
неточностей, які необхідно усунути з метою досягнення бажаного результату діяльності
підприємства доцільно здійснювати оцінювання розробленої стратегії.
Ефективність корпоративної стратегії – комплексний показник, який враховує
чинники, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства. До них можна
віднести: загальну ефективність діяльності організації, унікальне становище серед
конкурентів,
конкурентоспроможність
продукції
підприємства,
оптимальну
організаційну структуру, наявність сильної організаційної культури, корпоративну
соціальну відповідальність підприємства тощо. Таким чином, оцінка ефективності
корпоративної стратегії повинна включати аналіз кожного із цих факторів, а також їх
комплексний вплив на стратегію підприємства.
Оцінювання ефективності корпоративної стратегії промислового підприємства
доцільно проводити шляхом аналізу семи функціональних груп показників, що
характеризують різні сфери діяльності підприємства. А саме: фінанси, операційна
діяльність, маркетингова діяльність, управління персоналом, організаційна структура,
організаційна культура та корпоративна соціальна відповідальність.
Перш за все, успішність корпоративної стратегії залежить від загальної
ефективності діяльності промислового підприємства, яку можна визначити шляхом
оцінки фінансового стану та фінансових результатів діяльності організації, їх відповідності поставленим цілям. Таким чином, аналіз платоспроможності та ліквідності
підприємства, його кредитоспроможності, ефективності використання власного та
позикового капіталу, інвестиційної привабливості підприємства, його прибутковості та
рентабельності дозволить встановити успішність управлінських рішень щодо реалізації
обраної стратегії, а також потребу у її коригуванні.
Важливе значення має також оцінювання операційної діяльності підприємства.
Аналіз внутрішніх бізнес-процесів, показників використання виробничих потужностей
організації, рентабельності операційної діяльності дозволить виявити недоліки та вузькі
місця у процесі здійснення виробничої діяльності підприємства. Отримані результати
дозволять прийняти рішення щодо оптимізації виробничих процесів в організації.
Група показників щодо оцінювання маркетингової діяльності передбачає проведення
аналізу конкурентоспроможності підприємства, його продукції. Оцінювання конкурентоспроможності організації дозволить встановити позиції підприємства на ринку у порівнянні
з конкурентами, виявити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, визначити частку
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ринку та можливості до її збільшення. Оцінювання конкурентоспроможності продукції
здійснюється шляхом розрахунку інтегрального показника, який включає оцінку цінових
параметрів продукції (ціна продажу, вартість сервісного обслуговування тощо) підприємствконкурентів, а також оцінку якісних параметрів товарів, таких як якість продукції, упаковка,
зовнішній вигляд, зручність у користуванні тощо. У випадку зайняття лідируючих позицій
по відношенню до основних конкурентів можна стверджувати про наявність успішної
стратегії промислового підприємства.
На успішність корпоративної стратегії чималий вплив має персонал підприємства.
Адже його бажання діяти в інтересах організації, швидко та ретельно виконувати
поставлені завдання сприятимуть досягненню цілей організації. Тому, в процесі
оцінювання корпоративної стратегії слід приділити увагу групі показників, що
стосуються ефективності управління персоналом. До них слід віднести продуктивність
праці працівників, якісну укомплектованість кадрового складу підприємства, рівень
задоволення працівників умовами праці тощо.
Організаційна структура підприємства є важливим чинником, що впливає на
результативність діяльності підприємства. Адже невірно побудована структура може
призвести до дублювання функціональних обов’язків працівників, тривалого в часі
виконання поставлених завдань, що в свою чергу, буде свідчити про низьку ефективність
роботи. Оцінка організаційної структури підприємства передбачає аналіз її відповідності
цілям організації, її гнучкість, вивчення функціональних підрозділів, їх підпорядкування,
дослідження кадрів та фахівців підприємства, економічних результатів роботи функціональних служб та підрозділів, встановлення ступеня централізації функцій підрозділів.
У сучасних умовах великого значення набуває наявність на підприємстві
організаційної культури, адже «добре сформована організаційна культура допомагає
чітко визначити її мету, є стимулом для ефективної роботи співробітників і сприяє
створенню необхідної та адекватної структури й механізмів контролю» [1, с.230].
Оцінити організаційну культуру можна за допомогою показників соціальної
ефективності, таких як зниження плинності кадрів, підвищення трудової дисципліни,
зростання освітнього і професійного рівня працівників, підвищення рівня оплати праці,
збільшення числа претендентів на отримання місця роботи на підприємстві, зниження
рівня конфліктності персоналу тощо [1, с.231].
Актуальним на сьогоднішній день є також оцінювання корпоративної соціальної
відповідальності підприємства. Адже здійснення дій щодо покращення благополуччя
працівників, сприяння до соціального миру та безпеки, охорони навколишнього середовища,
дотримання прав людини дозволить підприємству сформувати позитивний імідж, якісно
покращити зовнішнє оточення організації. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності
здійснюють за такими показниками: створення нових робочих місць, сплата податків у
повному обсязі, збереження навколишнього середовища, відсутність заборгованості по
виплаті заробітної плати працівникам, соціальні інвестиції тощо.
Таким чином, проведення оцінювання за кожною з перелічених груп показників
дасть змогу зробити висновки про ефективність корпоративної стратегії підприємства,
виявити проблемні місця, на основі чого вжити заходів щодо удосконалення
корпоративної стратегії промислового підприємства.
1. Захарчин Г. Механізм формування організаційної культури машинобудівного
підприємства: Монографія / Галина Захарчин. – Львів: Видавництво Національного
університету «Львівська політехніка», 2009. – 276 с.
2. Даниленко О.А. Критерії оцінки результативності управління соціальною відповідальністю на стадіях життєвого циклу розвитку організації. [Електронний ресурс] –
Режим
доступу:
http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_
konferencija/1_formuvannja_ta_ocinka_efektivnosti_funkcionuvannja_mekhanizmiv_upravlinnja_d
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ПОТРЕБИ ФАХІВЦІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ, ЯКІ СФОРМОВАНІ
ПІД ВПЛИВОМ ЇХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
Визначення фахівця, як одного із головних факторів успіху здійснення результативної
інноваційної діяльності, вимагає знаходити дієві методи активізації його поведінки, які б
націлювали його на це. Що дозволило б перетворювати монотонну роботу на захоплюючу
творчу працю, яка б відкривала нові можливості у фахівців для створення нового та
досягнення найвищих результатів. Однак, інноваційна праця, фахівці які її здійснюють, є не
достатньо вивченими категоріями, тому керівники не знають які є засоби їх активізації, від
чого вони залежать та на що повинні бути спрямовані. Тобто необхідним є пошук основних
засобів, для того щоб працівник з інертного стану перейшов до активного, а також для того
щоб спрямувати його поведінку у необхідному для підприємства напряму –інноваційному.
Є підстави вважати [1, 2, 3], що поведінка працівника залежить від його мотивації, яка
будується під впливом ціннісних орієнтацій, які визначають ставлення до праці,
відображають спрямованість його інтересів та визначають головні пріоритети у праці, а
також під впливом яких формуються певні потреби. У такий спосіб з’ясовуємо один із
головних принципів досягнення активності та інноваційності працівника – формування в
нього необхідних ціннісних орієнтації та задоволення сформованих потреб.
Матеріали здійсненого обстеження [4, 5, 6, 7, 8] дозволяють узагальнити, що кожна
людина має свої особливості, а фахівці, які здійснюють інноваційну працю, повинні володіти
певними особистісними рисами (вмотивованістю та ціннісними орієнтаціями; рисами придбаними під впливом життєвого й професійного досвіду; спроможністю та здатністю;
особистісними рисами та психофізіологічними особливостями). Щодо ціннісних орієнтацій,
це: прагнення до створення нового, прагнення до саморозвитку, прагнення передачі своїх
знань іншим, доводити ідею до впровадження, прагнення до безперервного навчання, прагнення до досягнення найінноваційніших результатів, прагнення до самореалізації. Оскільки
саме на них формуються потреби, згрупуємо їх відповідно до інноваційно ціннісних орієнтацій, за теорією А. Маслоу (табл. 1).
Таблиця 1
Потреби відповідно
до ціннісних орієнтацій фахівців, які здійснюють інноваційну працю
Необхідні інноваційні ціннісні орієнтації фахівця
Досягнення поставленої мети
Орієнтація на інноваційні результати
Прагнення до самореалізації
Відданість своїй праці
Внутрішня мотивація
Прагнення до досягнення найвищих результатів
Прагнення до безперервного навчання
Прагнення до інтересів підприємства
Прагнення до створення нового
Прагнення до саморозвитку
Прагнення передачі своїх знань іншим
Доводити ідею до впровадження
Прагнення до самостійності та незалежності

Потреби по Маслоу, які формуються
під впливом ціннісних орієнтацій
Поваги
Самовираження
Самовираження
Любові
Самовираження
Самовираження
Самовираження
Самовираження
Любові
Самовираження
Поваги
Самовираження
Самовираження

Відповідно до Маслоу [9], потреби шикуються в ієрархічному порядку, починаючи
знизу з фізіологічних потреб і закінчуючи у горі потребами самовираження, що дозволяє
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виявити їх ієрархію у фахівців. У міру задоволення кожної потреби, починаючи з
фізіологічної, її місце займає інша, більш високого рівня. Згідно до цієї ієрархії, людські
потреби проявляються як дискретні ступені або рівні, що дозволяє проаналізувати, які з
потреб є не задоволені та що заважає фахівцю перейти на вищий рівень.
Відповідно до необхідних ціннісних орієнтацій фахівець повинен володіти
потребами у більшості випадку вищого порядку (самовираження), а також потребою у
повазі. Тобто, для повної реалізації інноваційних здібностей фахівців та формування в
них необхідних ціннісних орієнтацій, потреби нижчого рівня повинні бути задоволені.
Однак необхідно пам’ятати що вони повинні бути задоволені не одноразово, а
підтримуватися на необхідному рівні постійно. Тому потрібно вивчати ціннісні
орієнтації нових найманих фахівців, та тих хто вже працює задля виявлення насущних
потреб, для формування дієвих засобів їх задоволення та підтримки, задля отримання
від них творчих здобутків, які здатні принести підприємству відчутні вигоди.
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Львівська комерційна академія
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ
РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Зважаючи на важливе соціально-економічне значення, яке відіграє торгівля
споживчої кооперації в економіці України в сучасних умовах, пріоритети її розвитку
залежать від забезпечення ефективності функціонування. Ефективна діяльність
підприємств забезпечується в першу чергу за рахунок якості використання ресурсного
потенціалу, як складової економічного потенціалу.
В ході дослідження економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої
кооперації визначено доцільність проведення його діагностики, як комплексного
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дослідження, яке встановлює стан досліджуваного об’єкта та створює інформаційне
забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності
підприємства.
Діагностику економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації
пропонується проводити на основі збалансованої системи показників. Ідея розробки
збалансованої системи показників, в якій відображаються не лише фінансова оцінка
стану підприємства, а й управлінські аспекти, належить Роберту Каплану і Девіду
Нортону. Суть збалансування полягає у відображенні досліджуваного явища в рівній
мірі за допомогою фінансових і нефінансових показників (останнім приділяється
особлива увага) [1]. При цьому, ідея діагностики за збалансованою системою
показників полягає у визначення мінімальної кількості (3-5) найбільш інформативних
показників для встановлення ефективності досліджуваної складової. Інформативність,
на нашу думку, в даному випадку буде якість та зрозумілість інформації, яку дає
визначений показник. При цьому, на нашу думку, найбільш інформативними для
постановки діагнозу про ефективність використання ресурсної складової та її елементів
є відносні показники. Саме відносні показники дозволяють оцінити результативність
використаних ресурсів, доцільність їх використання.
В процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства торгівлі використовують такі види ресурсів (які становлять ресурсну складову їх потенціалу): трудові;
фінансові; матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і оборотних
активів; нематеріальні; інформаційні.
В найбільш загальному вигляді, «трудові ресурси чи персонал підприємства – це сукупність фізичних осіб, які перебувають з підприємством як з юридичною особою у
відносинах, що регулюються актами законодавства про трудову діяльність, і утворюють
трудовий колектив працівників з визначеною структурою відповідно до структури виробництва, форми власності її організаційного устрою конкретного підприємства» [2].
Ефективність використання трудового потенціалу доцільно визначати за такими
показниками, як продуктивність праці, а також шляхом встановлення співвідношення
темпів зростання фонду оплати праці та товарообороту, і фонду оплати праці та
прибутку підприємства.
Фінансові ресурси – це кошти, які формуються в разі утворення підприємства і
поповнюються в результаті господарської діяльності за рахунок продажу продукції, виконання робіт і надання послуг, а також шляхом залучення зовнішніх джерел фінансування.
Для детальної характеристики ефективності використання фінансових ресурсів
торговельного підприємства необхідно визначити достатність засобів для покриття
зобов’язань, ступінь залежності від кредиторів, швидкість обороту капіталу, ефективність
його використання і ступінь податкового навантаження результатів діяльності. З цією
метою доцільно використати коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан торговельного підприємства, які найбільшою мірою відповідають меті діагностики: коефіцієнт
загальної ліквідності, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт оборотності капіталу.
Матеріальні ресурси складаються з основних фондів і оборотних активів
підприємства. Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у
виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься через конкретну працю на вартість виготовлюваної продукції частинами в
міру спрацьовування. Оборотні активи – це частина майна підприємства, яка включає в
себе матеріальні і грошові засоби, що одноразово беруть участь у виробничому процесі
і повністю переносять свою вартість на готову продукцію (роботи, послуги). Вони
забезпечують безперервність і всіх процесів, які відбуваються на підприємствах:
постачання, виробництво, збут, фінансування.
Провести діагностику ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств торгівлі споживчої кооперації доцільно за такими показниками, як фондовіддача,
оборотність товарних запасів, загальний коефіцієнт рентабельності.
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Нематеріальні ресурси – це частина потенціалу підприємства, яка дає економічну
вигоду протягом тривалого періоду та має нематеріальну основу отримання доходів, до
яких належать об'єкти промислової та інтелектуальної власності, а також інші ресурси
нематеріального походження. Оцінити нематеріальні активи на торговельних підприємствах споживчої кооперації доцільно за показниками: рентабельності і фондовіддачі
нематеріальних активів, ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику вкладення
капіталу в нематеріальні активи.
Як економiчна категорiя iнформацiйнi ресурси являють собою вiдокремленi знання
людини про процеси або явища, представленi у формалiзованому виглядi та вiдображенi на
твердому носiї, застосування яких сприяє утворенню вартостi продуктiв та послуг.
Складність діагностики ефективності використання інформаційних ресурсів
торговельного підприємства полягає, насамперед, у проблемах визначення вартості
таких ресурсів та результатів від їх отримання. Проте, дослідження дискусій в науці з
цього приводу відображає, що ефективне використання інформаційних ресурсів на
засаді сучасних інформаційних технологій забезпечує посилення конкурентних переваг
підприємств шляхом: швидкого реагування на зміни ринку, у споживчих перевагах,
конкурентному середовищі тощо; поширення торгівлі на інтернет – бізнес-простір, що
дає можливість як збільшити збут на внутрішньому ринку, так і вийти за його межі;
переведення відносин з партнерами з бізнесу [3]. Отже, дослідження ефективності
використання інформаційних ресурсів доцільно проводити саме в цьому напрямку.
Таким чином, охарактеризовано основні напрями діагностики ресурсного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації, як складової загальної діагностики
їх економічного потенціалу.
1. Kaplan R.S., Norton D.P. Die strategiefokusierte Organisation: Fuhren mit der
Balanced Scorecard / R. S. Kaplan, D. P. Norton //- Stuttgart, 2001. – 325 s.
2. Довгаль, Н. С. Методичні основи оцінки ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємства / Н. С. Довгаль // Науково-технічна інформація. –
2008. – № 4. – С. 55-57.
3. Родіонов А.В. Визначення інформаційних ресурсів як економічної категорії
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/rodionov-av-viznachennyainformatsiynih-resursiv-yak-ekonomichnoyi-kategoriyi/
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА
Тенденції розвитку сучасної науки управління нерозривно пов’язані з рівнем
розвитку технологій, що працюють з інформацією, бо інформація посягає ключову роль
у теперішньому стані розвитку економіки, що має назву інформаційна економіка.
Ключовим фактором, що характеризує інформацію є її невизначеність та відсутність
чіткого інструментарію щодо розрахунку оцінки інформаційної сфери підприємства, як
головного суб’єкта господарювання в економіки країни.
Питаннями інформаційної економіки і рівня оцінки інформаційної складової на
підприємствах займалися такі провідні вчені як Іноземцева В.Л., Кастельса М., Мельника Л.Г., Нижегородцева Р., Тоффлера Е., С.М. Ілляшенка та ін.Вони сформували
категорійний апарат інформаційної економіки, визначили основні її риси та дали базові
критерії та показники оцінки впливу результатів інформаційної революції на діяльність
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підприємства. Проте невирішеним залишилось питання загальної оцінки інки інформаційної сфери на підприємстві у поєднанні з оцінкою її складових.
Автор [4] під час оцінки інформаційної сфери підприємства наголошує на оцінці
інформаційного потенціалу підприємства, виводячи його на рівень інноваційного та
виробничого потенціалу підприємства та зарекомендовані напрями оцінки складових
інформаційного потенціалу підприємства, через призму складових та здатностей до них.
Забезпеченість економічною інформацією, необхідною для прийняття
обґрунтованих і економічно ефективних рішень укрупнено слід виконувати за
допомогою авторських підходів [3] із застосуванням запропонованої критеріальної бази
і системи показників, зокрема:
П пг = 1 −
П пл =

Кр
Ко
Кр

К рм

,

(1)

,

(2)

де Ппг – похибка пошуку; Ппл – повнота пошуку; Кр – обсяг виданої релевантної
інформації; Ко – загальний обсяг виданої інформації; Крм – обсяг релевантної
інформації в загальній її сукупності; Кр, Ко, і Крм можуть вимірюватися кількістю
документів чи в стандартних одиницях.
З формул випливає (1-2), що ефективність пошуку інформації тим вища, чим
вища повнота пошуку (Ппл) і менше похибка пошуку (Ппг).
Проте для оцінки рівня інформаційного оснащення управлінських рішень,
забезпеченості інформацією можуть бути застосовані такі показники як [3]: коефіцієнт
повноти інформації, коефіцієнт точності інформації, коефіцієнт суперечливості
інформації, обсяг інформації.
На авторську думку не лише розрахункові показники є достатніми під час оцінки
інформаційної складової на підприємстві, тому експертне опитування спеціалістів в
області управління та аналіз результатів займає значне місце в оцінці інформаційної
сфери підприємства та потребує розробок.
Таким чином представлена методика оцінки інформаційної сфери підприємства з
одного боку оцінює коректність пошуку необхідної інформації керівником та відповідності
знайдених інформаційних ресурсів щодо критеріїв, що вказують на характеристику
інформації. Подальшого дослідження заслуговує об’єднання показників складових інформаційної сфери до інтегрального показника, що дозволить сформувати конкретні рекомендації
для підприємств з різним рівнем розвитку інформаційної сфери.
1. Мельник Л.Г. Информационная экономика: Учебн. пособ. – Сумы: ИТД
«Университетская книга», 2003. – 288 с.
2. Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., Касьяненко В.А. Экономика информации и
информационные системы предприятия: Учебн. пособ. – Сумы: ИТД «Университетская
книга», 2004. – 400 с.
3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції,
методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 278 с.
4. Ілляшенко, С.М. Інформаційний потенціал підприємства [Текст] / С.М. Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. №9(68). – С. 11-18. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/864.
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ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ
Протягом останніх років в економіці країн з розвиненим ринковим механізмом
поширюється передова система функціональної підтримки менеджменту, яка називається
«контролінг».
Фінансовий контролінг є системою інформаційної та координаційної підтримки
управлінських рішень, що передбачає використання методів і процедур з бюджетування,
стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, управління
ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності зорієнтовані на оптимізацію
фінансових рішень та збільшення ринкової вартості компанії [1].
Проблема організації фінансового контролінгу є актуальною, оскільки відсутність
чітко визначених цілей і завдань діяльності, некваліфіковані дії керівництва
підприємств, часто є причинами їх банкрутства.
Однією з функцій фінансового контролінгу є бюджетування та планування, яке
включає таку категорію як «податкове планування». Ефективна податкова політика
підприємства передбачає заходи у сфері нарахування та сплати податків і зборів,
податкового обліку та планування, які в умовах високого фіскального навантаження
дозволять зберегти конкурентну позицію на ринку, підвищать стійкість підприємства.
Значні недоліки податкового законодавства стають перешкодою для успішної
підприємницької діяльності у зв’язку з сильною взаємозалежністю між оподаткуванням
і фінансово-операційною діяльністю підприємства. Таким чином, управлінці
підприємства зацікавлені в зниженні податкових виплат шляхом їх оптимізації.
Оптимізація оподаткування є вибором такого варіанта ведення господарської діяльності, який забезпечує найкращий фінансовий результат за рахунок раціональної податкової
політики підприємства й ефективного використання податкових інструментів у межах
чинного законодавства [2, c.2].
До методів податкового планування відносять: відстрочення податкового платежу;
пряме скорочення об’єкта оподаткування; офшори; використання пільг та звільнень;
списання товарів, які вже не плануються для використання у господарській діяльності,
вигідні маневри зі звичайними цінами, вибір форми діяльності, правильне укладання
договорів [3, c.8].
Отже, ефективність податкового планування залежить від постійного, гнучкого,
цільового аналізу методів оптимізації податкових платежів, які дозволяють
спрогнозувати різні схеми сплати податків та вибрати оптимальний варіант. Податкове
планування повинне бути комплексним, правомірним, поетапним для досягнення
найкращого ефекту, збереження при цьому добросовісності підприємства та дієвого
фінансового контролінгу в цілому.
1. Приступа Л.Ю. Фінансовий контролінг як інструмент стратегічного управління
фінансами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://libfor.com/index.php? newsid=1068
2. Антіпов О. М. Податкове планування як засіб оптимізації сплати ПДВ та
податку на прибуток/ О. М. Антіпов, О. О. Новоточинова // Наукові вісті Далівського
університету : зб. наук. праць. – Луганськ, 2013. – № 10.
3. Поддєрьогін А.М., Черенко В.К. Корпоративне податкове планування у
фінансовому управлінні підприємством / Поддєрьогін А.М., Черненко В.К. // Фінанси
України. – 2011. – № 4 (185). – С. 1-12.
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ЕФЕКТИВНИЙ РОЗПОДІЛ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Заробітна плата є основним джерелом доходу українського населення (станом на
2012 рік 41,8% відводиться заробітній платі у загальній структурі доходів), а для
підприємства – вагомим елементом витрат на виробництво. За останні п’ять років
середньомісячна заробітної плати в промисловості, в сільському господарстві, а також
доходи населення зросли приблизно на 80%. У той же час рівень валового
внутрішнього продукту (ВВП), що припадає на одного працівника України, – лише на
50% (таблиця) [1]. За даних економічних умов закон випереджуючого зростання
продуктивності праці над темпами приросту заробітної плати не виконується. Тому на
сьогодні одним із першочергових завдань, як на макроекономічному рівні, так для
підприємства постає побудова ефективної системи управління продуктивністю праці та
заробітною платою.
Динаміка макроекономічних показників розвитку економіки України
в 2008-2012 роках
Показники
Середньомісячна заробітна
плата в промисловості,
грн./міс.
Середньомісячна заробітна
плата в сільському
господарстві, грн./міс.
ВВП на 1-го працівника, грн.
Доходи населення,
млн.грн

2008

2009

2010

2011

2012

2017

2117

2580

3120

3500

1076

1206

1430

1 800

2023

45205,15

45234,13

53417,99

64065,45

69333,65

845641

894286

1101175

1266753

1457864

Як відомо, правову основу структури заробітної плати закладено у ст. 2 Закону
України «Про оплату праці», згідно з якою до складу входять основна, додаткова
заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати [2]. Але, як і плани
господарської діяльності, так і модель формування витрат на оплату праці кожне
підприємство визначає самостійно. Слід відзначити, що наразі науковці вдало
підкреслюють негативні реалії у сфері оплати праці. Як показує практика, більшість
доплат до заробітної плати взагалі не залежать від чинників виробничої діяльності
підприємства або ж трудового внеску працівника.
Як на нашу думку, заробітна плата на підприємстві повинна включати всі три
складові елементи: основну та додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та
компенсаційні виплати. При цьому потребують зміни законодавчі акти, що не
передбачають додаткових відомостей про природу й особливості оплати праці.
За статистичними даними в Україні за 2012 рік в середньому по економіці лише
62,5 % витрат приходиться на виплату основної заробітної плати. Максимальна частка
основної заробітної плати у структурі фонду оплати праці спостерігається в сільському
господарстві, мисливстві (і пов’язані з ними послуги) та будівництві у розмірах
відповідно 83,8% і 75,1%. Мінімальна частка основної заробітної плати зорієнтована в
державному управлінні на рівні 37,7%.
В промисловості України при середньому розмірі заробітної плати 3500 грн.
структура витрат на оплату праці працівників має наступний вигляд: основна заробітна
плата – 61,07%, додаткова заробітна плата – 35,03% та інші заохочувальні та
компенсаційні витрати – 3,9% [1]. Наприклад, структура заробітної плати робітників
208

обробної промисловості США включає: базова заробітна плата – 94,3%, у тому числі
тарифна частина – 84,5%; регулярні премії – 0,5%; доплати за зростання
продуктивності праці, вартості життя – 9,5%; оплата понаднормових робіт, робіт у
вихідні та святкові дні – 4,2%; оплата змінної роботи – 0,9%; нерегулярні премії
(різдвяні, новорічні) – 0,42% [3, с.88].
Але, як стверджує політика оплати праці західних країн, структура фонду
заробітної плати є ефективною при рівні основної заробітної платі у розмірі 80-85%.
Наприклад, питома вага основної заробітної плати в Болгарії становить 80%, Данії –
85,6%, Великобританії – 82,7%, Російській Федерації значення питомої ваги у розмірі
78% основної заробітної плати не відповідає оптимальному співвідношенню.
Отже, для вітчизняної економіки характерний неефективний розподіл витрат на
оплату праці. Тому збільшення частки основної заробітної плати у витратах на оплату
праці є важливою умовою підвищення мотивації до праці і, як наслідок, підвищення її
ефективності.
У свою чергу, як одним із варіантів вирішення даної проблеми англійськими
спеціалістами в середині 70-х років минулого століття розроблено динамічну модель
заробітної плати при якій її структура має наступний вигляд: тарифна частина – 85%,
періодичні премії за індивідуальні досягнення – 10%, премії за результати діяльності
підприємства в цілому – 5%. Тариф повинен стимулювати працівників не тільки зберігати
досягнутий рівень продуктивності та якості, але і залежати від них. Підвищення
продуктивності праці передбачає стимулювання колективних зусиль для зростання
прибутковості та виховання персоналу в співтоваристві. Елементи заробітної плати тісно
пов’язані між собою і при досягненні працівником нових та високих результатів праці його
тариф переглядається та підвищується на 10%. Згодом працівнику надаються нові задачі за
виконання яких передбачаються періодичні премії [4, с. 383].
Як результат, все це підтверджує значну різницю між теоретичними поглядами на
структуру заробітної плати, а також значну різницю питомої ваги окремих частин
заробітної плати в Україні і світі. За умов значного відставання за рівнем
продуктивності праці, українським підприємствам та вченим-економістам слід
приділити більше уваги значенню підвищення основної заробітної плати в Україні.
1. Офіційна сторінка Державного комітету статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Закон України «Про оплату працю» від 24.03.1995 р., № 108/95 – ВР /
Законодавство України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту:
http://www.zakon.rada.ua.
3. Валецька О.В. Правове регулювання оплати праці: [монографія] / О.В. Валецька. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 220 с.
4. Экономика и организация труда / [Погорелов И.Н., Погорелов Н.И., Перерва
П.Г. и др.].– Харьков: Фактор, 2007.– 640 c.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Діяльність будь-якого підприємства спрямована на забезпечення поставлених
перед ним цілей, що реалізується різними методами і ресурсами на всіх етапах його
розвитку. Чимале значення тут належить підготовці та прийняттю управлінських
рішень, ефективність яких, в першу чергу, забезпечує об’єктивність та своєчасність
моніторингу економічного стану підприємства. Моніторинг економічного стану
підприємства є основним інструментом контролінгу, а саме засобом інформаційнометодичного забезпечення здійснення координації і сприянню системам планування,
контролю та реалізації економічної політики і інформаційної прозорості підприємства.
Поняття «моніторинг» прийшло в економіку з екології, соціології, освіти і
походить від латинського «монітор» – «нагадуючий», «наглядаючий» [1, с. 887], і в
сучасній мові означає постійне спостереження за тим чи іншим процесом з метою
виявлення його відповідності очікуваному результату. В останні роки спостерігається
тенденція тлумачення моніторингу з виходом за межі вузької екологічної тематики.
Вивчаючи існуючі в літературі підходи в визначення поняття моніторингу, слід
зазначити, що єдиного підходу серед авторів немає. Одні автори пов'язують це поняття
з чисто технічними характеристиками, інші – з функцією управління, треті прив'язують
до конкретного об'єкту управління. Таким чином, поява безлічі різновидів моніторингу
пов'язана з тим, що розвиток науки і практики розширює об'єктно-предметну область
моніторингу, яка визначає його назву і, відповідно, багатогранну спрямованість його
дії. Моніторинг розглядається як одне з найважливіших, відносно самостійних ланок в
управлінському циклі. У рамках моніторингу проводиться виявлення та оцінювання
проведених дій. При цьому, забезпечується зворотний зв'язок, що інформує про
відповідність фактичних результатів цілям підприємства. Завдання полягає саме в тому,
щоб правильно оцінити ступінь, напрям і причини відхилення поточної ситуації та
результатів від поставлених цілей. Ці відхилення можуть бути викликані впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх факторів на підприємство. Моніторинг може бути
розглянутий як самостійна функція управління господарським процесом. Ця точка зору
на моніторинг представляється досить умовною, оскільки господарський процес
протікає у взаємозв'язку всіх функцій і стадій, і тому його сутнісні характеристики
можуть бути з повнотою розглянуті відповідно з іншими процесами управління
підприємством. Моніторинг також розглядається як система збору, зберігання і
обробки інформації про діяльність підприємства, що забезпечує безперервне
відстеження стану, прогнозування та розвитку.
Так, Є.Антосенков, Г.М.Михмель, Г.В.Осипов и Є.В.Груздєва включають в
моніторинг чотири основні функції: спостереження, оцінку, аналіз і прогнозування. Це
більш широке тлумачення моніторингу. Слід відзначити, що питання про включення
прогнозування в моніторинг не отримав в літературі однозначного рішення і, як
відзначають, В.М.Лєксін і В.Є.Сєлівьорстов [2, с. 3-40], існують думки про те, що з
позиції організації моніторинг доцільно включити в єдину структуру прогнозування.
Однак, такі обґрунтування побудовані на ідеї раціонального використання вже
побудованих на рівні регіонів систем управління, а не на теоретичних положеннях
загального характеру. Крім того, самі автори зазначеної публікації вважають за
необхідне включити прогнозування до складу моніторингу. Звісно ж, необхідним
вважається дослідити взаємозв'язок між поняттями «моніторинг» і «управління». На
наш погляд, поняття «управління» ширше аніж поняття «моніторинг». Управління
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містить у собі складові, які лежать за межами моніторингу (а саме: вибір необхідних
дій, прийняття управлінських рішень, безпосередньо саме здійснення та ін.).
Моніторинг, на нашу думку, є інструментом управління та здійснює реалізацію низки
класичних функцій управління: спостереження, оцінки, аналізу, прогнозування та ін.
Розглядаючи управління як процес взаємопов'язаних управлінських функцій,
покажемо роль моніторингу на кожному етапі діяльності (рис. 1) [3, с. 78].

Рис. 1. Процес реалізації управлінських функцій на основі моніторингу.

Об’єкти моніторингу, напрямки дослідження, індикатори, що дозволяють оцінити
стан об'єктів, так само як і значення їх оптимального стану, визначаються на
початковому етапі управління, а сам моніторинг є складовою частиною управлінської
діяльності. Моніторинг і управління мають різні цілі. Мета управління полягає у
приведенні і підтримці об'єкту управління в певному стані. Тоді як мета моніторингу
полягає в отриманні інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Нами пропонується наступне визначення економічного моніторингу підприємства –
система спостережень і аналізу економічних показників діяльності підприємства на
всіх стадіях розширеного виробництва з метою контролю за реалізацією стратегії
розвитку підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень. Таким чином,
на нашу думку, система моніторингу підприємства повинна дозволяти не тільки
відслідковувати процеси,що відбуваються на підприємстві та виявляти негативні
тенденції розвитку економічної ситуації, а й в обов'язковому порядку повинна
забезпечити в процесі прийняття управлінських рішень прогнозування загроз,
фінансових та інвестиційних ризиків. У даному випадку, моніторинг виступає як
цілісна система інформаційної підтримки менеджерів за допомогою спостережень,
аналізу, контролю та прогнозування динаміки показників ефективності з метою
підвищення результативності економічної діяльності підприємств.
1. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт
новой экономики, 2008. – 1472 с.
2. Лексин В. Н., Селиверстов В. Е. Региональный мониторинг как
информационно-управленческая основа региональной политики и стратегического
планирования / В. Н. Лексин, В. Е. Селиверстов // Регион: экономика и социология. –
2010. – №2. – С.3-40
3. Цюник В Моніторинг. Інформаційно-аналітична основа планування та прийняття
управлінських рішень органами місцевого самоврядування. – Львів,2002. – С.78
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THE INDICATORS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET INFLUENCE
ON THE ENTERPRISE’S ECONOMIC EFFECTIVENESS
Ukraine's transition to a market economy has made the necessary conditions for the
emergence and development of the stock market as a source of investment capital in the
domestic enterprises of the real sector.
Current studies of prominent Western scholars B. S. Bernanke, George Soros, R. J.
Schiller allocating stock market an important place in the modern economic system [1,2]. B.
S. Bernanke wrote: «The stock market – is the most important mechanism to ensure the
effective functioning of all corporations», when he referred to the large corporations of his
own country – the United States , for which the mechanism for raising capital through the
stock market is a priority nature as a Public Offering (IPO – Initial Public Offering, or SPO –
Secondary Public Offering) on the primary or secondary markets allowing them to attract
huge capital investors looking to become part owners of certain business enterprises improve
efficiency through the use of funds for business development and market value – after a
positive liquidity of its financial instruments on the stock market – so important is to
determine the methodology for assessing the mechanism of the capital raising from the stock
market of Ukraine and its impact on the real effectiveness of national enterprises.
One of these techniques is – P/S and P/E ratios, they are the most commonly used and is
a classic for most global stock exchanges NYSE, LSE, Tokyo SE in evaluating the
effectiveness of their issuers, although by mid-2008 at the height of the global financial crisis
this technique greatly becomes subject to criticism, but at present 2014 remains the most
widely used [3]. One of the tools promoters use P/S and P/E to evaluate the effectiveness of
shares is an American economist, Yale University professor James Robert Shiller, who
developed a model of transnational capital in other countries finance the U.S. economy, to
assess the effectiveness of shares of U.S. domestic corporation proposes to use 2 main tools
adapted them during the stock market.
1. P/E ratio (Price-to-Earnings ratio) – a financial ratio that is equal to the ratio of
market price per share in profit on it. If the ownership of shares does not involve the payment
of dividends, instead of the relation R. J. Shiller suggests using the ratio of the nominal value
of the shares in the profits on it.
P
P/E =
,
(1)
EPS
Where: P / E - Price-to-Earnings financial ratio; P - price of the one share, or face
value; EPS - income from the share.
2.P/S ratio (Price-to-Sales ratio) – a financial ratio that is equal, by the method of R. J.
Schiller, relative market value of all the shares in the cost of production which has
implemented the issuing company in the real economy in a current year.
P
P/S = ,
(2)
S
Where: P / S - Price-to-Sales financial ratio; Pp / s - market value of the shares; S p / s cost of the sales for one year.
Define using this method of raising capital efficiency of the stock market of Ukraine for
energy generation companies OJSC «Donbasenergo», OJSC «Centrenergo», OJSC
«Dneprenergo» that this method systematically attract capital from 2007 and compare it with
the actual economic situation of the studied companies.
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For the calculation, as the database we will use the data from these stock exchange
PFTS, UX [4,5], and the financial statements: balance sheets (Form №1) and statements of
income (Form №2) of these businesses openly placed on the resources of the State Agency of
Ukraine market infrastructure – «SMIDA» [6].
Table 1
Evaluating the effectiveness of raising capital
of the stock market for power generating facilities for 2014
№
1
2
3

The enterprise,
form
property
(OJSC)
«Donbasenergo»
«Centrenergo»
«Dneprenergo»

Share
nominal,
(UAH)

Share
price,
(UAH)

10
1,3
25

22,35
5,78
188

Market
shares,
(mln.
UAH)
23
36
5

Income
(mln.
UAH)
284,05
161,28
815

P/E,
(%)
80,97
29,02
15,34

Pp / s ,

S p/ s ,

(mln.
UAH)
514,05
2132,82
940

(mln.
UAH)
2570
5535
4327

P/S ,
(%)
20
38,5
21,7

Table 2
Indicators of the actual economic situation of power generating facilities for 2014
№
1
2
3

The enterprise,
form
property
(OJSC)
«Donbasenergo»
«Centrenergo»
«Dneprenergo»

Depreciation,
(%)

Profit
(mln. UAH)

Return
of
assets

Absolute
liquidity

91,02
88,81
80,45

147
9
189

0,057
0,001
0,043

0,79
0,76
1,08

Presented in tables 1,2 data calculation efficiency of raising capital from the stock
market on the method P/E and P/S ratios, which is widely used in stock exchanges NYSE,
LSE, Tokyo SE does not reflect the real state of the relationship of sampled enterprises, for
high values ratios P/E and P/S do not affect the value of the actual condition: profitability,
liquidity, depreciation of fixed assets.
Based on proven possible to avoid assumptions about the ineffectiveness of Western
methods for assessing evaluation mechanism for raising capital from the stock market of
Ukraine and its impact on the real effectiveness of national enterprises.
1. Abel A. B., Bernanke B. S., Croushore D. Macroeconomics : M. . – Boston: Addison
Wesley Longman, 2007. – 672 p.
2. Shiller R. J. Irrational Exuberance : M. . – Princeton University Press: Princeton
University, 2000. – 312 p.
3. The New-York Stock Exchange (NYSE) [Electronic resource]. – Access mode:
https://nyse.nyx.com .
4. The Ukrainian Exchange (UX) [Electronic resource]. – Access mode: http://ux.ua .
5. The Stock exchange PFTS [Electronic resource]. – Access mode: http://ux.ua .
6. The Stock market infrastructure development agency of Ukraine – «SMIDA»
[Electronic resource]. – Access mode: http://ux.ua.
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ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИКА НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ
Високий рівень диверсифікації продукції на автомобільному ринку призводить до
активізації маркетингових зусиль автомобілебудівних підприємств, для підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Проте структура автомобільних корпорацій передбачає
мінімум три основні рівні у ланцюгу «виробник-споживач» від моменту розробки та
виготовлення автомобільної продукції то її реалізації кінцевому споживачеві. Сюди слід
віднести виробника, національного посередника та регіонального посередника.
Процес маркетингового планування у таких компаніях здебільшого відбувається
за принципом «знизу-догори», що зумовлює збір маркетингових планів регіональних
посередників, їх доповнення заходами, які заплановано реалізувати національним
посередником для підтримання бренду автомобільної марки [1;2;3]. Проте
найскладнішим в даному підході є встановлення вимірних показників ефективності
запланованих маркетингових заходів та обґрунтування їх доцільності загалом. Саме
тому особливої актуальності набуває розробка схеми маркетингового планування для
регіональних посередників на автомобільному ринку, які є основними суб’єктами
співпраці та володіють найдієвішими важелями впливу на кінцевого споживача.
У процесі розробки маркетингових планів для регіонального посередника
автомобільного ринку необхідно перш за все орієнтуватись на їх цільове призначення –
сприяти реалізації планів продажу автомобілів. Тому базою планування є цільові
показники продажів. Проте менеджменту підприємства слід розуміти, що продаж, як
результат, залежить від багатьох факторів і не може бути показником вимірювання
ефективності маркетингових заходів підприємства.
Продаж автомобіля може здійснюватися під впливом високого рівня
професіоналізму персоналу відділу продажу, наявністю бажаного автомобіля на складі
підприємства, персональну лояльність споживача до даної торгової марки чи моделі,
маркетингових заходів та інших факторів. Тому необхідно визначити саме той
показник, який дозволить виміряти суто маркетинговий ефект. Запропоновано вважати
таким показником відвідуваність автосалону потенційними покупцями, які цікавляться
конкретною моделлю, або модельним рядом конкретної торгової марки. Відвідуваність
автосалону є явищем, яке залежить від ряду факторів, які можна визначити у процесі
спілкування з клієнтом.
Кожен регіональний посередник має відслідковувати статистичні дані щодо
відвідуваності потенційних покупців, та частки реальних клієнтів, які з числа
відвідувачів придбали автомобіль. Таким чином, можна отримати відносний показник,
який характеризує скільки відвідувачів має відвідати автосалон з ціллю придбати
конкретну модель, щоб ця модель була проданою. Математичний вираз даного
Tr
співвідношення наведено у формулі. 1. Vi = i
Si
(1)
де Vi – відношення кількості відвідувачів автосалону, які зацікавлені і-ю моделлю
автомобільної торгової марки до кількості реально проданих автомобілів і-ї моделі
автомобільної торгової марки в минулому періоді, Tri – фактична кількість відвідувачів
автосалону, які зацікавлені і-ю моделлю автомобільної торгової марки, S i – фактична
кількість проданих автомобілів і-ї моделі автомобільної торгової марки впродовж
аналізованого періоду.
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Плановий показник відвідуваності автосалону можна обчислити за допомогою
формули 2.
Tri plan = Vi ⋅ S i plan ,
(2)
де Tri plan – очікувана кількість відвідувачів автосалону, які цікавляться і-ю моделлю
автомобільної торгової марки, Vi – відношення кількості відвідувачів автосалону, які
зацікавлені і-ю моделлю автомобільної торгової марки до кількості реально проданих
автомобілів і-ї моделі автомобільної торгової марки в минулому періоді, S i plan – план
обсягу продажу і-ї моделі автомобільної торгової марки у плановому періоді.
Відповідно до визначення і встановлених цільових показників відвідуваності
необхідно відповідно до схеми, поданої на рисунку 1, розробити план маркетингових
заходів. Менеджмент регіонального посередника має визначити конкретний перелік
інструментів, які заплановано використати для досягнення планового показника
відвідуваності. Кожен з даних інструментів застосовується через реалізацію певних
заходів, які передбачають залучення фінансових ресурсів, що і складає маркетинговий
бюджет підприємства.
Встановлення планових показників обсягів продажу
Встановлення планових показників відвідуваності реалізатора
Вибір маркетингових інструментів для досягнення цільових
показників

Визначення заходів в
рамках кожного
маркетингового
інструменту

Розробка
календарного плану
реалізації
маркетингових
заходів

Визначення
необхідних ресурсів
для реалізації
запланованих заходів

Розробка календарного плану реалізації маркетингових
заходів

Побудова планів
обсягу продажу
та маркетингових
заходів
національним
посередником
автомобільного
ринку

Узгодження і поділ
сфер впливу

Рівень регіонального посередника

Рівень
національного
посередника

Рис. 1. Схема розробки маркетингового плану
регіонального посередника на автомобільному ринку

Маркетинговий план заходів передбачає календарний розклад їх реалізації,
орієнтовний бюджет, виконавців та основні організаційні етапи. Виконавці мають
орієнтуватись на очікувану ефективність від втілених заходів для досягнення кінцевої
цілі відвідуваності, яка приведе до виконання запланованих продажів автомобілів
1. Сокол М. Маркетинг на ринке легковых автомобилей / Сокол М.. – К.: Альфа
Реклама, 2012. – 500 с.
2. Кривоконь О.Г. Передумови та перспективи розвитку автомобілебудівної
галузі в Україні / О.Г. Кривоконь, А.І. Бондаренко // Восточно-Европейский журнал
передовых технологий. – 2011. – № 6/2 (54).– С. 46–50.
3. Офіційний сайт Асоціації автовиробників України “УкрАвтопром”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrautoprom.com.ua.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ
ТА ТИПУ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Одним із способів запобігання кризовому стану більшості підприємств є їх
своєчасний перехід на антикризове управління та вибір адекватних інструментів його
здійснення. У практиці високорозвинутих країн світу найбільш поширеним інструментом антикризового управління є реструктуризація підприємств. У нашій країні термін
«реструктуризація» набув поширення та практичного застосування лише після
прийняття Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» [1, с. 227].
Сьогодні більшість науковців схиляється до комплексного підходу, згідно якого
«реструктуризація» спрямована на впровадження змін одразу за всіма напрямами
діяльності підприємства. Проте більшість із них не враховують того, що реалізація
комплексної реструктуризації потребує великого обсягу фінансових ресурсів, які не
завжди є у підприємства, а особливо у того, що перебуває у кризовому стані чи на межі
юридичного банкрутства [2, c. 18; 3, с. 172].
Звичайно, ми не заперечуємо підходи авторів, однак як незадовільну ознаку
кожного із них, вважаємо трактування реструктуризації як разового процесу, після
якого потреба у його реалізації відпадає.
На нашу думку, реструктуризаційні зміни повинні супроводжувати підприємство
упродовж усієї діяльності, а вид, форма та напрям їх проведення визначатися поточним
станом розвитку підприємства та ситуацією, що склалася.
Запропонований нами підхід означає, що залежно від наявності та стадії кризи на
підприємстві вибирається відповідний вид, форма і напрям реструктуризації та
розробляються конкретні заходи її здійснення. Згідно запропонованого підходу,
реструктуризацію слід проводити не лише на тих підприємствах, які мають певні
проблемами у своїй діяльності, але й на тих, які успішно розвиваються.
Залежно від наявності та стадії кризи на підприємстві пропонуємо виділяти такі
види реструктуризації: реструктуризація «інновацій» (слід проводити у випадку
відсутності кризи на підприємстві); реструктуризація «функціонування» (здійснюється
на стадії зародження кризи); «оздоровча» реструктуризація (здійснюється на стадії
розвитку кризи); реструктуризація «виживання» (слід проводити на стадії піку кризи).
За напрямом реалізації реструктуризація може бути внутрішньоспрямованою та
зовнішньоспрямованою. Внутрішньоспрямована реструктуризація – це сукупність
реструктуризаційних заходів, спрямованих на внесення змін у внутрішню діяльність
підприємства (фінансову, виробничу, збутову, маркетингову, кадрову, управлінську,
організаційну тощо). Зовнішньоспрямована реструктуризація – сукупність реструктуризаційних заходів, пов’язаних із зовнішньою діяльністю підприємства і орієнтованих
на споживачів, постачальників, партнерів, конкурентів тощо.
За формою реалізації реструктуризацію доцільно поділяти на стратегічну,
тактичну поточну та тактичну оперативну. Стратегічна реструктуризація – сукупність
реструктуризаційних заходів, період реалізації яких становить більше 3-ох років. Тактична
поточна реструктуризація – сукупність реструктуризаційних заходів, період реалізації яких
складає 1,5-2 роки. Тактична оперативна реструктуризація – сукупність реструктуризаційних
заходів, період реалізації яких менше 1 року. Більш детально особливості реструктуризації
залежно від наявності та типу кризи на підприємстві наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Особливості реструктуризації залежно від наявності
та стадії кризи на підприємстві1
Ознаки
Об’єкт
реструктуризації
Суб’єкти
реструктуризації
Цілі ре
структуризації
(основні)
Вид реструктуризації
Форма реструктуризації
Чинники
реструктуризації
Напрям
реструктуризації

Наявність та стадії кризи на підприємстві
Зародження кризи
Розвиток кризи

Відсутність
кризи
Підприємство,
яке успішно
розвивається

Підприємство, яке
функціонує
нестабільно

Внутрішні
Зовнішні

Внутрішні
Зовнішні

Підвищення
(збереження)
рівня розвитку

Стабілізація
діяльності

Пік кризи

Підприємство, у якого
порушено більшість
показників фінансовогосподарської діяльності
Внутрішні
Зовнішні

Підприємство,
проти якого
порушено справу
про банкрутство
Внутрішні
Зовнішні

Подолання кризового
стану та недопущення
порушення справи про
банкрутство
«Оздоровча»
реструктуризація

Недопущення
банкрутства та
ліквідації
підприємства
Реструктуризація
«виживання»

Тактична поточна/
Тактична оперативна

Ендогенні

Стратегічна/Тактична
поточна
Ендогенні

Ендогенні

Тактична
оперативна/Тактична поточна
Ендогенні

Екзогенні

Екзогенні

Екзогенні

Екзогенні

Ре структуризація
«інновацій»
Стратегічна

Реструктуризація
«функціонування»

-

Внутрішньоспрямована
Зовнішньоспрямована

- переважає роль ознаки
Примітка. Запропоновано автором

1

Отже, реалізація запропонованої вище схеми реструктуризації на підприємствах
дозволить не лише вирішити поточну проблемну ситуацію, але й забезпечити їх
успішний розвиток у перспективі. У подальших наукових працях буде більш детально
описано особливості та конкретні заходи притаманні кожному із наведених вище видів
реструктуризації.
1. Товажинський В.Л. Концептуальні та методологічні основи визначення
терміну «реструктуризація» / В.Л. Товажинський // Механізм регулювання економіки. –
2009. –№4, Т2. – С. 227-232.
2. Лащик І.І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах
антикризового управління / І.І. Лащик //Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – м.
Донецьк. -2009. –№7(98). – С. 16-21
3. Довбня С.Б. Методические основы и направления реструктуризации
предприятий в промышленности: [монография] / С.Б. Довбня. – Днепропетровск:
Наука и образование, 2002. – 312 c.
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Тревого Л.С.
старший викладач
Національний університет «Львівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ
Особливостями формування господарських об’єднань в Україні можна визначити
наступне. По-перше, значна частина промислових підприємств повністю не використовує
свої виробничі потужності. По-друге, механізми ринкового господарювання є недосконалими, частина економіки країни перебуває у тіні. По-третє, галузі та підприємства, що
працюють, не виділяють достатньо коштів для розширеного відтворення. Тому за цих умов
формування господарських об’єднань повинні передувати певні організаційні заходи, які б
дозволили забезпечити їм ефективне функціонування.
Серед передумов створення та функціонування господарських об’єднань в Україні
можна відзначити (табл.1): інтеграцію в світове економічне господарство; захист
внутрішнього виробника; покращення фінансового стану та відновлення платоспроможності
окремих підприємств; формування предметно спеціалізованих підприємств.
Таблиця 1
Передумови формування господарських об’єднань та їх наслідки
Передумови
формування

Сутність

Наслідки врахування передумов при
формуванні господарських об’єднань
Предметна спеціалізація підприємства,
стійкість в конкурентній боротьбі,
своєчасне оновлення виготовленої
продукції з найменшими матеріальними
та фінансовими втратами
Саморегулювання процесу розвитку
виробничої структури промислових
підприємств, об’єднання слабких і
сильних промислових підприємств

Реорганізація,
спеціалізація

Недосконалість виробничої та
управлінської структури
підприємства, вузька спеціалізація

Нестабільний
фінансовий стан

Покращення фінансового стану та
відновлення платоспроможності
окремих підприємств

Інтеграція
економіки
України у світову
економіку

Відкриття внутрішнього ринку
прискорить вихід українських
підприємств на світові ринки

Створення вітчизняних
транснаціональних корпорацій

Розвиток
інвестиційної
діяльності в
Україні

Відсутність умов для розвитку
відповідної фінансової
інфраструктури.
Недостатність засобів для
фінансування інвестиційних
проектів; слабка матеріально- і
науково-технічної бази і застаріла
технологія, відсутність резервних
потужностей.

Забезпечення дієздатності інвестиційних
вкладень у виробничу сферу за рахунок
єдності та взаємозв’язку всіх
відтворювальних процесів, що дасть
можливість отримати максимальну
віддачу за рахунок чіткої схеми сфер
діяльності учасників і упорядкованої
схеми грошових потоків між ними.

Примітка: власна розробка автора

Передумовою формування господарських об’єднань є реорганізація виробничої
структури промислових підприємств. Вивчення існуючої виробничої структури
показало, що підприємства, які випускають продукцію кінцевого споживання, є
технологічно спеціалізованими. На підприємствах виконувались і виконуються дотепер
тільки складальні операції. На такі підприємства вузли, агрегати і деталі надходили з
великої кількості інших підприємств. Як приклад таких підприємств серед зарубіжних
концернів можна навести концерн Volkswagen, який володіє багатьма складальними
підприємствами у всьому світі. Як виняток можна привести унікальний приклад
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виготовлення моделі автомобільного ряду Volkswagen, машини Polo sedan,
виробництво якого повністю відбулось у Росії на заводі «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
Загалом даним заводом станом на липень 2013р. виготовлено понад 400 тис.
автомобілів у режимі повного циклу [1].
Серед досліджуваних вітчизняних підприємства варто зазначити ПАТ «Концерн
Хлібпром», що об’єднує 10 переробних підприємств по виробництву хліба. Також
заслуговує уваги те, що до складу концерну входить завод хлібобулочних напівфабрикатів, що вказує на вузьку спеціалізацію підприємств концерну [2].
«Концерт Галнафтогаз» працює у сфері роздрібної реалізації пального та супутніх
товарів через мережу заправних комплексів «ОККО». У складі концерну окрім 392
автозаправочних станцій є ще близько десяти власних нафтобаз, а також магазини,
ресторани, мобільні та акредитовані лабораторії [3].
Концерн «Українська електроніка» складається з декількох підприємств
спеціалізуються на електроніці. Сфера діяльності коцерну – розробка, проектування,
виготовлення, обслуговування систем диспетчерського контролю та систем оповіщення
про надзвичайні ситуації [4].
Концерн «Ярослав» об'єднує в собі групу виробничих підприємств, які
спеціалізуються на випуску постільної білизни, подушок, пледів, ковдр, нижньої
білизни, рушників, кухонного приладдя та інших видів домашнього текстилю. До його
складу входять: ПП "Ярослав", ТОВ "Фабрика Промінь", ВАТ "Богуславська суконна
фабрика", ВАТ "Стеблівська бавовняно-паперова прядильно-ткацька фабрика" [5].
Кожне іх перерахованих підприємств здійснює виробництва вузького асортименту
виробів (3,4 найменування).
Концерн «Поділля» працює у будівельній сфері. До його складу входить 5
будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії області. Станом на 2013р.
концерном підписано довгострокові угоди про співпрацю із 10 організаціями [6].
Характерною особлвістю цього концерну є те, що до нього окрім будіельномонтажного управління входять інші підприємства за принципом вертикальною
зворотної інтеграції (ТОВ «Поділля-Залізобетон», ТОВ «Поділля-Трансбувсервіс»,
завод «Буддеталь»). Для розвитку інвестиційної діяльності у складі коценрну працює
фінансова компанія «ВінІнвестБуд». Вона залучає кошти фізичних та юридичних осіб в
управління для фінансування будівництва підприємствами Концерну «Поділля» житла.
Особливістю господарських об’єднань (типу концерну) є те, що фінансування
інвестицій здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, що входять в
об’єднання, а також залучених за допомогою фінансово-кредитних установ в складі цих
структур коштів, зокрема коштів інституційних інвесторів, таких як вітчизняні і
закордонні банки, компаній з управління активами тощо.
1. http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/zavod-folksvagen-grup-rus-v-kalugevypustil-600-tysyach-avtomobiley-s-momenta-otkrytiya/.
2. http://www.hlibprom.com.ua/ua/fo r-investors/.
3. http://okko.com.ua/uk/about-company.
4 .http://all-biz-ua.com/index.php? newsid=16044 .
5. http://yaroslav.ua/. 6. http://koncern-podillya.com.ua/uk/concern.html
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УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ І ПРОЕКТАМИ:
СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ
У сучасній практиці все більшої актуальності набувають підходи управління, які
дозволяють зосередити зусилля підприємства у вирішенні важливих проблем в найкоротший
термін, найбільш оптимальним шляхом. До таких методів можна віднести: 1) управління
програмами і проектами; 2) програмно-цільове управління; 3) цільове управління; 4) матричні організаційні структури, та ін.. Завданням зазначених підходів є виділення в рамках
організаційної структури підприємства тих складових (відділ, дільниця, команда, окремі
працівники), які будуть спрямовані на вирішення поставлених цілей.
У вітчизняних наукових джерелах приділяється недостатня увага проблемі
розмежування понять програмно-цільове управління, управління програмами та
проектами, цільове управління.
Під проектом розуміють комплекс дій, що складається з взаємопов'язаних
завдань, які виконуються різними підрозділами підприємства, з чітко визначеними
цілями і розкладом, з метою отримання конкретних унікальних результатів в рамках
відведеного часу і в межах затвердженого бюджету [1, с.56].
Під програмою розуміється комплекс дій довгострокового характеру, які
включають в себе два або більше проектів і потребують тісної координації [1, с.56].
Монопроект – це окремий проект певного типу та виду.
Мультипроект – це проект, який складається з кількох монопроектів і передбачає
застосування багатопроектного управління.
Мегапроектами можуть бути цільові програми, стратегії розвитку регіонів,
галузей тощо, які у своєму складі мають низку моно- та мультипроектів [2, с.24].
Діяльність на рівні управління проектами можна розглядати як паралельну
реалізацію декількох проектів. Проекти, які об’єднані однією стратегічною метою є
змістовно взаємопов’язаними і підпадають під означення програми. В іншому випадку – це
портфель проектів [2, с.39].
Програмно-цільове управління підприємством забезпечує досягнення цілей
шляхом реалізації цільових комплексних програм [3, c.196]. Цільова комплексна
програма – це директивний документ, який об’єднує терміни виконання, ресурси та
виконавців і представляє собою комплекс економічних, виробничо-технічних,
організаційних та інших завдань, спрямованих на досягнення поставлених цілей
найбільш ефективним шляхом.
Цільова комплексна програма може передбачати реалізацію наступних етапів:
1) виявляються і аналізуються проблеми; 2) визначення основних цілей; 3) декомпозиція цілей; 4) розробка варіантів програми; 5) розробка адекватної виконуючої
програми; 6) контроль за реалізацією програми; 7) коригування заходів задля
досягнення цілей [4].
У наведених вище визначеннях ми бачимо спільні характеристики: цільова
спрямованість, обмеженість в часі, ресурсах та ін..
Розглянемо, якими ж є суттєві відмінності між програмами та проектами, які
розглядають закордонні автори (див. таблицю нижче).
Таким чином, сама по собі цільова спрямованість не може бути найважливішою
характеристикою цільових програм, оскільки є також важливою ознакою проектів.
Програма повинна створити реалізацію суттєвих змін у діяльності підприємства на
краще і підвищити прибутковість, хоча цілі, які закладено з самого початку можуть
бути не досягнуті у повній мірі.
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Різниця між програмним та проектним менеджментом
Програми

Проекти

Менш чітко визначені дати закінчення.
Чітко визначенні дати початку і закінчення.
Інколи тривалість може бути не визначеною, або Проект унікальний і обмежений у часі.
умовою завершення є досягнення підприємством
бажаного результату.
Покращує продуктивність підприємства в цілому. Досягненням потрібного результату у відповідний
Акцент робиться на досягненні переваг, які термін і за відповідних витрат.
можуть бути як фінансові та не фінансові.
Акцент робиться на вироблення продукту,
впровадження технології.
Включає в себе управління проектами і Результати реалізації програми (продукти,
спрямовує діяльність підприємства на досягнення технологія, будівництво) будуть впровадженні в
прибутків.
операційній діяльності організації, але не всі з них
будуть безпосередньо приносити прибуток.
Більш складні, тісно взаємопов’язані зі Простіші, зорієнтовані на досягнення визначених
стратегією підприємства і можуть включати результатів
багато проектів.
Гнучкі до змін зовнішнього середовища. Фактори Проекти формалізовані. Управління є більш
зовнішнього і внутрішнього середовища постійно структурованим, існує широкий спектр сучасного
контролюються. Визначається їх вплив на програмного забезпечення управління проектами
програму і проекти програми.
Загально-організаційні зміни
Програми повинні досягати сукупний результат
портфеля проектів і виробляти синергічний
ефект. Забезпечується вирішення конфліктів між
проектами

Локальні зміни
Завдання полягає у досягненні визначених у
проекті цілей відповідно до термінів, бюджету та
прийнятих показників ефективності.
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ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ СТРУКТУРИ
МАШИНОБУДУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Під структурою машинобудування Черкаської області розуміємо взаємозв'язок між
складовими частинами виробничого ланцюга машинобудівної продукції (виробники комплектувальних, серійні виробництва, конструкторські бюро, підтримувальні та обслуговувальні галузі тощо).
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Для існуючої структури машинобудування Черкаської області характерна
наявність ряду переваг, які можуть сприяти покращенню конкурентних позицій
галузі в цілому. До таких переваг слід віднести: наявність основних складових
виробничого ланцюга; висока освітня складова потенціалу (профільні навчальні
заклади – Черкаський державний технологічний університет, технічні коледжі,
професійно-технічні училища області); значна кадрова складова потенціалу (наявність незадіяних у виробництві людських ресурсів, наявність висококваліфікованого
персоналу з великим досвідом роботи в машинобудуванні); інфраструктурні
можливості виробництва та ремонту машинобудівної продукції; фінансова
інфраструктура, з допомогою якої можна залучити інвестиції в галузь; наявність
потужної науково-технічної бази галузі, що представлені існуючими конструкторськими, центральними та спеціальними конструкторськими бюро.
Незважаючи на ряд переваг для розвитку, машинобудування Черкаської
області має ряд принципових обмежень, до яких можна віднести: застарілість
технологічної та виробничої бази; зростання незацікавленості молодих фахівців
через низьку вмотивованість праці на підприємствах, що призводить до
використання підприємствами працівників пенсійного віку; розірваність виробничих зв’язків підприємств галузі тощо.
Дані проблеми зумовили те, що машинобудівні підприємства Черкаської
області перебувають на «старих» ринках, що закриваються.
Конкуренція на «старих» ринках зводиться до конкуренції за критеріями
вартості виробленої продукції. Це означає, що для того, щоб залишатися
конкурентоспроможним, машинобудівним підприємствам області необхідно
пропонувати усе більш дешеві види обладнання та техніки і, відповідно до цього,
постійно працювати над зниженням виробничих витрат, особливо над витратами на
трудові ресурси та матеріали, що в результаті призводить до зниження якості
виробленої продукції, погіршення її сервісного обслуговування та відставання від
сучасних вимог до машинобудівної продукції.
Основними структурними проблемами машинобудування Черкаської області є
такі:
- невідповідність масштабу та структури виробництву (низький рівень координації, невелика кількість замовлень при наявності значних потужностей);
- невідповідність платоспроможного попиту науково-технічній та виробничій
складовій потенціалу галузі (проблема із встановленням закупівельних цін, низька
платоспроможність замовників, необхідність оптимізації активів тощо).
Проблемне поле структури машинобудування Черкаської області представлене
на рис. 1.
З вищесказаного можна зробити висновок, що структура машинобудування
Черкаської області має ряд недоліків, подолання яких потребує реалізації таких
заходів:
- вдосконалення процесу управління виробничим ланцюгом таким чином,
щоб в Черкаській області були представлені всі ланки виробництва машинобудівної
продукції;
- модернізація обладнання за рахунок продажу старого обладнання, будівель і
споруд, що не використовуються у виробництві;
- набуття технологічних переваг в машинобудуванні шляхом трансферу
сучасних технологій.
Дані заходи є можливими завдяки розробці та реалізації концепції створення
машинобудівного кластера в Черкаській області.
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Рис. 1. Проблемне поле структури машинобудування Черкаської області

Хлопик І.Я.
cтарший інспектор відділу кадрів
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖЕРА
З ПИТАНЬ РОБОТИ З КАДРАМИ
У ролі адміністратора менеджер виконує свої повноваження для забезпечення
руху системи у відповідності до цілей організації та суспільства в цілому.
Виконуючи адміністраторську функцію менеджер розробляє та реалізує кадрову
політику, зокрема, комплектує штати, здійснює добір, навчання, розставлення та
переміщення кадрів. До того ж, менеджер реалізує усі функції управління. Особливу
роль при цьому відіграє стратегічне планування та контроль.
Керівники за допомогою методів управління впливають на процес досягнення
поставлених перед організацією цілей на всіх його етапах — планування, організації,
мотивації та контролю.
Контроль в діяльності менеджера повинен відповідати вимогам:
• контроль повинен бути постійним;
• контроль повинен бути об'єктивним (не повинен залежати від особистих
симпатій або антипатій менеджера по відношенню до підлеглих);
• контроль не повинен бути тотальним (оскільки це губить у робітників всіляку
самостійність, а також схильність до ініціативи);
• контроль повинен здійснюватися відкрито (підлеглі повинні знати, хто їх
контролює, у якій формі та якими засобами реалізується контроль);
• контроль повинен бути економічним;
• контроль не повинен розглядатися як форма особистого відношення менеджера;
• контроль є проявом уваги до робітника (хто не контролює, той не цікавиться
досягненнями свого персоналу);
• результати контролю повинні бути доведені до виконавців.
В основі стратегічної функції полягають планування та прогноз можливих подій
як у сфері діяльності конкретного менеджера, так і стосовно організації в цілому.
Реалізація цієї функції пов'язана, з одного боку, із встановленням найближчих планів, з
іншого із визначенням роботи на перспективу.
Центральним моментом творчого управління персоналом, виходячи з психологічних
аспектів управління, є здібність керівника позитивно впливати на працівників. Це означає, що
його вплив обґрунтований, а підлеглі з розумінням виконують розпорядження.
Методами психологічного впливу на підлеглих є навіювання (умовляння) та
переконання.
Необхідною умовою взаємодії людей у процесі спілкування є зворотний зв'язок, за
допомогою якого людина управляє своєю поведінкою, орієнтуючись на партнера.
Зворотний зв'язок – це процес обміну змістовною та однозначною pеакцією партнера на
інформацію i поведінку один одного.
Керівникам необхідно враховувати індивідуальні потреби працівників, динаміку
структури цих потреб у кожний конкретний період і домінуючі оцінки в системі винагород.
Тільки в цьому разі можна ефективно впливати на трудову поведінку персоналу.
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ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Однією з базових складових системи управління інтелектуальним потенціалом
підприємства виступає ефективна методологія та методика його оцінювання, від вибору
яких залежать критерії результативності процесів формування і використання даного
потенціалу.
У результаті проведеного детального аналізу вітчизняних і зарубіжних напрацювань у сфері оцінювання інтелектуального потенціалу, існуючі підходи до даного
питання було узагальнено у такі групи: підхід з позиції інтелектуального капіталу,
науково-освітній, ймовірнісний, управлінський і комбінований.
Найбільш поширеним є підхід до оцінювання інтелектуального потенціалу
підприємств через показники його інтелектуального капіталу, а саме його людської,
структурної і ринкової складових. При цьому, оцінка можлива з позиції: витрат,
понесених на створення, придбання, заміщення чи відновлення інтелектуального
капіталу; доходу, який приносить використання інтелектуального капіталу; порівняння
з інтелектуальним капіталом інших підприємств чи середньогалузевими показниками;
представлення наявності тих чи інших складових (кількості ліцензій, патентів, винаходів, кількісний склад працівників) та їхньої якісних характеристик. Серед українських дослідників, які мають напрацювання в межах даного підходу, є І. Мойсеєнко,
О. Кендюхов, В. Воліков та ін. Наприклад, В. Воліков [1, с. 10] у своїй оцінці інтелектуального потенціалу підприємств застосовує показники, що характеризують складові
інтелектуального капіталу: людський капітал, на який впливають такі чинники, як
кваліфікаційні характеристики та досвід працівників, якість їхньої роботи, інноваційна
культура; структурний капітал з діючими на нього науковими, організаційними,
інноваційними та комунікаційними чинниками; споживчий капітал, залежний від
іміджу, умов ринку, споживачів та результатів.
Науково-освітній підхід зводиться до визначення чисельності, професійних і
кваліфікаційних, мотиваційних характеристик працівників, а також наукової та інноваційної
активності персоналу підприємств (застосовується інструментарій витратного, дохідного та
ідентифікаційного підходів). Хорватський дослідник А. Пулік [4], вважаючи індикатором
результативного функціонування підприємства його прибутковість та фінансову успішність,
акцентує увагу на питанні створення ним доданої вартості, як запоруки досягнення цього
успіху. Приріст доданої вартості саме за рахунок інтелектуального потенціалу (Vaip) виражається відношенням: створена підприємством додана вартість ділиться на інтелектуальний
потенціал. Величиною інтелектуального потенціалу вважається вартість коштів, витрачених
на працівників підприємства як основних його носіїв. Тобто, демонструється скільки
грошових одиниць створеної вартості припадає на одну грошову одиницю, витрачену на
працівника.
Ймовірнісний підхід розвинула у своїй праці Д. Глотова [2, с. 19-21], який полягає
у розрахунку ймовірності розвитку інтелектуального потенціалу підприємства, що
залежить від трьох таких складових: вірогідність того, що працівник володіє
потрібними знаннями, навичками, досвідом та іншими професійними характеристиками; вірогідність володіння працівником вигідними для підприємства особистими
якостями; вірогідність сприятливого впливу на інтелектуальний потенціал корпоративної культури, структури управління, технологій тощо. Для кожної з трьох
складових пропонуються певний набір показників, добуток значень яких виражає її
кількісне значення.
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Представниками управлінського підходу слід вважати К. Нільсона і Д. Форда [3,
с. 419-421], які наголошують на необхідності проводити оцінювання даного потенціалу
у контексті майбутніх можливостей для підприємства. Інтелектуальний потенціал
розглядається ними як синтез таких чотирьох складових і належних їм підскладових:
людський потенціал (профіль і компетенції); структурний потенціал (процеси та
інновації); потенціал відносин (постачальники, клієнти, партнери); фінансовий капітал
(продуктивність ланцюга поставок, ринкова продуктивність). Основними вимогами, які
висуваються авторами до цього підходу, є орієнтованість на майбутній стан
інтелектуального потенціалу, точність і зрозумілість.
Стосовно комбінованого підходу, то сутність зводиться до поєднання описаних
вище підходів, переважно капітального і науково-освітнього.
Безумовно, капітальний підхід до аналізування інтелектуального потенціалу
підприємства є найбільш розповсюдженим і зручним для застосування, оскільки дає
можливість використовувати широкий спектр існуючих напрацювань щодо методів
вимірювання інтелектуального капіталу, яких є більше двадцяти, та відповідних їм
показників. Однак, даній групі, та іншим розглянутим підходам притаманні певні
недоліки з позиції їхнього перенесення на інтелектуальний потенціал, що зумовлює
певні проблеми і ставить під сумнів ймовірність одержання об’єктивного результату.
По-перше, постають проблеми, пов’язані з ототожненням інтелектуального потенціалу
та інтелектуального капіталу, що за своєю природою є різними поняттями. По-друге,
питання ймовірності вартісної оцінки інтелектуального потенціалу через вартісні
показники інтелектуальних ресурсів. Вважаємо за недоцільне застосовувати такі виміри
для аналізування інтелектуальних ресурсів особистісного рівня (знань, вмінь, навичок,
здібностей і мотивованості). Адже, витрачені грошові кошти підприємством на
професійну підготовку чи перепідготовку ще не гарантують засвоєння працівниками
відповідних знань і наявність можливостей їхнього застосування для досягнення цілей
його діяльності. Також, включення фінансового капіталу до складових інтелектуального потенціалу та розрахунок фінансових показників як елемента його оцінювання не
є виправданим. Фінансове забезпечення слід вважати внутрішнім фактором
підприємства, який безпосередньо пливає на процеси формування і використання його
інтелектуального потенціалу.
Серед вивчених праць не представлені поширені у економічній науці підходи, такі
як системний, процесний, функціональний і ситуаційний. Існуючі підходи, у більшості
випадків, полягають лише у намаганні виміряти вартість, дохідність чи витрати,
пов’язані з інтелектуальними ресурсами чи інтелектуальним потенціалом. Проте, вони
не дають відповіді на питання, пов’язані з оцінюванням саме систем формування і
використання інтелектуального потенціалу підприємства, тих процесів, які мають місце
у цих системах. Важливим аспектом повинно бути аналізування заходів, вирішуваних
завдань, здійснюваних керуючою системою підприємства з метою цілеспрямованого
формування і використання даного виду його потенціалу.
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к.е.н., доц. кафедри банківської справи
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ
НА ДИНАМІКУ ДЕПОЗИТІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В 2013 Р.
Ринок заощаджень займає важливе місце в структурі ринку банківських послуг,
оскільки саме на ньому відбувається формування переважної частки банківських
ресурсів. Так, на сьогодні депозити фізичних осіб становлять практично 60% сукупної
ресурсної бази банків України і є основою здійснення вітчизняними банками їх
активної діяльності. Варто відзначити, що за останні 5 років обсяг депозитів фізичних
осіб збільшився на 42% і на початок 2014 року склав понад 668 млрд. грн. При цьому
строкові кошти фізичних осіб збільшилися більше ніж у 2 рази зі 155,2 млрд. грн. до
350,8 млрд. грн. [1]. Дана тенденція може свідчити про відновлення довіри населення
до вітчизняної банківської системи, що безумовно позитивно відображається на
стабільності банківської системи в цілому.
Проаналізуємо фактори, що мали ключовий вплив на динаміку депозитів в 2013
році. Перш за все слід відзначити стабілізацію діяльності самої банківської системи, що
виражалася у зменшенні кількості проблемних банків, підвищенні якості кредитного
портфеля банків та зваженої й послідовної підтримки Національним банком України
банківської системи. Другим чинником, який сприяв відновленню довіри населення до
банківської системи стала макроекономічна стабілізація вітчизняної економіки,
головним індикатором якої став темп інфляції. Якщо у 2012 році спостерігалася вкрай
низька інфляція (0,6%), то вже у 2013 році було зафіксовано дефляцію (-0,3%) [2].
Стабілізація цін безумовно позитивно вплинула на схильність українців до
заощадження, оскільки процентні ставки по депозитам банки при цьому не знижували,
а отже привабливість депозитів як інструменту заощадження зросла.
Варто також відзначити й стабільність валютного курсу протягом 2013 року, який
коливався в межах 807,72–830,27 грн. за 100 дол. США, й волатильність якого склала всього
2,8%. Окрім стабілізуючого впливу даний фактор також сприяв конвертації доларових
депозитів у гривневі, що в свою чергу знизило валютні ризики банківської системи.
Ще одним безумовно важливим фактором, який позитивно вплинув на динаміку
депозитів у вітчизняних банках стало зростання доходів населення. Так, у 2013 р. в
порівнянні з 2012 сукупний наявний дохід українців зріс з 1,1 млрд. грн. до 1,2 млрд.
грн., при цьому дохід в розрахунку на 1 особу у квартальному вимірі також зріс з 6698
грн. до 7467 грн. [2]. Зростання середньомісячного доходу українців було незначним і
склало 9,3%, при цьому зростання заробітної плати становило лише 6,8%. На тлі такого
незначного зростання офіційних доходів слід відзначити суттєве зростання заощаджень
населення, яке склало 26,79%. Даний факт свідчить про відновлення довіри населення
до банків, що спонукало їх до вибору саме банківських інструментів заощаджень, тобто
у 2013 році частина накопичень, що зберігалася населенням «у банці» перейшла до
банків, що є безумовно позитивним сигналом для економіки.
Таким чином, підсумувавши вищезазначене, можемо стверджувати, що 2013 рік
став для ринку заощаджень позитивним. Зростання строкових вкладів населення, як
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основної складової банківських робочих ресурсів підтверджувалося відповідною
динамікою фундаментальних факторів, як то заробітна плата, валютний курс, інфляція,
стабільність банківської системи, яка у комплексі змогла покращити довіру населення
до вітчизняної банківської системи. Така тенденція створює для вітчизняних банків
можливості для активізації кредитних процесів, а для економіки – стимул до
нарощування виробничих потужностей.
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СЕКЦІЯ 4

ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХХІ СТОЛІТТІ
Бойко М.О.
аспірант
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА
Для ринкового господарства характерними є зміни економічної ситуації,
посилення чи послаблення конкурентної боротьби або спади ділової активності та
низка інших факторів невизначеності. Наявність ризику та невизначеність позначається
на фінансовому стані суб’єкту підприємницької діяльності, їх фінансових результатах
та на динаміці й структурі грошових потоків. Це, насамперед, є невід’ємною частиною
забезпечення економічної безпеки підприємства, як господарюючого суб’єкту,
основною метою якого стає забезпечення стабільності функціонування та досягнення
пріоритетних цілей своєї діяльності.
Узагальнення існуючих визначень категорії «економічна безпека підприємства»
дозволяє зробити висновок, що під економічною безпекою підприємства розуміється
забезпечення стабільного успішного функціонування та динамічного розвитку
підприємства у всіх сферах та видах діяльності з метою уникнення фінансових втрат
при такому стані ресурсів, що гарантує максимальне ефективне їх використання.
Існування не вирішених проблем щодо оцінки економічної безпеки, які пов’язані з
новими умовами ринкових трансформацій та методів господарювання, а також
відсутністю методики визначення економічної безпеки підприємств з урахуванням
галузевих особливостей обумовлює актуальність дослідження в цьому напрямку.
Реорганізація державних підприємств морського транспорту та створення нової
структури – адміністрації морських портів потребує підвищення уваги до побудови
ефективної системи управління економічною безпекою портового оператора, що дозволить
протистояти можливим загрозам, як внутрішнім так і зовнішнім. При цьому необхідно
враховувати, що управління економічною безпекою є підсистемою загального управління та
повинна базуватися на сукупності взаємопов'язаних процесів планування, організації,
мотивації і контролю, які забезпечують економічну безпеку в цілому.
Головна мета управління економічною безпекою – забезпечення найефективнішого
функціонування, найпродуктивнішої роботи операційної системи та економічного
використання ресурсів, забезпечення певного рівня трудового життя персоналу та якості
господарських процесів підприємства, а також постійного стимулювати нарощування
наявного потенціалу та його стабільного розвитку [1, с.655].
Концепцією системи управління економічною безпекою підприємства передбачається,
що керівництво підприємства повинне сформувати систему його пріоритетних інтересів,
виявити інтереси взаємодіючих з ним суб'єктів господарювання й обрати такі форми і
способи погодження цих інтересів, щоб результати взаємодії підприємства з цими
суб'єктами забезпечили його прибуткову роботу [2].
Звідси виходить, що на першому етапі розробки системи управління економічною
безпекою підприємства необхідно провести попереднє оцінювання та аналіз стану
економічної безпеки, а результатами ефективної роботи системи управління економічної
безпеки є отримання найкращого фінансового результату у вигляді прибутку.
Даний факт підтверджується тим, що «з основних напрямків організації економічної безпеки порту треба виділити фінансову складову, яка вважається провідною й
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вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання поліпшення фінансового
стану є пріоритетним напрямком в розвитку будь-якої економічної системи» [3, с. 127].
З урахуванням досвіду функціонування національних та іноземних портів
основними цілями економічної безпеки є забезпечення:
– високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності порту;
– забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб'єктів господарювання.
Що стосується морських портів, то «у вітчизняній літературі не розглядаються
питання забезпечення економічної безпеки портів як логістичних утворень, що є одним
з найважливіших національних та світових пріоритетів і вимагає посиленої уваги
керівників та функціональних менеджерів порту, інвесторів та представників державної
влади. На сьогодні не існує концептуального підходу щодо якісного забезпечення та
організації економічної безпеки порту, джерел виникнення загроз та комплексного
підходу з їх усунення» [3, с. 122].
З цього виходить, що управління економічною безпекою портового оператора
повинно ґрунтуватися на базі визначення різноманітних ризиків, під впливом яких він
функціонує. На сучасному етапі при оцінці ризику портового оператора необхідно
враховувати існуючу нестабільність вантажопотоків та значні структурні зсуви
вантажообігу. Крім того, специфічні особливості виконання вантажно-розвантажувальних робіт пов’язані з участю різних підрозділів, господарств та окремих споруд,
таких як перевантажувальні комплекси, відділи механізації, склади для зберігання
вантажів, автотранспорт, портовий флот, причальні споруди, територія та ін., що
ускладнює координацію окремих підрозділів при розробці системи управління
економічною безпекою порту.
Вищевикладене дозволяє констатувати, що при формуванні системи управління
економічною безпекою портового оператора необхідно визначити:
– сильні на слабкі сторони системи економічної безпеки;
– позитивні та негативні тенденції розвитку;
– оцінку рівня конкурентоспроможності портових робіт та послуг;
– випадки неефективного використання всіх видів ресурсів;
– можливості для розвитку та оптимізації економічної безпеки.
Визначення представлених складових є фундаментальною основою для
формування моделі управління економічною безпекою портового оператора.
Таким чином, для ефективного управління економічною безпекою портового
оператора в першу чергу необхідно попереднє оцінювання стану економічної безпеки, а
управління економічною безпекою повинно базуватися на сукупності взаємопов'язаних
процесів планування, організації, мотивації і контролю, які забезпечують економічну
безпеку в цілому. Перспективною базою для майбутніх досліджень є розробка основ
управління економічною безпекою та формування системи показників економічної
безпеки.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ
РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Реалізація моделі сталого розвитку у сфері природокористування потребує
вирішення основних питань, пов’язаних із формуванням сучасної високоефективної
інституціональної, фінансової та виробничої інфраструктури управління природними
ресурсами. Досягнення збалансованого розвитку еколого-економічних процесів
можливе завдяки впровадженню інноваційних управлінських механізмів, розробці
більш гнучких та адаптованих до сучасних умов інструментів, ефективній реалізації
прав власності на природні ресурси та ін.
Як свідчить зарубіжний досвід, держава, залишаючись одним із основних
власників природних ресурсів, характеризується тяжінням до адміністративних методів
управління або поступовим набуттям позицій пасивного власника, що не сприяє залученню інвестиційних ресурсів у сферу природокористування. Водночас принциповим
положенням є необхідність збереження публічної власності на природні ресурси,
враховуючи їх стратегічне, економічне та соціально-політичне значення. Дієвим
способом розв’язання такого протиріччя є розвиток партнерських відносин публічного
сектору та бізнесу, у яких роль держави була б обмеженою позиціями ініціатора та
засновника, а відповідальність та компетенції з управління та використання були б
делеговані бізнес-структурам [1].
З метою узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства у
сфері природокористування на територіальному рівні доцільним є створення мережі
спеціалізованих інвестиційних центрів (під контролем владних структур), які б змогли
акумулювати кошти, отримані у результаті перетворення природних ресурсів у
фінансові активи, а також забезпечити ефективний перерозподіл дивідендів та інших
доходів між власниками та користувачами природних ресурсів.
Реалізація такого механізму потребує застосування проектного підходу, визначальними особливостями якого є орієнтація на отримання конкретного господарського
та фінансового результату управлінської діяльності, а також застосування проектного
фінансування, що зумовлене необхідністю залучення і запозичення фінансових
ресурсів [3].
Серед головних особливостей проектної форми управління у сфері природокористування можна назвати наступні:
1. У якості об’єкту управління виступає конкретний задум (проект, бізнес-ідея).
Проектно-процесний підхід до управління природокористуванням обов’язково повинен
включати етапи генерації проекту, його оцінки, затвердження та реалізації.
2. Суб’єктом управління є спеціально створювана за участю державних та
місцевих органів влади проектна компанія, завданням якої є забезпечення цільового
комплексного та ефективного господарювання, і яка несе відповідальність за
отримання результатів проектної діяльності.
3. Замовниками та засновниками проекту можуть виступати державні, регіональні та
місцеві, владні структури, бізнес-корпорації, територіальна громада і органи місцевого
самоврядування, відносини між якими вибудовуються на засадах державно-приватного
партнерства, з дотриманням принципу збереження публічних форм власності на природні
ресурси [2]. При цьому проектна компанія є незалежною від засновників, а їх фінансовий
стан не впливає на ліквідність та ціну активів проектної компанії.
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4. В діяльність проектних структур активно впроваджується принцип сек’юритизації – відділення фінансової складової від виробничої, за якого, поряд із проектною компанією, створюється окрема фінансова одиниця (фінансова компанія), яка
формує фонд фінансування проектної діяльності за рахунок фінансових активів, в
основою яких, по суті, є природний капітал. Різновидами таких компаній є, зокрема,
суб’єкт фінансової діяльності зі спеціальними правами запозичення (SPV), інші типи
інститутів спільного інвестування – корпоративні та пайові інвестиційні фонди з
відповідними компаніями по управлінню фінансовими активами.
5. Джерелом відшкодування інвестиційних видатків є лише доходи, генеровані
самим проектом.
6. Після виконання проекту його результати у вигляді новостворених господарських об’єктів передаються корпоративній структурі з природокористування, яка
розраховується з акціонерами і кредиторами проектної компанії, перебирає на себе
управління господарським об’єктом і використовує його в економічній діяльності з
метою подальшого отримання прибутку.
Основою для формування інфраструктури проектного управління природними
ресурсами можуть стати кластерно-корпоративні державно-приватні об’єднання, головними перевагами яких є оптимізація розміщення і використання наявних природних
активів у господарській діяльності, а також, як наслідок, – максимізація їх вартості та
доходу, контроль та коригування фінансових потоків, ефективне використання різних
видів природно-ресурсної ренти, ефективне управління фінансовими інструментами,
що походять від природного капіталу тощо.
В межах кластер-корпорації для виконання низки інвестиційних проектів можуть
створюватися корпоративні інвестиційні фонди — інститути спільного інвестування у
формі відкритого акціонерного товариства [4]. При цьому компанія з управління
активами несе майнову відповідальність за збитки, завдані інституту спільного
інвестування своїми діями чи бездіяльністю, відшкодовуючи, згідно із законодавством.
Таким чином, проектна форма управління, будучи тісно пов’язаною з
інвестиційним механізмом функціонування економіки, використовуючи відповідну
інфраструктуру проектно-господарської діяльності, забезпечує найбільш економічно,
екологічно та соціально вигідний варіант природокористування. Завдання економічногосподарського механізму при цьому полягає у відборі з множини можливих
інвестиційних пропозицій щодо використання ресурсу саме таких, які б, у разі їх
реалізації, дозволили б отримати найбільшу сукупність екологічних, соціальних та суто
економічних, виробничих ефектів від використання природних ресурсів.
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Rapid development of tourism in the second half of ХХ century led to corresponding
changes in the scientific approach to the analysis of this direction. The peculiarity of the
touristic business is its unbreakable connection to the related industries and appropriate
interdependence between them. Nowadays tourism plays an important role in the formation of
internal economic space of the state. Economic and social impact which is reflected by
increasing the amount of currency income to the country`s budget, creation of new
workplaces and motivation of the development of national business system, refers tourism to
the group of priority directions of state policy [1].
According to the representatives of the World Council, total contribution of touristic
field to the GDP of Ukraine is 92,1 million UAH. Herewith the direct tourists` expenditures
were 24,6 billion UAH or 26,7 %, the indirect contribution of touristic field in the economy
was 56,4 % or 51,9 billion UAH, and induced contribution was 16,9 % or 15,6 billion UAH
[2, p.6].
According to the data of the World touristic organization UNWTO, Ukrainian share of
the tourists flows in Europe is about 4% and in general European revenues from tourism it
takes 0,9 % [3, с. 7]. Such a considerable difference in the structure of natural and cash flows
can be an evidence of the low efficiency of the Ukrainian touristic field and poor use of the
available touristic resources. In 2011, the travel portal Lonely Planet has enlisted Ukraine in
the top 10 countries to visit without great expenses. “A poor nation rich in colour-splashed
tradition and warm-hearted people” – this is how this online-resource describes Ukraine [4].
For the Ukraine international tourism is a fairly young industry in the phase of settling,
but it has all the conditions needed for an intensive foreign and domestic tourism
development. First of all, being in the heart of Europe, at the crossroads of major international
transport corridors, it has favorable climatic conditions, rich historical and cultural
opportunities, human and material resources.
In the present conditions the realization of international tourist activity is related with
the presence of large amount of risks. It can be explained by the feature of the tourist product,
presence of various factors of risks that influence both on tourists and the activity of tourist
enterprises. That’s why in the modern conditions for the enterprises of tourist industry the
important tasks are uthentication, evaluation and optimization of risks [5, p. 72].
There are factors hindering the development of this tertiary industry, among which we
can emphasize: insufficiently developed infrastructure, lack of skilled personnel, ecological
and criminal risks, low level of domestic comfort and high prices for services. Besides, the
containing factor of the touristic industry development and its material and technological base
are the problems of the tax legislation of Ukraine. This primarily relates to the payment of
value-added tax, land tax, hotel and resort fees. The mechanism of the incentive information
and advertising activities taxation and promotion of investments in the touristic industry is
undeveloped. The definition of tourism as the priority way of region development isn`t
supported by the favorable conditions that would be created by the government.
As you can see from the figure 1, in 2013 comparing to the previous two years the entry
of foreign citizens in Ukraine was the larger share. It displays that an international tourism in
Ukraine is developing.
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Fig. 1. Foreign citizens who visited Ukraine in 2011-2013
Source: based on [6]

Every entrance to the country had its definite purpose. In 2011 the majority of tourists,
namely 19180171 people, drove to Ukraine with an aim of private tourism. About 1225954
tourists were visiting the country for tourism. The least tourists entered Ukraine with an
educational aim, namely 59169 foreigners. For the purpose of cultural and sports exchange
5841842 tourists have visited our country. In total in 2011, Ukraine was visited by 21415296
tourists. The biggest flow of the foreign tourists was coming from such countries as:
Germany, Hungary, Israel, Slovakia, Moldova, Russia, Uzbekistan and others.
In 2012 the situation has slightly improved comparing to the year 2011. General number
of tourists was 23012823 people, which is 1597527 people more than in previous year. Most
of the foreign visitors were entering the country with the aim of cultural and sports exchange,
diplomatic and private purposes.
In 2013, 18167742 people have visited Ukraine with a private touristic aims, which
prevails the number of tourists in 2012. The majority of foreign visitors entered the territory
of Ukraine for the cultural and sports exchange, namely 5841872 people. The smallest
number of foreigners, namely 283 persons, entered the country for an educational purpose.
Generally, 24671227 people have entered the territory of Ukraine in 2013, which are 3255931
people more than in 2011. The biggest flow of the foreigners was from such countries as:
Belorussia, Germany, Hungary, Israel, Russia, Moldova, Poland and others [6].
The travel policy of Ukraine in the international tourism market is based on the active
marketing strategy aimed at the stimulation of the international tourism by creating the
positive image of the country as the one that is safe and comfortable for travelling.
From the figure 2 we can conclude, that the biggest number of the people travelling
abroad was in 2013. According to the data of the State Statistic Service of Ukraine, most of
them were leaving with the private aims, such as work search, business trips, or for permanent
residence.
The amount of the outward flow in 2011 was 19773143 people. It had happened due to
the growing number of the trips with a private aim (17285834 people) and by the organized
tourism (1590182 people). The majority of the outward flow was from such countries as
Belorussia, Czech Republic, Hungary, Russia, Poland and others.
In 2012 the general amount of the outward flow was 21432836 people, which is
1659693 people more than in previous year. Touristic trips abroad with a personal aim were
made by 20428369 people, organized tourism contained 641836 people, and business trips
were made by 362631 people. The biggest number of the outward flow went to such countries
as Belorussia, Austria, Czech Republic, Hungary, Russia, Israel, Italy and others.
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Fig. 2. Citizens of Ukraine who travelled abroad in 2011-2013
Source: based on [6]

In 2013 the general amount of the outward flow was 23761287 people, which is
2328451 more than in 2012. Trips abroad with a private aim were made by 23131296 people,
organized tourism contained 354840 people, and business trips share was 275151 people. As
you can see from the preceding, comparing to the year 2012 the number of the outward flow
with an aim of the organized tourism has lessened in 2013 by 286996 people. The biggest
share of the outward flow went to such countries as Belorussia, Germany, Greece, Austria,
Czech Republic, Moldova, Poland, Hungary, Russia, Portugal and others [6].
Thus, our country belongs to the countries having considerable but unrealized touristic
potential. In 2011, in the rating created by the experts of the World economic forum Ukraine
took the 85th place by its Travel & Tourism Competitiveness Index among 139 countries,
where Ukraine was left behind by such non-touristic for the first sight countries as Azerbaijan,
Namibia and others. In the previous similar rating in 2009 Ukraine has got higher rating – it
took 77th place. In 2008 and 2007 Ukraine had 77th and 78th place correspondingly [7, p. 8].
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market in Ukraine”] Skhid. 2010. № 7 (107). P. 1.
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2013. Electronic edition on CD-ROM. Pp. 72-73.
6. The official site of State Statistics Service of Ukraine [Online].
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ДОВІРА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кризові явища в економіці супроводжуються зниженням рівня платоспроможності і ділової активності суб’єктів господарювання. За таких умов невиконання,
часткове, або невчасне виконання укладених контрактів стає більш поширеним, ніж в
часі економічного росту, що загострює увагу на довірі до партнерів по бізнесу і робить
дане дослідження актуальним.
Довіра є об’єктом дослідження у багатьох науках. Саме тому може скластися
враження, що довіра є омонімом [3]. Відповідно, наповнення терміну «довіра» змістом
є також різним. Під довірою у різних випадках розуміють таке: 1) ставлення до когонебудь, що виникає на основі віри в чиюсь правоту, чесність, щирість і т. ін.; 2)
очікування одних членів суспільства того, що інші його члени будуть вести себе більшменш передбачувано, чесно і з увагою до потреб оточуючих, відповідно до деяких
загальних норм; 3) омонім зі значеннями: структура; диспозиція; ставлення; почуття;
очікування; віра; намір [1, с. 4]. Економічна довіра – це впевненість у надійності
економічного об'єкта, що ґрунтується на уявленні або знанні про нього і пов'язана зі
здатністю передбачати, прогнозувати чи впливати на дії цього об'єкта, є
формалізованою законом, або контрактом [1, с. 4]
У таблиці наведено об’єкти і предмети дослідження довіри основними науками,
де вказано, на яких саме проблемах загострює увагу та чи інша наука, а які проблеми
вона не розглядає.
Об’єкти і предмети дослідження довіри основними науками
Наука

Об’єкт дослідження (загальний для
науки)

Соціологія

Процеси, які відбуваються у
суспільстві – між людьми; між
людьми і соціальними інститутами,
між соціальними інститутами

Психологія

Процеси, які виникають у психіці
людини

Економіка

Процес ведення фінансовогосподарської діяльності
макро- і мікрорівні

Комп’ютерна
інженерія

Процеси, які відбуваються в
програмному забезпеченні ЕОМ

Предмет дослідження
Соціальні процеси, викликані поведінкою як
широких мас населення, так і окремих
індивідів залежно від рівня довіри,
закладеного у відносинах (інколи – соціальні
наслідки таких процесів)
Когнітивні та емоційні процеси, які
проходять у психіці людини, викликані
відносинами з різним рівнем довіри і їх
вплив на поведінку людини
Економічні процеси, які виникають між
суб’єктами господарювання (у тому числі й
домогосподарствами), а також державними
інституціями, залежно від рівня економічної
довіри
Процеси, які забезпечують виконання
комп’ютерними програмами і системами
належних їм функцій.

Об’єктами і суб’єктами довіри завжди є люди, або колективи [1, с. 4].
Варто проілюструвати на прикладі всі процеси, які відбуваються при зниженні
рівня довіри з переходом через поріг довіри (тобто коли довіра переходить у недовіру).
Візьмемо для прикладу людину, клієнта комерційного банку і розглянемо
ситуацію, коли їй банк не повертає завершений депозит. В різних науках навіть термін,
який вживатиметься стосовно людини буде різним. Так, в економці її назвуть фізичною
особою, в бізнесі – клієнтом банку (уточняючи, що це фізична особа), в психології –
особистістю (індивід – це в першу чергу тілесне буття людини [2, с. 22], особистість –
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це складна соціально зумовлена система психічних властивостей індивіда з притаманною їй психологічною структурою, взаємозв’язками між її елементами, що
виявляються і розвиваються у діяльності та поведінці й відповідають конкретній
соціальній ситуації життя людини, певному віковому етапу її розвитку [2, с. 26]).
Відповідно, коли довіра перетворюється у недовіру то людина починає
хвилюватися (емоційний компонент); думати, що то навмисно на ній хтось нажився
(когнітивний компонент), а в особливо важких випадках – що всі банки призначені для
«культурного» пограбування народу; понесе прямі матеріальні втрати (адже відома
сума депозиту, відсоткові ставки, і термін, на який затримано повернення депозиту – це
економічний компонент), може поповнити список протестувальників проти дій банку
(соціальний компонент), а навіть і якщо до протестів не вдасться, то все одно буде
незадоволена діями банку і банківської системи (наголос на слові система).
Незадоволені «системою» люди знижують рівень підтримки існуючій владі, яка очолює
«систему» (банківську, судову, або систему державної влади). Це також соціальний
компонент. Людина в цій ситуації – одна і як особистість, і як клієнт. Але різні науки
будуть досліджувати лише частину зазначених процесів, саме ту частину, яка підпадає
під об’єкт дослідження цієї науки (це не є погано, що кожна наука має свій об’єкт
дослідження, але у випадку з довірою варто мати на увазі такий порядок речей і
спиратися на останні дослідження в інших науках за цією темою).
Можна розглянути й інший приклад – коли довіра переросла у недовіру між
юридичними особами-контрагентами. Припустимо, що один із них винуватий, інший – ні.
Кожну юридичну особу очолює людина (особистість), або колектив (директор і його
заступники, але є ієрархія). І в кожного з членів правління (цілком можливо, що й не тільки
правління, а й інших працівників) тієї юридичної особи, яка понесла втрати виникатимуть ті
ж самі процеси, які описані у першому прикладі, різниця буде лише в силі і глибині цих
процесів. Дальше можна припустити, що відбудеться судова «тяганина» між контрагентами,
яка характеризуватимуться адміністративними витратами кожної зі сторін, затягування часу
тощо. Негативні процеси посиляться у випадку, коли потерпіла сторона програє суд, і
навпаки – послабляться, коли потерпіла сторона виграє суд. Тоді буде повернено рівень
довіри до «системи», але не до контрагента.
Форс-мажорні обставини не впливають на рівень довіри. Наприклад, під загрозою
настання надзвичайних подій, або при їх настанні може не падати рівень довіри до
«системи» навіть у випадку, коли «система» тривалий час не захищає потерпілу
сторону. Важливим є кінцевий результат, щоб винуватий був наказаним «системою»,
тоді рівень довіри до системи відновиться, але не до винуватця.
На прикладах проілюстровано, що довіра може сприйматися як омонім, адже всі
значення цієї категорії доповнюють одне одного. Тому при дослідженні довіри
необхідно використовувати останні дослідження в інших науках за цією темою.
1. Бонецький О. О. Взаємозв’язок економічної довіри з іншими видами довіри / О.
О. Бонецький // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2013. – № 6/3 (14). – С.
4-7. 2. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2ге вид. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с. 3. Mcknight,
D. H. The meanings of Trust / D. H. Mcknight, N. L. Chervany / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: \www/ URL: http://misrc.umn.edu/wpaper/WorkingPapers/9604.pdf.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ
В сучасних ринкових умовах існує ряд чинників, які допомагають підприємству
бути більш ефективним і конкурентоспроможним на ринку. Тому для підвищення
ефективності системи менеджменту на підприємстві необхідним є пошук нових
інструментів і методів організації роботи.
При діагностуванні консалтингових проектів доцільно використовувати метод позиціювання проектів за критеріями економічної привабливості та ефективності. Оцінювання
економічної привабливості консалтингового проекту можна здійснювати шляхом встановлення цілей розвитку, які є індивідуальними для кожного окремого проекту і виділення
пріоритетних критеріїв, які слід проранжирувати, визначивши величину питомої ваги
кожного критерію у величині загальної економічної привабливості.
У практиці при діагностуванні консалтингових проектів варто використовувати
так званий метод «витрати–вигоди», який розглядає та порівнює різні види вигод та
витрати консалтингового проекту. Однією з головних вимог цього методу є можливість
підсумку окремих видів вигод та витрат з фіксованими числовими коефіцієнтами та
отримання єдиної величини чистої вигоди проекту. Завданням консультанта є
оптимальний розподіл ресурсів організації-клієнта при визначенні засобів рішення його
проблем. При формуванні сукупності критеріїв необхідне чітке розуміння змісту кожного з них. Критеріями успішності завершення консалтингових проектів є виконання їх
в терміни і в рамках бюджету, проте це не свідчить що всі проекти повинні бути
успішними.
Метод середньої точки використовується при наявності великої кількості
альтернативних варіантів для проведення діагностування консалтингових проектів.
Діагностування варіантів здійснюється на основі оцінювання найбільш і найменш
переважного варіанта та завершується, коли визначається порівняльна перевага всіх
показників експертизи альтернативних варіантів.
Метод експертної класифікації доцільно використовувати, коли є необхідність
визначення належності альтернативних варіантів до певних класів, категорій, рівнів та
інше. Якщо при здійсненні діагностування консалтингових проектів експерту
необхідно віднести кожен з альтернативних варіантів до одного зі заздалегідь
визначених класів, то використовується процедура послідовного пред’явлення експерту
альтернативних варіантів. Відповідно до наявної в нього інформації про варіант оцінки
та використану ним оціночну систему консультант визначає, до якого з класів належить
даний об’єкт діагностування.
Метод парних порівнянь є одним із найбільш поширених методів оцінки порівняльних переваг альтернативних варіантів. При діагностуванні консалтингових проектів методом парних порівнянь експерту послідовно пропонуються пари альтернативних
варіантів, серед яких він повинен визначити більш кращий. Якщо експерт відносно
будь-якої пари об’єктів утруднюється це зробити, він має право вважати порівнювані
альтернативні варіанти рівноцінними або незіставлюваними.
Найбільш поширеним методом групової роботи є метод мозкового штурму, який
дозволяє генерувати велику кількість нових ідей за обмежений час. Мозковий штурм
здійснюється у два етапи. На першому етапі мозкового штурму при здійсненні
діагностування консалтингових проектів створюється максимальна кількість ідей за
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короткий період часу, які письмово фіксуються. Другий етап передбачає обговорення
зібраних ідей та вибір найоптимальнішої з точки зору її об’єктивності, відповідності
визначеним раніше вимогам та придатності до здійснення.
Самостійний науковий пошук – це метод навчання, який дозволяє експертові при
проведенні діагностування консалтингових проектів максимально детально вивчити
проблему, її структуру, на основі вже вивченого і викладеного в наукових роботах
вітчизняного та іноземного досвіду вирішення питання, що допоможе йому
орієнтуватися в проблемі чіткіше. Методологія дослідницької діяльності є системою
загальних правил, а також спеціальних прийомів і методів пізнання, доказу, оформлення і захисту результатів досліджень. Концентруючи увагу на основних або
ключових фактах, не можна не враховувати так звані непрямі факти, які на перший
погляд здаються малозначними.
Метод створення експертних опонуючих груп поєднує в собі методи самостійного
наукового пізнання і мозкового штурму. Принципи даного методу побудовані на
формуванні двох різних груп експертів щодо діагностування консалтингових проектів,
яким пропонується вирішити поставлену проблему різними способами, у результаті
захисту і дискусії керівництво підприємства-замовника приймає ту або іншу точку зору
і відповідно спосіб вирішення проблеми.
Метод Дельфі є одним з основних методів проведення діагностування. Метод
Дельфі передбачає прийняття рішень на основі залучення експертів, виявлення їх
думок з проблемних питань шляхом анкетування та статистичної обробки результатів.
Основними особливостями цього методу є: повна відмова від особистих контактів
експертів та колективних обговорень; багатотурова процедура опитування експертів;
забезпечення експертів інформацією, включаючи обмін інформацією між ними після
кожного туру опитування, при збереженні анонімності оцінок, аргументації та критики;
обґрунтування відповідей експертами на прохання організаторів.
Метод поділу полягає у тому, що при здійсненні діагностування консалтингових
проектів основну проблему поділяють на складові, що дозволяє виділити окремі
елементи та побудувати «дерево цілей». Для кожного елемента пропонується окреме
рішення та визначається комплекс заходів для його реалізації. Поступово реалізуючи
частини, можна вирішити загальну проблему.
Метод комбінування при діагностуванні консалтингових проектів дозволяє знаходити
нові рішення проблеми шляхом комбінування вже існуючих та заново визначених
характеристик досліджуваного предмета чи засобу. Для цього характеристики
упорядковують за різними класифікаційними ознаками. Отримане рішення вважається
новим з точки зору нового способу сполучення визначених параметрів.
Метод творчого пошуку альтернативних варіантів рішень. Діагностування
консалтингових проектів передбачає формування максимально можливої кількості
альтернатив вирішення проблеми. Формування переліку альтернатив має бути обумовлено
стратегічними та фактичними цілями організації, станом зовнішнього та внутрішнього
середовища, наявними та бажаними ресурсами, конкретними значеннями параметрів, що
підлягають та не підлягають коригуванню. Пошук альтернатив є творчим процесом, що
полягає у побудуванні нової комбінації з уже відомих прийомів і підходів.
При здійсненні діагностування консалтингових проектів важливим є вибір
методів і критеріїв, які залежать від специфіки проекту. В залежності від завдань
діагностування, при ідентифікації поточного стану консалтингового проекту можуть
використовуватись різні методи структурного, кількісного та якісного аналізу впливу
різних факторів.
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LEAN PRODUCTION AND COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS:
WORLD EXPERIENCE
Under conditions of limited financial, human and material resources is very important to
establish a production that would bring maximum profit with minimum cost. Free access to
information resources allows optimizing production techniques and «killing» the extra costs.
Cost-effectiveness analysis (CEA) is a form of economic analysis that compares the
relative costs and outcomes (effects) of two or more courses of action. Cost-effectiveness
analysis is distinct from cost-benefit analysis, which assigns a monetary value to the measure
of effect [2]. The most commonly used outcome measure is quality-adjusted life years
(QALY) [2]. Cost-utility analysis is similar to cost-effectiveness analysis. Cost-effectiveness
analyses are often visualized on a cost-effectiveness plane consisting of four-quadrants.
Outcomes plotted in Quadrant I are more effective and more expensive, those in Quadrant II
are more effective and less expensive, those in Quadrant III are less effective and less
expensive, and those in Quadrant IV are less effective and more expensive [3].
Lean production is an assembly-line methodology developed originally for Toyota and
the manufacturing of automobiles. It is also known as the Toyota Production System or justin-time production. Lean production principles are also referred to as lean management or
lean thinking [1].
According to Michael Cusumano, who wrote a book on the Japanese car industry, the
high productivity achieved by the lean-production methods of Japan's car manufacturers
depends not as some have maintained on a peculiarity of Japanese culture or of Japanese
workers, but on technology and management.
The methods challenged fundamental assumptions about mass production. These
consisted of revisions in American and European equipment, production techniques, and
labour and supplier policies introduced primarily in the 1950s and 1960s when total Japanese
manufacturing volumes and volumes per model were extremely low by US or European
standards.
Lean production methods have been introduced by many companies without sacrificing
economies of scale. Japanese car manufacturers have achieved unit costs of production well
below those of more traditionally organised European and American manufacturers with
twice their volume. These same Japanese companies have also been leaders in the speed and
efficiency of new product design, a crucial skill in a world where time to market is an
important competitive lever [4].
So the implementation of lean production system is a challenge for Ukrainian
companies as stay out of global trends in terms of total globalization is impossible.
1. TechTarget [Online]. Available: http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/
definition/lean-production.
2. Bleichrodt H., Quiggin J. (December 1999). Life-cycle preferences over consumption
and health: when is cost-effectiveness analysis equivalent to cost-benefit analysis? J. Health
Econ. 18 (6). Pp. 681-708.
3. Black William (1990). A Graphical Representation of Cost-Effectiveness. Med Decis
Making. 10 (3). Pp. 212-214.
4. Lean production [Online]. Available: http://www.economist.com/node/14299730.
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ЗМІСТ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що однією із детермінант
формування конкурентних переваг національної економіки є розвиток інжинірингу й
інжинірингових організацій. Вони – важлива складова інноваційної інфраструктури
будь-якої держави разом із бізнес-інкубаторами, технопарками, технополісами,
венчурними компаніями тощо. Нерідко інжинірингові організації у ринковій економіці
є з’єднувальною ланкою між проектними інститутами й виробничим підприємством
різних сфер економіки.
Сучасні інжинірингові компанії надають значне різноманіття послуг для бізнесу.
Відтак, сфера інжинірингу доволі широка. Нерідко вона обмежуються лише наданням
інженерно-консультаційних послуг (наприклад, щодо проектування конкретного
об’єкта, визначення особливостей його водопостачання і водовідведення), які, зокрема,
можуть втілюватись у проектно-технічній документації. В іншому ж випадку
інжинірингові компанії не тільки проектанти, але й виконавці усіх необхідних робіт
(включаючи будівництво й експлуатацію виробничих об’єктів, розроблення технічних
специфікацій, нагляд за виконанням усіх необхідних робіт тощо).
Асортимент послуг інжинірингових компаній може включати також розроблення
генплану, складання технічного завдання і проектних пропозицій, формулювання
вимог щодо необхідного обладнання й матеріалів, здійснення проектних розрахунків,
виконання робочих креслень, визначення оптимальної структури виробництва,
здійснення інженерно-розвідувальних робіт із будівництва об’єктів, надання
консультації та авторського нагляду під час монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
Інжинірингові компанії у межах комплексного інжинірингу можуть також автоматизувати виробничі підрозділи, розробляти різні технологічні схеми виробництва,
розробляти бізнес-плани чи навіть будувати заводи «під ключ». Вони також за
необхідності можуть розробляти альтернативні варіанти модернізації виробництва, а
також покращувати окремі технологічні операції. Як результат, інжинірингові компанії
у ринковій економіці можуть виступати консультантами, підрядниками чи координаторами; вони можуть надавати послуги як стандартного, так й індивідуального
інжинірингу; їхні послуги можуть бути інноваційно- чи неінноваційно спрямовані. Завдяки
налагодженій співпраці із венчурними фондами, інвестиційними компаніями, фінансовими
структурами, а також виробниками обладнання інжинірингові організації, одержавши
технічне замовлення, за деякий час спроможні надати технологічне вирішення проблеми,
наприклад, налагодити і здійснити запуск виробничого процесу із заданими параметрами
витрат, якості, екологічності, енергоощадності, продуктивності тощо.
Сьогодні умови функціонування вітчизняних підприємств, насамперед,
промислових, докорінно змінюють ставлення до інжинірингу й інжинірингових
компаній. Якщо донедавна інжинірингом цікавилися здебільшого великі підприємства
(насамперед, з іноземним капіталом і то часто заради престижу), то вже зараз до послуг
інжинірингових організацій вдаються і середні за розміром підприємства, які
розуміють, для чого їм це потрібно.
Таким чином, спектр інжинірингових послуг надзвичайно різноманітний.
Інжинірингові компанії пропонують ринку не поодинокі інжинірингові продукти, а
комплекс інжинірингових рішень. Це слід враховувати суб’єктам бізнесу під час
обрання інжинірингової організації.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Успішне реформування і подальше становлення економіки України як складової
частини економічної системи світового співтовариства багато в чому залежить від
вірного теоретичного осмислення можливостей реалізації величезного потенціалу
держави в нових умовах. Якщо стосовно капітальних фондів і фінансових ресурсів
концепція досить визначена, то щодо природного середовища й окремих її складових
питання залишається відкритим.
З підвищенням ступеня самостійності господарчої діяльності стає очевидною
необхідність удосконалення управління економічною діяльністю з врахуванням забезпечення екологічної безпеки. Практика виявляє недостатню ефективність існуючих
економічних та управлінських механізмів, які покликані зацікавити у вирішенні
екологічних проблем менеджерів різних рівнів управління, в тому числі й керівників
підприємств, які є головними господарюючими суб’єктами, які сприяють розвитку
економіки та одночасно виступають джерелами екологічної небезпеки. Тяжкі
екологічні наслідки господарської діяльності полягають у відсутності належного
управління природокористуванням. Стратегічні цілі розвитку повинні узгоджуватися за
навантаженням на територію. Збереження прийнятного стану навколишнього
середовища може здійснюватися через екологізацію економіки.
В Україні економічний механізм екологічного регулювання знаходиться на цей час в
стадії становлення. Державне регулювання цієї сфери має забезпечувати з боку держави
систему гарантій екологічної безпеки, певною мірою впорядковувати систему управління в
галузі природокористування, закладати підвалини гармонійного узгодження екологічних
інтересів суспільства з інтересами його економічного розвитку.
Державному регулюванню підлягають передусім стан навколишнього середовища, тобто сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів, природні
ресурси, які залучені до господарського обігу, так і ті, що на цей час не використовуються в народному господарстві. Основі принципи регулювання природокористування в Україні зазначено Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища».
З метою реалізації функції державного регулювання охорони та раціонального
використання природних ресурсів визначено три рівні управління: національний,
регіональний і місцевий.
Органи регулювання відносин у сфері природокористування на національному
рівні є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство екології та
природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство освіти і науки України, Державна екологічна інспекція України та інші.
Міністерство екології та природних ресурсів України, головним завданням якого є
комплексне управління природоохоронною діяльністю в країні, розробка і проведення
єдиної науково-технічної політики з охорони навколишнього середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, координація
діяльності міністерств і відомств у цій галузі.
На національному рівні укладаються угоди щодо законодавчого забезпечення охорони
навколишнього середовища, розроблення та впровадження еколого-економічних норм і
нормативів, виділення бюджетних коштів на природоохоронні цілі, прийняття та
фінансування державних екологічних програм, надання природокористувачам пільг і
створення обмежень у використанні природоресурсного потенціалу тощо.
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Основна мета державної екологічної політики – створення ефективних правових та
економічних умов з метою надання регіонам можливостей використати наявні матеріальні
та фінансові ресурси для природоохоронних заходів і проведення комплексу управлінських
дій щодо зміни галузевої і технологічної структури виробництва в бік зменшення його
впливу на стан навколишнього природного середовища.
Державна регіональна еколого-екологічна політика має ґрунтуватися на
принципах дотримання загальнонаціональних екологічних пріоритетів, забезпечення
розмежування повноважень між центральними та місцевими органами та ураховувати
екологічні інтереси регіонів. Природоохоронну діяльність в регіонах необхідно
стимулювати, надаючи економічні пільги господарюючим суб’єктам, які намагаються
забезпечити позитивні екологічні результати.
До компетенції органів, які керують природоохоронною діяльністю на місцевому
рівні, входить контроль за використанням природоохоронного законодавства. До
складу зазначених органів належать місцеві ради і їх виконавчі та розпорядчі органи,
державні обласні управління охорони навколишнього середовища, районні та міські
державні інспекції з охорони навколишнього середовища. Саме на місцевому рівні
найвиразніше проявляється недосконалість організаційно-функціональної структури
управління природокористування.
Організаціно-економічний механізм управління природоохоронною діяльністю
має забезпечити ефективну взаємодію та координацію роботи різних державних і
суспільних організації, які займаються охороною навколишнього середовища на різних
рівнях: державному, регіональному та місцевому. Однак прикрою особливістю
формування даного механізму є те, що воно здійснюється досить фрагментарно. Це
обумовлено рядом факторів, у тому числі політичними і господарськими прорахунками
протягом трансформаційного періоду, застарілими основами його створення відповідно
до вимог колишньої командно-адміністративної системи. Причому розгортається
процес формування економічного механізму екологічного регулювання одночасно зі
становленням специфічних ринкових відносин. Крім того, чимало еколого-економічних
інструментів природокористування і природоохоронної діяльності існує тільки на рівні
законодавчих положень, залишаючись дотепер не реалізованими, і тому їх можна з
повним правом назвати "віртуальними". Економічний механізм екологічного
регулювання характеризується негнучкістю свого інструментарію, що повинний бути
адекватним еколого-економічним реаліям, неконструктивністю в подоланні протиріч
взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем.
Порівнюючи процеси управлінням природокористуванням з досвідом зарубіжних
країн можна відмітити, що вони навчилися вміло поєднувати економічні методи з
плановими, адміністративними та правовими. Однак в Україні робота по вдосконаленню економічного механізму природокористування повинна продовжуватися в
напрямках модернізації існуючих регуляторів та одночасно з розробкою і
впровадженням у практику нових ринкових інструментів. Світовий досвід доводить,
що система екологічного менеджменту залежить від ефективності економічного
механізму природокористування, який базується на збалансованому поєднанні
регуляторів примусово-обмежувального характеру з регуляторами стимулюючокомпенсаційного характеру, які, в свою чергу, забезпечують сприятливіші умови для
природозбереження, а також для забезпечення екологічно безпечних технологій і
методів господарювання, все це на даному етапі повинно впроваджуватися за
сприянням та пильним наглядом державних органів.
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ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
НА ПРОЦЕС ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ УКРАЇНСЬКИХ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
На шляху просування до євроінтеграційних організацій як мети становлення
кращих засад життєдіяльності суспільства механізми ефективного управління
економікою грають ключову роль. До таких механізмів, які є засобами ефективного
неспоживацького управління можна віднести державно-приватне партнерство (ДПП).
ДПП, як інструмент результативного управління економічними процесами є механізмом державного регулювання туристичного ринку. В складних нестійких умовах туризм, як
специфічна галузь світового господарства, потребує особливих умов для свого функціонування та поступового розвитку. Удосконалення ринку туристичних послуг вимагає
затратних заходів та масштабних ресурсних інвестицій. Брак сучасного вітчизняного досвіду
в цій новій сфері, пов’язаній із великим циклом життя економічних механізмів такого типу
та наявність конфліктних ситуацій істотно підвищує ризики для прибуткової діяльності [3].
Для подальшого розвитку туризму необхідна глибока модернізація існуючої, розбудова нової інфраструктури та створення повноцінних умов для виживання на даному етапі розвитку.
Механізми ДПП за типом свого впливу на туристичну галузь можна умовно
поділити на три основні типи: направлені безпосередньо на створення об’єктів по
наданню туристичних послуг, створені в паралельних галузях економіки, що мають
прямий чи безпосередній вплив на туристичну сферу та різного роду комбіновані типи.
Відповідно різниться масштаб механізмів ДПП, глибина та рівень їх застосування.
Одною із основних цілей співробітництва суб’єктів партнерства є поєднання переваг
різних сторін: державної – в сфері регулювання напрямків розвитку галузей, зменшення
ризиків від діяльності, приватної – для здійснення ефективного менеджменту та отримання
прибутку від діяльності та громадських організацій по проведенні постійного моніторингу
процесу. Згідно законодавства [2] сторони несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями в рамках спільної угоди. При цьому каналами впливу є законодавчі, нормативні,
податкові, фінансові, інформаційні і управлінські регулятори.
В рамках євроцентричного руху України та створення нової національної геопросторової моделі туристичного бізнесу відбувається корінна зміна вимог до рівня ресурсного забезпечення функціональних процесів. Разом із розвитком континентально-морської моделі відбувається її поступове підключення до континентально-океанійської моделі поліфункціонального типу. При цьому ринок туристичних послуг поступово змінюється від закритого,
акумулюючого туристичні потоки на реформований із самозбалансованим виїздно-в’їздним
потоком. Цей процес має на меті створення стабілізованої, експортно орієнтованої моделі
національного ринку туризму, із підвищеною стійкістю до негативних факторів росту. [4]
Стійкі туристичні потоки, що є основою сучасного турбізнесу можуть повноцінно
існувати лише в умовах, коли територіальні ресурси можуть гнучко та повноцінно
задовольняти потреби туристів відповідно до своїх властивостей. Ці потоки є туристичними
коридорами, що з’єднують ядра концентрації туристичної діяльності, разом утворюючи
геопросторовий каркас туристичного ринку. Динаміка туристичної активності таких ядер є
результатом поліфункціонального розвитку центрів туристичної діяльності. Вона обумовлена їх ресурсними можливостями та заданими напрямками стратегічного розвитку.
Згідно Закону України «Про туризм» напрямки освоєння і розвитку туристичних
ресурсів визначаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування
відповідно до програм розвитку туризму» [1].
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Тому прийнята державна концепція програми розвитку туризму покликана
врахувати нераціональне використання національного туристичного потенціалу та
проаналізувати ризики втрат до бюджету. Збалансування державних та приватних
інтересів шляхом застосування механізмів ДПП для подолання негативних процесів у
сфері туризму та формування позитивного іміджу держави на міжнародному рівні,
забезпечення захисту економічних інтересів держави, активізації розвитку туризму та
забезпечення конкурентоздатності його на міжнародному ринку [5].
Таким чином, модель самоорганізації розвитку туризму на основі механізмів ДПП
та національних програм є варіантом вирішення назрілих економічних проблем
національного туристичного ринку.
1. Закон України “Про туризм» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-15
2. Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електронний ресурс] –
Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2404-1
3. Димчук А.В. Механізми державного регулювання туристичного ринку: світовий
досвід. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск IIІ
(43). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/dymchuk.htm.
4. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного процесу.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/aref_tourism/lubiceva.htm.
5. Розпорядження Кабінет міністрів України про «Концепцію державної цільової
програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року» [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80.
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ДВНЗ „Донецький Національний Технічний Університет”
Науковий керівник – к.е.н., доцент Мєшков А.В.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах вітчизняної практики управління розвиток кадрового
потенціалу стає одним з пріоритетних напрямків формування стратегії підприємства.
Розвиток людини – це процес її якісної зміни під впливом зовнішніх і внутрішніх,
соціальних і природних чинників [1]. Основна мета розвитку кадрів – забезпечення
організації добре інформованими і мотивованими працівниками відповідно до стратегії
і цілей організації, здатних забезпечити, у свою чергу, рішення завдань підприємства.
Під самою ж системою розвитку кадрів слід розуміти комплекс взаємопов’язаних
інформаційних та освітніх характеристик і елементів, що мають відношення до
конкретних робочих місць, які сприяють підвищенню кваліфікації працівників [3].
Одним із заходів щодо розвитку кадрів є інвестування у розвиток кадрового
потенціалу. Під інвестиціями у розвиток кадрового потенціалу слід розуміти витрати
підприємства, що пов'язані з підвищенням загальноосвітнього і професійного рівня
працівників, виплатами стимулюючого і компенсаційного характеру [4].
Проблема інвестицій є багатогранною й актуальною в Україні. Питанням
інвестування присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як
Бланк І.А., Гаврилюк О.В., Грішнова О.А., Даниленко А.І., Ковальов В.В., Колот А.І.,
Макогон Ю.В., Мєшков А.В., Пересада А.А., Попова О.Ю., В.М.Хобта В.М., та інші. В
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той же час аспекти інвестування у трудові ресурси підприємств залишилися в більшості
авторських досліджень недостатньо розкритими.
Враховуючи все вище зазначене, метою статті є дослідження специфіки
інвестування в кадровий потенціал в сучасних умовах господарювання в Україні.
Причиною і наслідком недостатньо ефективної роботи вітчизняних підприємств є
низький рівень заробітної плати, що є основним мотивом трудової діяльності в умовах
погіршення параметрів соціальної інфраструктури. Це обумовлює низьку якість
кадрового потенціалу і ще більш погіршує положення господарюючих суб'єктів. У
сучасному трактуванні розвиток розглядається, перш за все, з позиції соціального
результату – поліпшення якості життя. Соціально-економічний розвиток виробництва
можливий лише при забезпеченні балансу інтересів власників підприємства, найманих
робітників і держави [5]. Згідно із Законом України «Про господарські товариства»,
«фонд розвитку персоналу: утворюється за рахунок чистого прибутку підприємства, що
залишається після формування фондів...». Крім того, слід зазначити, що провідні
організації витрачають на професійний розвиток своїх співробітників значні кошти –
від 2 до 10% фонду заробітної плати. Ці витрати є капіталовкладеннями організації в
розвиток своїх співробітників, від яких вона чекає віддачу у вигляді підвищення
продуктивності. Проте такий підхід при визначенні розміру інвестицій у персонал для
вітчизняних підприємств має значний недолік, що, в першу чергу, пов’язано з низькою
питомою вагою фонду оплати праці в собівартості продукції [6]. Так, якщо в США
частка заробітної плати в собівартості продукції досягає 50%, в економічно розвинутих
країнах Європи дорівнює 20–30%, то в Україні – лише 1–10%. Враховуючі пропозиції
щодо створення пайового інвестиційного фонду, на наш погляд, можна запропонувати
аналогічний підхід щодо формування фонду розвитку персоналу на вітчизняних
підприємствах (див. рис. 1). Найважливішим чинником, який визначає рівень
інвестицій є співвідношення між споживанням і заощадженням. Іншим важливим
чинником, що визначає рівень інвестицій в суспільстві, є безпека вкладень.
Інвестиції за джерелами фінансування

Кошти Фонду розвитку персоналу(ФРП)

Первинна сума
вкладів персоналу

Плата за використання ФРП як кредитних ресурсів

Нарахування на фонд оплати
праці (розвиток кадрів)

Економія з податку на
прибуток

Розвиток кадрового потенціалу
загальноосвітня підготовка
професійно-кваліфікаційне просування і планування кар'єри робітників і фахівців

виробнича адаптація прийнятих працівників

атестація кадрів
професійне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

Рис 1. Джерела формування внутрішньоорганізаційних інвестицій
в розвиток кадрового потенціалу
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Наступним чинником, який робить вплив на перетворення заощаджень в інвестиції, є рівень прибутку на інвестиції. Всі ці чинники характеризують здатність
внутрішньоорганізаційного механізму перетворювати заощадження на інвестиції [5].
Таким чином, з реалізацією внутрішньоорганізаційного фінансово-інвестиційного
механізму формування і використання заощаджень, персоналу можуть бути створені
умови для розвитку кадрового потенціалу підприємства. Але при цьому необхідність
створення надійної системи залучення коштів, спрямованих на здійснення мотивуючих
виплат персоналу, ефективне використання якої забезпечувала б повернення капіталу в
майбутньому і стимулювала економічне зростання, є одним з ключових завдань
сучасного етапу розвитку підприємств. Перехід до кадровоорієнтованої моделі підприємств передбачає перебудову всієї внутрішньої діяльності, і перш за все формування
відповідної стратегії організації і використання спеціалізованих технологій.
1. Антропов В. А. Территориальные транспортные комплексы / В. А. Антропов,
А. С. Мишарин //. – Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 241 с.
2. Хобта В.М. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на
підприємствах / В.М.Хобта, О.Ю.Попова // Монографія: НАН України. Інститут
економіки промисловості. МОН України. ДонНТУ. – Донецьк, 2005. – 343 с.
3. Мєшков А.В. Управління організацією оплати праці на підприємствах в Україні /
А.В. Мєшков, Г.Є. Мудра // Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: економічна. Випуск 33-1 (128).– Донецьк, ДонНТУ, 2008. – С. 201.
4. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної
підготовки / О.А. Грішнова //. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2011. – 254с.
5. Колот А.І. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів
формування економіки знань / А. І.Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. – №4. –с.9
6. Захарова О.В. «Розвиток класифікації показників оцінки ефективності
інвестицій у людський капітал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Венчурне інвестування набуло широкого розповсюдження в світі у другій половині
двадцятого століття, але для України – це відносно нове інвестиційне джерело, що набуває
особливої актуальності у зв’язку з необхідністю структурної перебудови економіки.
Заслуговує на увагу розгляд основних етапів процесу венчурного інвестування та
особливостей їх реалізації в умовах національної економіки.
На етапі формування венчурного фонду здійснюється акумуляція коштів інвесторів.
На етапі «Deal-flou» здійснюється пошук прибуткових та інноваційних проектів.
Український венчурний бізнес має певні проблеми пов’язані з роботою з компаніямиреципієнтами: 1) робітники потенційних венчурних фірм не мають достатньої професійної
підготовки та вміння працювати з венчурними фондами; 2) відсутня достатня інформованість українських підприємців щодо принципів співпраці з венчурними інвесторами.
За даними опитування підприємців, 90% опитаних не стикались з даними щодо
розвитку українського венчурного бізнесу [1]. На жаль, це дуже сумна статистика, бо
венчурний бізнес та загалом інновації вже давно стали рушійною силою розвитку
економічних систем таких країн, як США, Китай, Велика Британія та інших.
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Інформацію про бізнес-проекти та інноваційні ідеї на ранньому етапі їх розвитку в
Україні можна отримати безпосередньо через такі канали, як преса, спеціалізовані
презентації, виставки, особисті контакти менеджерів венчурних фірм та фондів. Цього
недостатньо виходячи із опитування, тому необхідно запровадити механізми зв’язку
венчурних інвесторів та винахідників на офіційному рівні, у першу чергу за допомогою
державної підтримки.
Етап «Due Diligence» характеризується дослідженням фінансово-економічної,
юридичної, технологічної сторін фірми.
На цьому етапі венчурні фонди з переважанням іноземного капіталу віддають перевагу
фірмам, які були рекомендовані «західними» партнерами або які мають зв'язок з світовими
ринками. Неформальні зв’язки та бізнес-контакти є дуже важливими для фірм-реципієнтів.
Етап «Hands-on management» характеризується управлінням проектом та
консалтинговою допомогою при виникаючих проблемах та питаннях у фірм-реципієнтів. З
причини недостатньої інформованості українських підприємців, більшість із них вважає, що
при венчурній формі інвестицій компанія переходить під суцільний контроль венчурного
фонду. Це уявлення є помилковим та потребує корекції за допомогою проведення
національних виставок, конференцій за тематикою венчурного фінансування, друкування
різноманітних посібників та брошур організаціями, які підтримують розвиток бізнесу.
На етапі «Exit» інвестор здійснює вихід з проекту. У зв’язку з недостатнім розвитком
фондового ринку в Україні, вивід акцій фірми через IPO має суттєві проблеми, у зв’язку з
відсутністю механізмів, які можуть адекватно оцінити вартість акцій фірми.
Доцільно в цьому контексті розглянути поділ процесу зростання та розвитку
компанії на стадії, які існують у венчурному бізнесі. Розмежування таких етапів
необхідно для зниження фінансового ризику інвесторів у випадку відхилення від
запланованого порядку реалізації проекту, а також для залучення додаткових коштів на
відповідних етапах у випадку успішного проходження стадій венчурного фінансування
компанією, що інвестується.
У загальному вигляді науковцями виділяються наступні стадії розвитку компанії:
1) Стадія «Seed» – достартове фінансування нового проекту або інвестування
коштів на початковій (посівній) стадії розвитку фірми. Вона охоплює період часу від
декількох місяців до року.
На цій стадії розвитку компанія потребує вливання фінансових коштів, які
спрямовуються на обґрунтування комерційної доцільності ідеї з теоретичної та
практичної точок зору. Інвестування капіталу на цій стадії має найбільш ризиковий
характер: дані, що підтверджують економічну прибутковість та життєздатність проекту
практично відсутні або мають прогнозний характер, але доцільно підкреслити, що
кошти, які інвестуються на цій стадії приносять найбільші прибутки.
У світовій економіці склались дві принципово протилежних моделі венчурного
капіталізму: американська та європейська. Саме перша орієнтована на фінансування
ранніх стадій розвитку фірми за участю, головним чином, коштів приватних осіб або
бізнес-ангелів.
В українській венчурній індустрії майже відсутнє фінансування на цій стадії
розвитку фірми, що наближує принципи українського венчурного фінансування до
європейської моделі венчурного капіталізму. Така ситуація обумовлена як відсутністю
«банку ідей», який би став посередником між інноваторами та приватними інвесторами, так і відсутністю інституту професійних «бізнес-ангелів».
2) Стадія «Start-up» – етап стартового фінансування проекту. На цій стадії
компанія вже має формальний бізнес-план та дослідні зразки, існує колектив
менеджерів, отримані результати дослідження ринку та ведеться робота щодо виходу
продукції на ринок. Ризик інвестицій залишається на достатньо високому рівні, але їх
очікуваний дохід на рік знижується порівняно з етапом «Seed» до 35-50%.
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Інвестиційні проекти, які пропонуються для фінансування в Україні ще не готові
до комерційного, в тому числі венчурного, інвестування, навіть найкращі із них. Це
стосується не тільки компаній, які знаходяться на стадіях «Seed» та «Start-up», а й фірм
на більш пізніх етапах становлення.
Українські інвестиційні проекти, бізнес-плани є більш технологічно ніж бізнесорієнтовані, перевантажені формулами та описами технологій, таким чином інноватори
намагаються продати інвестору так би мовити проблему, в той час як необхідно
продавати результат.
Отже, однією з проблем українських підприємців є неякісно складений бізнесплан, що є припоною для залучення як українських венчурних інвестицій, так і їх
отримання з іноземних джерел. Однією з причин такої ситуації є нерозвиненість
консалтингу у сфері бізнес-планування. У фірм-реципієнтів часто виникають труднощі
з маркетинговими дослідженнями, описом ринку та його перспективним розвитком, що
закладає загрозу втрати конкурентних переваг.
Відсутність належної державної підтримки на начальних стадіях розвитку фірми є
також серйозною припоною. У цьому контексті українському уряду доцільно
переглянути податкову політику у розрізі стимулювання підприємницької діяльності
інноваційно-активних підприємств, надання держаних субсидій і пільг тим, хто
впроваджує інновації, приймає участь у венчурних проектах.
3) Стадія «Early Stage, early growth» – етап раннього зростання фірми характеризується
безпосереднім початком практичної діяльності, яка пов’язана з випуском нової продукції або
комерціалізацією нової послуги. На цій стадії компанія ще не генерує достатнього об’єму
прибутків, які б забезпечували розширення діяльності, створення оборотних фондів та
сплату платежів. Виходячи з досвіду різноманітних венчурних фірм, отримання «точки
беззбитковості» припадає саме на цю стадію [2, с.74].
Етапу «Early Stage» та наступним за ним притаманна участь інвесторів в
управлінні компанією. Існують певні особливості такого співробітництва в світі:
─ інвестор обов’язково включається до складу ради директорів з метою обговорення питань, які стосуються укладення договорів з покупцями або постачальниками, встановлення і корегування стратегії та відповідно цілей фірми, затвердження
різноманітних кошторисів та бюджетів.
─ інвестор не бере участі в операційному управлінні фірми.
Механізм взаємодії інвестора та венчурної фірми не розроблений в Україні, що
певним чином ускладнює інвестиційні процеси. Суб’єктами інвестування використовуються існуючі в світі процедури.
Загалом у венчурному бізнесі США та Європи інвестори не прагнуть володіти
контрольним пакетом компанії, в українській практиці – все навпаки, що
відображається на вторгненні в управління операційною діяльністю та відповідно на
зростанні ризику зміни ключових гравців команди, які відповідають за цей сегмент.
Менеджменту венчурної фірми в таких випадках слід уникати конфліктних ситуацій.
4) На етапі «Expansion» компанія займає певні позиції на ринку, але має зростаючі
потреби у фінансових коштах, які спрямовуються на збільшення основних фондів і
капіталу, виробничих потужностей та оборотного капіталу, на проведення додаткових
маркетингових досліджень та програм задля розширення діяльності венчурної фірми,
підвищення репутації серед споживачів та вдосконалення продукту, що випускається
або послуги, яка пропонується.
Фінансування цієї стадії та етапу стійкого розвитку отримало найбільшої
популярності у Європейських країнах, в тому числі в Україні.
Ризикам фінансування можна дати середню оцінку, а інколи – мінімальну, бо
компанія успішно пройшла початкові, ранні етапи та обіймає певну нішу на ринку.
Слід наголосити на тому, що і доходність на цій стадії є помірною, що складає близько
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25% на рік. В США фінансуванням цього етапу розвитку фірми найбільшим чином
зацікавлений формальний сектор венчурної індустрії, а саме венчурні фонди.
5) Завершальний етап розвитку венчурної фірми – «Liquidity Stage» або «Later
Stage». Компанія займає міцні позиції на ринку та отримує стійкий прибуток, але дохід
інвестора, який входить в інвестиції на цій стадії, є найнижчим.
У Європейській моделі фінансування, в тому числі в Україні, фінансуванням цієї
стадії зацікавлені венчурні фонди. Слід лише зробити ремарку, що з кризовим 2008
роком відбулось зменшення контрактів [3], що укладаються, так як інвестори стали
проявляти більшу розважливість у справах.
1. Лобойко С. В. Позитивний досвід венчурного інвестування в український експортний
ІТ-сектор / С.В. Лобойко // Наука та інновації. – 2006. – Т 2. – № 1. – С. 97-104.
2. Ульяницька О.В. Бізнес-ангели як альтернативна форма фінансування
підприємницького сектору в Україні / О.В. Ульяницька, Т.В. Ярошенко // Механізм
регулювання економіки. – 2009. – №2. – С.72-79.
3. National Venture Capital Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nvca.org/
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ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ТУРІВ
ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРОПЕРАТОРІВ
В умовах швидкої зміни смаків споживачів туристичного продукту, великої
насиченості конкурентами ринку туристичних послуг основним чинником досягнення
високого рівня господарської діяльності для підприємств стає нового туристичного
продукту, який має відповідати потребам та смакам споживачів у даний конкретний
момент часу. Таким чином, кожне підприємство повинно мати стратегію розроблення
та впровадження нових послуг та продуктів.
Розроблення нових закордонних турів вимагає від підприємства значних зусиль та
ресурсів, наявність надійних закордонних постачальників та супроводжується деякою
невизначеністю самого процесу розроблення.
В Законі України «Про туризм» зазначено, що туристичний продукт – це
попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві
такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до
складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні
послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань
об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [1].
З визначення можна зробити висновок, що основною відмінністю від розробки
інших товарів та послуг в туристичній галузі необхідним є комплекс різних послуг, що,
в свою чергу, має більше супутніх проблем. Розроблення закордонного туру
складається з таких етапів: формування ідеї, розробка задуму (концепції) продукту,
проведення маркетингового дослідження, розробка програми туру, оцінка економічної
ефективності та доцільності впровадження продукту, укладання договорів з
закордонними партнерами, впровадження турпродукту.
На першому та другому етапі фірма стикається із проблемою у виборі спеціалістів, які будуть відповідати за формування ідеї та розроблення концепції.
Важливим фактором є здатність працівників туроператора інноваційно мислити. Існує
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імовірність випередження конкурентами впровадження нової ідеї. Наступним кроком є
маркетингові дослідження. На цьому етапі існує вірогідність проведення неефективного дослідження яке може дати викривлені дані про ситуацію на ринку. Відповідальним етапом є визначення змісту турпродукту. При розробці програми туру фірма
може не врахувати деталі законодавства країни в якій планується проведення туру. На
цьому етапі існує проблема неякісного розроблення маршруту, пакету послуг та
неправильного визначення виду туризму, що призведе до значного погіршення іміджу
фірми. Ще однією проблемою є «марочний канібалізм» [2]. Виводячи на ринок новий
туристичний продукт, підприємство не стільки впливають на обсяг продажів
конкурентів, скільки різко зменшують обсяги власних попередніх тур продуктів. Тому
кожен якісний тур вимагає залучення додаткової кількості спеціалістів, але не кожен
вітчизняний туроператор може собі це дозволити і, як наслідок, на виході турпродукт
може не в достатній мірі відповідати вимогам ринку.
Отже, на сьогоднішній день успішність в туроператорській діяльності досягається
швидким реагуванням на зміни ринку, наявністю потрібних для цього ресурсів та
попередження можливих проблем та ризиків.
1. Закон України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15 вересня 1995 р. (зі змінами від
4 листопада 2012 р.). – [Електронне джерело]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.
2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учебное пособие. – Минск: Новое знание,
2007. – 496 с.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE TOURIST SECTOR IN UKRAINE
In modern world tourism acts as an extremely rich in content and in diverse expressions
social phenomenon. It significantly affects a person by its functions – her value orientations,
processes of self-knowledge and self-improvement.
There are all prerequisites for the development of the tourism industry in Ukraine. The
convenient geographical location, favorable climate, varied terrain, a unique combination of
natural and recreational resources, cultural heritage, branching of health-resort basis – all
these factors predetermine a competitive advantage in Ukraine`s offer of the tourist product.
The potential of the tourism industry in Ukraine is not fully disclosed at present, which is
evidenced by 1.5-2.5% share of the tourism sector in the GDP of the country. The main
obstacles hindering the development of the tourism sector in Ukraine today are mainly the
factors of administrative, economic, environmental, social and cultural character [1].
Further development of tourist industry is hampered by the following problems [2]:
– indistinct image of Lviv region in the tourist market;
– inconsistency of accommodation with international standards;
– unsatisfactory condition of roads;
– insufficient quantity of short rest seats along the roads;
– unsatisfactory monuments of historical and architectural heritage, which are not to be
used for tourist purposes;
– failure of professional staff in the tourism and recreation;
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– inadequate legal and regulatory framework in the field of tourism;
– weak interaction between local executive authorities and local governments to ensure
the development of tourism and recreation in Lviv region;
– lack of technical, organizational, informational and financial support from the state,
stakeholders in tourism to organize receiving tourists in the region;
– inadequate conditions of tourist routes;
– lack of tourist information for both tourists and businesses that provide services in the
field of tourism;
– inefficient using of the tourism potential in village areas as a factor of reducing
unemployment;
– inefficient activity of the corresponding structures to provide the environmental safety
of areas for tourism development.
As stated in the report of the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine “Problems
and prospects of tourism in Ukraine at present stage”: the tourism industry due to its rich
natural, historical, cultural resources and its labour forces may absolutely pretend to dominant
position in the national economy. However, further development of tourism is inhibited. In
particular, our country uses only one-third of its tourist potential and according to the World
Economic Forum in the field of travel and tourism Ukraine ranked only 78th place among the
124 countries. Therefore, this area leaves a great opportunity for searching and active work
[1]. Recently in tourism there have been serious positive changes: development of new routes
and hotel infrastructure, increase in level of service and boost of attendance of tourist sites.
Tourist and recreational opportunities in Ukraine cause great interest among
representatives of the international tourism industry. According to Deputy Prime Minister
Alexander Vilkul [3] “Ukraine every year attracts more and more tourists. According to
preliminary information in 2013 our country was visited by over 26 million of visitors. It is
almost 1.5 million more than in 2012. In 2012 it was also positive dynamics: + 1.1 million
tourists in relation to 2011. This sector of the economy is one of the fastest increasing and
perspective in the world and the Government pays special attention to its development”.
According to it, an important element for further development of the tourist potential of
our country is the development of transport capabilities, including air transportation, hotel
infrastructure, service and popularization of Ukraine in the world.
In 2014, the Ukrainian State Agency of Tourism and Resorts has to complete the
construction of the State target program of the development of tourism and resorts up to 2022.
The main indicator of program effectiveness is double increase of inbound tourist flow. It is
assumed that the number of foreign tourists visiting Ukraine, by 2022 will reach 50 million
people a year. The number of jobs in the Ukrainian tourism industry will be increased by 2.5
times and that number will reach 1 million employees [3].
In order to improve the development of tourism industry in Ukraine the following main
tasks need to be solved:
– to implement effective mechanisms for financial and economic regulation of the
tourism industry;
– identify ways, forms and methods of stimulating development of entrepreneurship in
this area;
– create an effective model of investment policy in the field of tourism taking into
account the socio-economic interests of the country;
– to improve the organizational structure of the management sector of tourism;
– to ensure the efficient use and restoration of natural, historical and cultural
environment;
– to adopt environmental regulations and adopt acceptable standards of development of
tourism resources, to develop mechanisms of action and implement into the practice of
management.
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Taking into account the modern trends of the international tourist activity and also
increases of level of risks, an important task is an exposure of the factors of risks and
application of effective methods of management risks [4].
Thus, to steer oneself towards normal way of life person necessarily has to rest that is
why tourism is the one of the main components of human activity. The development of
tourism in Ukraine is affected by many factors, in addition there are some problems that
should be solved for the proper functioning of the tourism industry.
So, for real and successful development of tourism in Ukraine the legislation requires
substantial improvement, investment climate of the country and individual regions is to be
enhanced in order to attract significant investment.
1. Ministerstvo kultury i turyzmu Ukrainy “Problemy ta perspektyvy rozvytku turyzmu v
Ukraini na suchasnomu etapi” [Ministry of Culture and Tourism of Ukraine “Problems and
prospects of tourism in Ukraine today”]. [Online].
Available: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183853;jsessionid=CBACCE
6697D400A116E060EE2C513F [Accessed: Apr. 7, 2014].
2. Kulynyak I., Rizhko I. Problems of development of tourism in Lviv region. Materials
of the 3rd Intern. Scientific Conference of Young Scientists “Actual problems and directions
of socio-economic development of the Republic of Belarus”. Minsk, 2013. Pp. 201-202.
3. Ukraina z roku v rik pryvabliuie vse bilshe i bilshe turystiv [“Ukraine every year
attracts more and more tourists”]. [Online]. Available: http://tourism.gov.ua/ua/news/26795
[Accessed: Apr. 7, 2014].
4. Bednarska O., Kulynyak I. Actual Risks In the International Tourist Activity.
Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013 [Economics &
Management], (Lviv, 21-23 November, 2013). Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House,
2013. Electronic edition on CD-ROM. Pp. 72-73.
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ВАЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах у практиці набуває чинності таке поняття, як економічна
активність. Його смислове значення при цьому відображає загальне поліпшення економічної
діяльності й формування сприятливої кон'юнктури. Вважається, що на макрорівні
економічну активність кількісно визначають різні індекси, які розраховуються на найбільших світових фондових біржах. На мікрорівні в статистичних показниках, які характеризують діяльність підприємств, економічна активність характеризується показниками
прибутковості. Це свідчить про виникнення потреби у відображенні якісно нових
економічних явищ і можливості використання цього показника.
В більшості випадків економічно активним вважається підприємство, яке отримує
прибуток. Це свідчить про наявність певної проблеми в системі економічних категорій.
Вона полягає в тому, що трансформаційні процеси привели до появи в теорії і економічній практиці нових стосунків, що виражають певну якість, але загальновизнаних
вимірників ще не мають.
Оскільки основні принципи ринкової економіки будуються на самозабезпеченні,
підприємству необхідно мати можливість відтворюватися використовуючи власні
ресурси та кошти. Тому, у відповідній моделі економічної активності в якості основних
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власних джерел повинні бути враховані прибуток і амортизація, тому що саме ці
джерела повинні забезпечувати відтворення основних фондів. Однак ефективне
управління оборотними засобами і оборотними фондами підприємства також дають
можливість використовувати додаткові джерела покриття витрат. З цієї причини можна
рекомендувати залучення вивільнених оборотних засобів також для здійснення
відтворювального процесу.
В якості критерію оцінки стану відтворювального процесу пропонуємо використовувати Н – нормативний термін відтворення основних фондів і капітального будівництва.
Він розробляється з використанням нормативного терміну служби обладнання, по його
видам або у певній галузі. Даний процес є необхідним, оскільки термін морального старіння
при сучасних темпах розвитку науково-технічного прогресу складає 7-8 років.
Нормативний підхід до регулювання відтворювального процесу на окремому
підприємстві не суперечить ринковим принципам господарювання. Нормативи
встановлюють зв'язки між ресурсами підприємств і кінцевими результатами, в яких
зацікавлене суспільство, орієнтують господарюючі суб'єкти на ухвалення економічних
рішень, що відповідають інтересам як окремого підприємства так і економіки в цілому.
За допомогою нормативів досягається об'єктивно обумовлений зв'язок між результатами
виробництва, витратами і доходами підприємств. Використання нормативів дозволяє
врахувати комплекс вимог, що є необхідною умовою нормального відтворення економічної системи. Для оцінки ефективності капітальних вкладень у практиці проектування і
експлуатації підприємств набули поширення різні показники окупності витрат, що
визначають термін їх покриття одержаним прибутком. Запропонований критерій терміну
відтворення основних фондів враховує не тільки прибуток, але і амортизацію та оборотні
кошти, що забезпечує йому не тільки оціночні, а й регулюючі функції.
Виходячи з цього можна визначити, що економічна активність – це такий стан
діяльності підприємства, при якому забезпечуються стійкі економічно обумовлені
темпи його розвитку і відтворення. При розрахунку економічної активності необхідно
враховувати фактор часу. Це означає, що показник відображає не ситуаційні, а
довготривалі стосунки і тому належить до стратегічних характеристик.
Специфікою визначення показника економічної активності підприємства є
співвідношення економічних і фінансових показників, оскільки основні засоби підприємства, які безпосередньо приймають участь у випуску продукції, повинні бути
забезпечені фінансовими результатами діяльності підприємства.
У разі наявності відхилення показника економічної активності підприємства від
нормативної величини, необхідна варіативність його зміни та наближення до
встановленим вимогам.
Основою цього вибору будуть цілі і форми відтворення, оскільки достовірність
підвищення економічної активності, як і його технічна надійність, повинна бути
основним завданням підприємства. Але це може вважатися виконаним тільки при їх
паралельному забезпеченні.
Для підвищення рівня економічної активності підприємств промисловості власні
джерела фінансування мають велике значення, оскільки саме власні засоби дозволять
підтримувати відтворювальний процес на рівні, необхідному для розвитку підприємства, в умовах недостатньої державної підтримки.
В свою чергу, стратегія інвестування грає важливу роль в забезпеченні стабільного розвитку і зростання підприємств. Особливо гостро питання інвестування стоїть в
капіталомістких галузях, які вимагають значних капіталовкладення для підтримки
виробничих фондів. Наявність оновлених виробничих потужностей дозволить підприємствам знизити витрати на виробництво продукції, отже збільшити прибуток і підсилити свою ринкову позицію. Проте залишається проблема ефективного використання
інвестицій, їх вкладення у виробничі фонди з максимальною віддачею. Для вирішення
цього питання також необхідно застосовувати показник, який би відображав
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ефективність використання всіх джерел фінансування. Такий показник дозволить
вирішити питання про інвестування заходів, які вимагають крупних капіталовкладень
на довгостроковий період і оцінювати стан відтворювального процесу.
Економічна активність підприємства, що виражається через співвідношення
величини основних, оборотних фондів, прибутку та амортизаційних відрахувань за
своєю сутністю являє наслідок технічних зв'язків у господарському комплексі країни
або відносно великому регіоні при створенні проміжних і кінцевих продуктів споживання. Тому об'єктивно існує зацікавленість будь-якого підприємства в організації чи
контролі виробництва всіх необхідних для його діяльності матеріальних і енергетичних
ресурсів, а також відтворенні головної продуктивної сили – трудових ресурсів. Становлення цього інтересу у великої кількості виробників породжує різні види обмежень, що
стримують гіпертрофіроване зростання масштабів підприємств, ускладнення їх
структури і нерідко призводять до вузької спеціалізації виробництва. Це означає, що
підприємство знаходиться у мінливому зовнішньому виробничому та економічному
середовищі, межі яких дуже рухливі. Наявність такої закономірності можна пояснити
великою різноманітністю форм підприємств, в будь-якому секторі господарської
діяльності – від малого підприємства з невеликим числом виробничих операцій до
багатопрофільних корпорацій.
Проблеми економічної активності підприємств мають загальекономічне значення.
Однак їх вирішення в базових галузях – постачальниках ресурсів представляє
пріоритетне завдання для господарської системи країни.
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВНЗ
В умовах постійного збільшення конкуренції серед вищих навчальних закладів в
боротьбі за абітурієнтів, які в подальшому стають студентами, а також за все більш
зростаючу важливість рейтингів (як українських – національних, так і зарубіжних –
міжнародних), вищі навчальні заклади стикаються з завданням постійного підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу (ПВС), здійснення міжнародного
співробітництва, збільшення видання та публікацій наукових розробок і винаходів, що
є невід’ємною частиною розробки та впровадження сучасних прогресивних систем
мотивації, які будуть сприяти збільшенню якості освіти. Кваліфікація співробітників
ВНЗ дуже часто стає одним з базових чинників при оцінці якості освіти в навчальному
закладі, тому ефективні програми мотивації набувають ключового значення для
сучасного конкурентоспроможного ВНЗ.
Державні вищі навчальні заклади підчас переходу до ринкової економіки
зіткнулися з рядом проблем, які відбиваються майже на всіх процесах управління,
включаючи систему якості освіти та кадрового потенціалу. До ВНЗ висуваються дуже
жорсткі вимоги конкурентної боротьби, вони повинні самостійно вирішувати свої
проблеми, розробляти нові шляхи розвитку і принципи менеджменту вищої школи. Від
того, наскільки співробітники зацікавленні якісно виконувати свої посадові інструкції
та роботу, яка з ними пов’язана, залежить майбутній успіх впровадження змін, які
відбуваються. Нова система мотивації персоналу, соціальні гарантії і соціальний
захист, навчання та стажування за кордоном мають пріоритетне значення в концепції
кадрової політики, і ці реформи не будуть ефективними до тих пір, доки не зміниться та
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не збільшиться система оплати інтелектуальної праці. Необхідно створити таку систему
оплати праці професорсько-викладацького складу, яка б дозволила більш раціонально
використовувати кошти, оптимально розподіляти їх між підрозділами та структурними
одиницями університету, долучати на оплату праці співробітників альтернативні
джерела фінансування.
В діяльності ВНЗ в умовах ринкових відносин різко зростає роль управлінського
складу, тому що відповідальність за фінансово-господарське становище, за якість
підготовки спеціалістів покладається на плечі керівників різних рівнів управління,
оплата їх праці також повинна бути стимулом для збільшення ефективності управління
кадрами. Прогресивна система мотивації персоналу повинна включати, як матеріальні
так і нематеріальні засоби мотивації пов’язані між собою в тісній взаємодії та з
урахування основних особливостей тієї чи іншої категорії персоналу, змінюватися і
швидко адаптуватися під впливом змін факторів навколишнього середовища.
Основними структурними елементами цієї системи виступають:
1. стимулююча доплата, яка відображає рейтингову оцінку ПВС, з набором
показників які розробляють з урахуванням всіх видів робіт (наукової, педагогічної,
соціально-виховної та культурно-масової) та специфіки базових принципів, які
відображають особливості певного ВНЗ. Всі критерії актівностей ПВС необхідно
поділити на ранги в залежності від професійного профілю, що дозволить оцінити в
рівних умовах якомога більше викладачів, які мають різні компетенції і інтереси;
2. стимулююча доплата працівникам структурних підрозділів (за виключенням
ПВС) за розширення об’єму та високу якість робіт і досягнення певних цільових
показників або їх перевищення;
3. мотиваційне ядро науково-викладацької діяльності складають внутрішні мотиви, які
умовно підрозділяються на дві групи: мотиви, пов’язані зі змістом праці – творчий характер
праці, прагнення реалізувати своє педагогічне покликання, передати свій досвід та знання,
самореалізація в науково-дослідній діяльності; мотиви, пов’язані з умовами праці, які є
специфічними та винятковими для вищої школи – бажання постійно знаходитися в
інтелектуальному середовищі, можливості для кар’єрного просування, незалежність та
гнучкий графік роботи. Всі ці мотиви можливо задовольнити за рахунок створення на базі
ВНЗ додаткових наукових шкіл за напрямками, які будуть створювати додатковий
сенергетічний ефект в розвитку наукових знань [1];
4. формування університетської мережі партнерства, що дає можливість обміну
викладачами і утримання їх у рамках партнерської мережі. Усередині мережі повинна
існувати можливість проходження не тільки стажувань у різних закладах, а й закінчення
різних освітніх рівнів в різних університетах. Таким чином додатково надається можливість
частково відшкодувати брак професорсько-викладацького складу за певними напрямами
навчання за рахунок використання інтелектуальних ресурсів вузу – партнера; міжнародне
наукове співробітництво з ВНЗ інших країн задля створення сприятливих умов для
стажування викладачів, за рахунок сторін, яки приймають; участі в розробці та реалізації
різних державних та недержавних програм розвитку наукової сфери [2];
5. разові виплати за публікації в наукових журналах видавництва Scopus; за
перемоги в міжнародних наукових і публічних конкурсах, змаганнях, виконання
проектів та програм на міжнародному рівні; за захист кандидатських та докторських
дисертацій до закінчення строку навчання в аспірантурі та докторантурі, як аспірантів
так і їх наукових керівників; за успіхи в керівництві науково-дослідною роботою
студентів, магістрантів; за підготовку та видання підручників і навчальних посібників з
грифом МОН України; за розробку наукової продукції, що користується попитом на
ринку освітніх послуг і принесла прибуток університету та інш.;
6. конкурсні системи винагород, що заохочують, конкурс на присудження гранту
на виконання проектів наукових досліджень зі спецфонду науково-інноваційного
розвитку (фіксована винагорода); конкурс на присудження звання і грошова
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винагорода за досягнення в розробці і впровадженні інноваційних технологій в освітній
та науково-дослідній діяльності і інш..
Сьогодні потрібно звернути увагу на мотивацію і стратегічні стимули, переглянути
стратегію ВНЗ, зорієнтувати її на децентралізацію та ув’язати між собою загальну стратегію
зі стратегічними системами мотивації і стимулювання персоналу. Такий підхід буде
поступово спрямовувати працівників на довгострокові перспективи розвитку та підвищення
конкурентоспроможності за допомогою прогресивної системи мотивації трудової діяльності.
Також результатом впровадження системи мотивації персоналу є не тільки ефективне
стимулювання до праці й формування нових механізмів мотивування, але й можливість
моніторингу показників якості праці, які дозволяють оцінити вклад кожного співробітника,
відділу або підрозділу в загальний результат діяльності ВНЗ.
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MODEL OPTIMIZATION OF SOCIAL HOUSING
Development program for the construction and delivery of municipal housing
multifaceted problem, which combines the requirements imposed budget constraint, approved
various city programs in housing and social needs waiting to improve housing conditions not
covered by these programs.
Necessary to improve the methods of housing finance for the purpose of inclusion in the
process of acquiring housing population with an average income. Further development of the
market is constrained by:
• high cost of housing;
• imperfection of the tax system;
• insufficient investment attraction;
• low-income population;
• lack of insurance of private deposits.
After analyzing the general equilibrium in the housing market, it can be concluded that
the primary and secondary housing market are complementary to each other forming a
common market. In a sense, they are competing with each other for customers, offering
quality accommodation and a variety of consumer cost.
To construct the optimization model, you must first assess the amount of social housing
in the planned year appointment. Such an assessment is possible. H and based on the average
annual realization of social housing in the base year, with some adjustments, or expert-based
and orient rovochnoy of estimation
Kt
C
Nt = t ,
S t −1
N t −1
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N t – estimate the number of families waiting for housing improvements in the planned year
t ; K t – assessment of the consolidated financial resources (budget and off-budget), which
can be mobilized for social housing in the planned year t ; C t – estimate of the average cost
of 1 square. м. общей площади в году m. total area per year t ; S t −1 total area of housing
–

commissioned social purpose in the base year t − 1 ; N t −1 – the number of families waiting, to
improve living conditions in the year t − 1 , the fund volume S t −1 .
By waiting ordered sample volume N t and classifying the needs of these families in
light of current priorities are determined by the magnitude β I ( N t ), I = 1,2,3,4,
β I ( N t ) - share the need for one-bedroom apartments, and
4

∑β
i =1

I

(Nt ) = 1 ,

Then need for a 1-year quarters in komnotnyh t - QI (t ) determined from the relation
QI (t ) = β I ( N t ) ⋅ N t , I = 1,2,3,4,
But this characterization of the structure of social housing settlement not exactly
corresponds to the structure and needs of social norms from the perspective of budget savings,
minimize them. If we take a minimum budget and raised funds for the optimality criterion in
the optimization model construction, the restrictions must be to make social guarantees
provided by size of property available on a variety of series of houses – standard and
designed, used in construction in the analyzed year. On capacity building industry, if any
organizations exist. Necessary to consider the difference in the characteristics of the
apartments with the same number of rooms, but of different size and consumer properties.
Therefore, in the model, instead of needs assessment should be used to characterize a
differentiated typology of public housing based on housing starts in each year of the
projection period.
Optimization model social housing can be written in the following form:
nt
 mt

(1)
∑ bij Gij xi (t )C i (t ) → min ,
∑
i =1  j =1

nt

∑ x (t )b
i =1

i

ij

= q j (t ), j = 1,2,..., mt

mt

∑ x (t )b G
j =1

i

ij

ij

≤ Qi (t ), i ∈ I t ,

(2)
(3)

xi (t ) ≥ 0, i = 1,2,..., nt ,
(4)
xi (t ) − Z, i = 1, 2,..., nt
(5)
bij − number of apartments; Gij − the total area of the apartment type j , series i ;
Ci (t ) − average cost of 1 square. m. the total area of the series i year t ; q j (t ) − need for
social apartments type j year t ; Qi (t ) − capacity building in year t series residential building
type i , measured in square meters общей площади. total area [4, p. 92].
Assessment must take into account the nature of predictive calculations (seasonal
fluctuations, random component) of tsenk at an average cost of 1 square. m.общей площади
в году m. total area per year t .
In modeling economic situations often have to solve equations of the form:
(6)
f ( x, с1 , с2 ,...ст ) = 0 ,

f – given function, x – unknown variable, с1 , с 2 ,...с т – parameters of the model.
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Solution of these equations can be as independent problem, and part of a more complex
tasks. Typically, the researcher is interested in the behavior of solutions depending on the
parameters c k , k = 1, т .
Solutions or roots of the equation (6) call such a variable value x, which when
substituted into equation becomes an identity.
Only for the simplest linear or nonlinear equations can not find a solution in an
analytical form, x write a formula that expresses the desired value of x in terms of the
parameters explicitly.
In most cases it is necessary to solve the equation (6) by numerical methods in which
the solution procedure is given in the form of a repeated application of the algorithm. The
resulting solution is always approximate, although it may be arbitrarily close to accurate.
To date, developed a number of methods for solving integer problems, but not one of
them does not provide the desired effectiveness of the corresponding computational
procedures, which is particularly evident when increasing the dimension of the problem.
Problem (1) – (5) can lead to problems e continual improvement management type
(7)
x& (t ) = f (t , x, u ), x ∈ Rn , u ∈ U ⊂ Rn , t0 ≤ t ≤ T ,
x(0) = x0
J (u ) = ϕ ( x(T )) → min ,
as functional can take the sum of squared deviations
n

J (u ) = ∑ ( z i − xi (T )) 2
i =1

Choice of initial approximation made on the basis of experience of social housing
settlement in previous years. From the success of the selection of the initial approximation
depends essentially on the speed of convergence of the algorithm for solving the problem.
Require that the trajectory of problem satisfies the constraints of the form
T

∫ F (t, x(t ), u(t ))dt = 0(≤ 0), i = 1,..., r.
i

(8)

0

Take allowable initial management u and define the corresponding reference trajectory
x . We will seek an amendment to the management ν (t ) ∈ Rm , Which would reduce the value
of the functional J , ie
J (u +ν ) ≤ J (u )
Consequently, linear programming problems and reduces to an optimal control problem
[1, p. 74]. To solve the problem of optimal control is necessary at each step of the iterative
process to construct a correction control ν (t ) and trajectory correction у (t ) , And then move
on to the next step iteration in which u (t ) and x(t ) replaced by u (t ) + ν (t ) and x(t ) + y (t ) .
1. Mezhueva T.I. Optimization in an open system. –Kiev.Univ BIS VMURoL 2004. – Т.2.
2. Moiseev N.N. Elements of the theory of optimal systems. –Moscow: Nauka, 1975.
3. Samara A.A. Introduction to Numerical Methods. –Moscow: Nauka, 1982.
4. Fedorenko R.P.priblizhennoe solution of optimal control problems. Moscow: Nauka,
1978.
5. Sonka Jaroslav. Tok informaci ve VTEL.-“Yechn. Knih”., 1970, v.. 14, N 12, 377-380.
6. Waiter Rudoif. Zum Verhaltnis von gesellschaftswissen – schaftlichtr Information und
Leitungsinformation. – “ZIID-Zeitschrift”, 1968, Bd. 15, N1, s. 10-13.
7. Yablonsky A.I. On fundamental regularities of the distribution of scientific
productivity. Scientometrics, 1980, v. 2.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА:
ДІАГНОСТИЧНИЙ ТА АНТИСИПАТИВНИЙ ПІДХОДИ
На сучасному етапі функціонування вітчизняних підприємств відбувається у
надзвичайно складних умовах економічної та соціально-політичної нестабільності в
державі, загострення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх ринках,
високого рівня невизначеності та малопрогнозованості змін зовнішнього середовища.
Щодо внутрішнього середовища суб’єктів господарювання, то в сучасних умовах саме
ресурсне забезпечення діяльності вітчизняних підприємств визначає стабільність
їхнього функціонування та подальшого розвитку. На сьогодні очевидним є той факт,
що значна частина підприємницьких структур функціонує в умовах ресурсних
обмежень: доступ до сировинних ресурсів вкрай ускладнюється з огляду на ціновий
фактор, фінансові ресурси поступово вичерпуються в умовах їх незбалансованого
використання, технологічно-майнова база не відповідає сучасним вимогам та
характеризується моральною і фізичною застарілістю тощо. За таких обставин
власники та керівники підприємницьких структур повинні переглянути їхні системи
менеджменту з метою якісного удосконалення та розвитку управлінських функцій,
інструментів, процесів. Адже, сьогодні перед менеджерами вітчизняних підприємств
постають різнопланові завдання, що стосуються виходу з кризового стану та
відновлення діяльності, підвищення рівня конкурентоспроможності та завоювання
нових ринків збуту, формування інвестиційної привабливості та забезпечення
прогресивного розвитку тощо. Вирішення цих завдань відбувається на основі ретельно
продуманого та обґрунтованого формування й ухвалення оптимальних управлінських
рішень у різноманітних сферах функціонування підприємства.
Для розроблення якісних управлінських рішень керівники усіх рівнів управління
повинні володіти повною, реалістичною та адекватною інформацією, що одержується у
процесі цільового здійснення різноманітних діагностичних процедур. Діагностика є
невід’ємною складовою системи менеджменту підприємства, що спрямована на
формування обґрунтованої та достовірної інформаційної бази про минулий, поточний
та майбутній стан підприємства з метою формування заходів превентивного,
санаційного та реактивного спрямування. На вітчизняних підприємствах діагностика не
є нововведеням та використовується керівниками і фахівцями у певних цілях, але, при
цьому, як правило, спостерігаються істотні проблеми та недоліки у цій сфері.
Насамперед, варто зазначити про те, що діагностика на вітчизняних підприємствах
зазвичай здійснюється частково або елементно, тобто, передбачає дослідження та
оцінювання лише певних показників, підрозділів, видів діяльності, сфер функціонування. В
сучасних реаліях вирішення таких завдань є недостатнім для забезпечення ефективного
функціонування підприємства. Керівники повинні ставити перед собою та досягати
комплексних діагностичних цілей, що пов’язані із визначенням загрози банкрутства, рівня
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, перспектив розвитку тощо.
Нераціональним також видається переважання фінансових індикаторів у діагностичних
системах підприємств, адже в умовах сьогодення виникає необхідність у дослідженні різних
сфер внутрішнього та зовнішнього середовища з метою прийняття різноаспектних управлінських рішень. Слід також наголосити, що в сучасному нестабільному та гіпердинамічному
середовищі функціонування діагностика діяльності підприємства повинна здійснюватись
на перманентній основі з метою оперативного відстежування будь-яких потенційних
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змін, а не лише в кризових умовах або під час перебування підприємства у
несприятливому стані, про останнє доволі часто свідчить практика функціонування
вітчизняних підприємств. Адже діагностика спрямована не лише на виявлення
існуючих проблем, але й потенційних загроз з метою розроблення дієвих превентивних
заходів уникнення кризових явищ у діяльності підприємства.
Підсумовуючи усе вищевикладене, слід зазначити, що незважаючи на усвідомлення
керівниками важливості діагностики у системах менеджменту їхніх підприємств, жодних
активних дій щодо розвитку та удосконалення діагностичних систем і їх ресурсного
забезпечення фактично не проводиться. Мова йде про те, що на вітчизняних підприємствах,
як правило, застосовуються елементарні аналітичні та документальні методи діагностики, не
повною мірою використовується наявне програмне і технічне забезпечення у цілях
діагностики, не організовуються навчання працівників для підвищення кваліфікації у сфері
діагностики, відсутнє належне документальне забезпечення, не застосовуються сучасні
діагностичні методики тощо. Перманентне удосконалення та розвиток діагностичних систем
загалом чи їх окремих елементів сприятиме підвищенню ефективності результатів
діагностики та формуванню більш обґрунтованих, дієвих та адекватних сучасним умовам
функціонування управлінських рішень.
Крім вищезазначеного, слід констатувати, що в сучасних вкрай невизначених
умовах діяльності, що характеризуються неповнотою, неоднозначністю, неточністю та
низьким рівнем вірогідності інформації, особливе зацікавлення викликає діагностика
антисипативного характеру, що передбачає ідентифікацію можливостей та загроз умов
функціонування на основі комплексного дослідження слабких сигналів у середовищі
функціонування. Слабкі сигнали середовища функціонування – це початкові ознаки
майбутніх змін, які на ймовірнісних засадах повідомляють лише про джерела та
можливість виникнення потенційних явищ. Насправді, менеджери, фахівці, спеціалісти
підприємств доволі часто у процесі своєї роботи зустрічаються із неповними,
інформаційно незавершеними, недостатньо точними та достовірними даними, які дуже
складно сприймаються, ідентифікуються та піддаються подальшому обробленню.
Поряд з цим, деякі слабкі сигнали є реальними ранніми провісниками про потенційне
виникнення змін у середовищі функціонування підприємства, що матимуть вагомий
вплив на його діяльність. Тому, виникає необхідність у якісному розпізнаванні таких
слабких сигналів та відборі найбільш пріоритетних сигналів з метою визначення на цій
основі потенційних явищ позитивного чи негативного характеру. З огляду на
ймовірнісний, змістово-незавершений характер слабких сигналів діагностика слабких
сигналів середовища функціонування набуває імовірнісного характеру і передбачає
цільове ідентифікування слабких сигналів у внутрішньому та зовнішньому середовищі,
їх ймовірнісне оброблення та рейтингове впорядкування, відбір найбільш вагомих
слабких сигналів, інтерпретування їхнього подальшого розвитку до певних станів,
можливостей або загроз умов діяльності та оцінювання впливу останніх на
результативність діяльності підприємства. Таким чином, в результаті діагностики
слабких сигналів потенційних явищ формується обґрунтована кількісно-якісна
інформаційна база для розроблення та прийняття управлінських рішень
випереджувального спрямування на визначені можливості й загрози умов
функціонування. Слід також зауважити, що на сучасному етапі у керівників
вітчизняних підприємств немає чіткого усвідомлення актуальності та важливості
здійснення діагностики слабких сигналів середовища функціонування їхніх
підприємств, рівень кваліфікації та досвіду фахівців у цій сфері є недостатнім, що
значною мірою перешкоджає ефективному впровадженню і здійсненню цього виду
діагностики та якісному розвитку систем менеджменту на підприємствах.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Ринкові відносини вимагають постійного удосконалення процесу планування
акумулювання та використання бюджетних коштів як однієї із функцій управління
ними, адже від якісного передбачення обсягів необхідних ресурсів залежить
оптимальне задоволення потреб суспільства. Особливо це завдання посилюється при
плануванні місцевих бюджетів, оскільки від цього залежить розвиток адміністративнотериторіальних одиниць зокрема та держави в цілому. Нині для України актуальним є
врахування світового досвіду у вирішенні цього завдання.
При планування місцевих бюджетів у зарубіжній практиці часто використовують
якісні методи такі, як «коріння трави», «дослідження об’єкту», «групова згода», аналогій та
Метод «Дельфі» та методи бюджетування, до яких належать «бюджетування з нуля», «базисне бюджетування», «програмне бюджетування» і «програмно-цільове бюджетування».
Метод «Коріння трави» використовується при плануванні місцевих бюджетів
шляхом збору необхідних даних від осіб, які безпосередньо пов’язані з об’єктом
планування. Даний метод походить від діяльності лобістів і полягає у впливі
громадськості на процес планування доходів та видатків бюджету через діяльність її
представників у владі та засоби масової інформації.
Метод «Коріння трави» найбільш ефективний в країнах з розвиненою культурою
громадянського суспільства. Публічний політик, який несе пряму відповідальність
перед свої виборцями, ризикує бути не обраним на наступних термін, в разі протидії
масовим групам підтримки [1, с. 23].
Метод «Дослідження об’єкту» полягає у застосуванні різноманітних методів,
зокрема опитування, інтерв’ю, для визначення величини надходжень та планування
ефективного фінансування відповідних видатків із місцевих бюджетів. Даний метод
використовуються при довгостроковому плануванні місцевих бюджетів. Тобто це
метод, що ґрунтується на емпіричних (описових) передбаченнях із врахуванням
попереднього досвіду.
Метод «групова згода» передбачає планування під час відкритого та прямого
обміну думками на загальних зборах. Основою цього методу є те, що загальне
обговорення планових показників місцевих бюджетів призводить до вибору оптимального варіанту із багатьох можливих, які обчислені із застосуванням різноманітних
методик та методів.
Метод аналогій спрямований на встановленні подібності в закономірностях
розвитку різних процесів. Даний метод планування базується на встановленні й
використанні аналогії об’єкта планування з однаковим за природою об’єктом, що
випереджає перший у своєму розвитку. Умовою успішного використання цього методу
є правильний вибір об’єктів аналогії, а також урахування поправки на історичну
зумовленість свідомості [2, с. 146].
Метод «Дельфі» передбачає роботу групи незалежних експертів, яка розробляє
плани щодо форм та меж фінансування окремих видів видатків місцевих бюджетів.
Згідно цього методу керівник планової групи здійснює анонімне опитування, після
порівняння результатів роботи групи, опитування проводиться ще раз із застосуванням
додаткових питань. Після кількох етапів експерти, переважно, роблять майже однакові
висновки щодо планових показників. Перевагою даного методу є нівелювання
особистісного впливу на визначення обсягу видатків місцевого бюджету.
Метод «бюджетування з нуля» полягає у плануванні видатків місцевих бюджетів
із обґрунтуванням кожного виду видатків незалежно від того, чи передбачались такі
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видатки чи ні. Найчастіше цей метод застосовують при однорічному плануванні
бюджетів, оскільки він характеризується точністю розрахунків, обґрунтованістю і
чітким розрахунком конкретних показників на короткостроковий період.
Метод базисного бюджетування передбачає розрахунок величини бюджетних
коштів на основі базового прогнозу соціально-економічного розвитку територій без
врахування певних змін у фіскально-бюджетній політиці. Планову величину доходів
місцевих бюджетів розподіляють відповідно до пріоритетних видатків із врахуванням
діючих програм середньострокової політики розвитку територій.
Якщо після завершення програм утворився додатковий ресурс, а також зросли
доходи, то їх значення стає основою розрахунку граничних обсягів видатків для нових
програм, які не враховують резерв коштів для здійснення видатків місцевих бюджетів,
що не були заплановані. Сукупна величина видатків за базовий рік і наступні роки
визначає середньострокове планування обсягу видатків.
Метод програмного бюджетування передбачає формування бюджетів у розрізі
програм, при чому значна увага приділяється саме їх виконанню. За такого методу не
проводиться оцінка впливу одних програм на інші та не аналізується комплексний
результат їх реалізації, що негативно впливає на ефективність використання
бюджетних коштів. Даний метод використовувався у США, Австралії та країнах
Європи як перехідний до програмно-цільового бюджетування.
Програмно-цільове бюджетування має на меті підвищення якості благ і послуг,
що надаються за рахунок бюджету, через посилення відповідальності виконавців
програм (надавачів благ і послуг) та зіставлення витрат і результатів від надання таких
благ і послуг для суспільства [3, с. 231].
Нині для України, програмно-цільові методи державного управління соціальноекономічними процесами не лише не втратили своєї актуальності, а й потребують
гнучких і виважених підходів з огляду на зростаючу складність регулювання ними в
умовах децентралізації управління в усіх сферах суспільного життя. Більше того, в
умовах обмеженості фінансово-матеріальних можливостей держави і суб’єктів
підприємництва, структурних диспропорцій у виробництві, лише акумулювання
ресурсів на вирішення ключових суспільно значущих проблем та використання
ефективних методик управління бюджетними ресурсами здатне забезпечити дієвість і
практичну реалізацію стратегії економічного розвитку України.
1. Лавренов Д.А. Форми політичного лобіювання / Д.А. Лавренов – Х. : ИФИ, 2013. –
244 с.
2. Калетнік Г. М. Державне регулювання економіки / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур,
О. Г. Кубай . – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 427 с.
3. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова,. С. І. Юрія. — К. :
Центр учбов. літератури. – 2012. – 624 с.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток маркетингу характеризується кардинальними змінами в маркетинговій
стратегії підприємств. Зовнішнє середовище спонукає підприємства на створення цікавих та
унікальних товарів і послуг. Маркетингова діяльність, а особливо маркетингові комунікації –
одна з найсуттєвіших та найскладніших елементів процесу маркетингу. Здійснення
маркетингових досліджень для подальшої розробки цілей та стратегій, опрацювання даних,
приводить до успішних результатів діяльності підприємств.
Маркетингові комунікації – це засоби, за допомогою яких підприємством намагається
інформувати, переконувати і нагадувати споживачам, безпосередньо чи опосередковано, про
свої товари та послуги, торгові марки та бренди. Маркетингові комунікації забезпечують
взаємозв’язок між виробниками і споживачами товарів чи послуг у процесі товарногрошового обміну. Метою маркетингових комунікацій є подання різним цільовим
аудиторіям інформації про маркетингові стратегії підприємства шляхом направлення
особливих повідомлень про свій товар, його вартості, способи продажу, викликаючи тим
самим у споживачів інтерес та симпатії до даного продукту.
Кожне підприємство при розробці комунікаційних програм обирає певний набір
інструментів просування товару, під яким розуміється сукупність дій комунікації із
цільовою аудиторією для спонукання її до покупки, що в свою чергу сприяє реалізації
товарів на ринку. Інструментами маркетингових комунікацій на підприємстві можуть
бути [1]: реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій
формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність
споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару; персональні продажі –
інструмент комплексу просування, який передбачає індивідуальне спілкування
працівника підприємства з потенційним покупцем; комплекс стимулювання збуту –
короткочасні примусові заходи заохочення споживачів до покупки (знижки на ціни);
«паблік рилейшнз» – діяльність людини спрямована на позитивний імідж установи в
громадськості за допомогою засобів масової інформації.
На ринках розвинених країн виділяють як окремий елемент комплексу маркетингових
комунікацій – прямий маркетинг, а в сфері роздрібної торгівлі – мерчандайзинг, атмосферу
магазину, інформацію в торгівельних точках і на упаковці, рекламу в місцях продажу й
схвальні відклики задоволених товаром покупців, виставки, демонстрації, вручення
сувенірів, сервісну політику, розробку товарних знаків, створення фірмового стилю й
упаковки, формування позитивного іміджу тощо. Самостійними формами просування
товарів в більшості випадків є реклама, стимулювання збуту [1].
В процесі своєї господарської діяльності підприємства перебуває в інформаційному
середовищі й постійно сприяє генерації, поширенню й отриманню найрізноманітнішої
інформації. Для досягнення поставлених цілей для підприємства вкрай важливими стають
також неформальні маркетингові комунікації, яким притаманна спонтанність і
позаплановість. Всі учасники господарської діяльності повинні бути зацікавлені у
формуванні й появі такої інформації стосовно підприємства, сфери її діяльності і товарів
(послуг), що формуватиме тільки позитивні неформальні маркетингові комунікації, які, у
свою чергу, поширюються дуже швидко і можуть посприяти ефективному функціонуванню
цього підприємства.
1. Пацалюк К.О. Маркетингові комунікації в сучасному менеджменті / К.О.
Пацалюк // Вісник ЖДТУ – 2013. № 1(63). – С. 294-295.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Маркетинг акцентує увагу на тих або інших особливостях підприємства як суб’єкта та
об’єкта виробничої та комерційної діяльності, забезпечує здатність враховувати зміни
зовнішнього і внутрішнього середовища та приймати оптимальні рішення стосовно розвитку
підприємства, і розглядається як один з головних управлінських інструментів. Відкритість
підприємства до зовнішнього середовища забезпечується маркетинговою діяльністю, яка
являє собою взаємодію партнерів підприємства, споживачів продукції і громадськості у
цілому. Таким чином, взаємодія внутрішнього середовища із зовнішнім можлива тільки за
рахунок реалізації маркетингової концепції управління підприємством [3].
Застосування маркетингу на підприємстві має основну мету – отримання
максимального прибутку за рахунок задоволення попиту споживачів, а також з допомогою
маркетингу як інструменту є можливість розширювати ринки збуту за рахунок проведення
ефективної збутової політики, надавати якісно нових характеристик вже існуючому товару
та підвищувати його конкурентоспроможність для більш повного задоволення потреб
споживачів, а також надавати супутні послуги, щоб виділитись з-посеред конкурентів.
Перед сучасним маркетингом як ринковим ресурсом управління поставлені такі
завдання [2]: ретельно і всебічно вивчати ринок, досліджувати попит на ньому,
пристосовувати виробництво до вимог ринку, випускати товари, що не тільки
відповідають запитам споживачів, але і формують нові тренди в галузі. Для ефективної
діяльності підприємства необхідно здійснити аналіз ринку, обрати конкурентоспроможну продукцію через вивчення попиту споживачів, тобто підприємство має не
лише зрозуміти потреби та інтереси споживача в новому продукті, а й зуміти визначити
реакцію на нього. Щоб поєднати ці компоненти, необхідно мати стійку інформаційну
базу, а результатом буде виведення новинки на ринок та отримання позитивної реакції,
що стане основою майбутнього успіху підприємства [1].
Кінцевим елементом в комплексі маркетингу є контроль за маркетинговою
діяльністю, головною метою якого є підвищення ефективності діяльності підприємства
в цілому. Контроль повинен бути присутній почергово на всіх етапах прийняття рішень
щодо маркетингової програми підприємства, адже з його допомогою можливе
своєчасне виявлення прогалин, недоробок, упущених моментів, а також виявлення
можливостей, сильних і слабких сторін підприємства. Функції управління комплексом
маркетингу є найбільш здатні до модифікації та модернізації в порівнянні з усіма
іншими, тому що їх розвиток відбувається завдяки тісній взаємодій зовнішнього і
внутрішнього середовища, тобто обумовлюється впливом об’єктивних вимог [2]. Плани
підприємства, розроблені керівниками, є інструментами планомірної зміни діяльності в
складному та невизначеному зовнішньому середовищі. При цьому дуже важливо, аби
керівництво усвідомлювало, що його основна роль являє собою організацію процесів
ухвалення рішень на основі принципів маркетингу.
1. Білопольський М. Г., Толпежнікова Т. Г. Організаційний механізм контролю
маркетингової діяльності промислових підприємств [Електронний ресурс] / М. Г. Білопольський, Т. Г. Толпежнікова // Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Текст. дані. –
Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2657&p=1.
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2. 2. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: навч. посіб. /
Т. І. Лук’янець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.
3. 3. Райко Д. В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового
підприємства [Текст] / Д. В. Райко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. –
Т.1. – С. 117-124.
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СТАБІЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ключовим поняттям, що характеризує сучасний стан світового розвитку є
глобалізація – процес, що відображає перехід від економік окремих країн до єдиної
економічної системи. Перспективи, темпи і загальний вектор соціально-економічного
прогресу національних господарств тією чи іншою мірою визначаються
глобалізаційними процесами та спроможністю національних економік протистояти
глобальним викликам. Таким чином, сучасний етап розвитку національної економіки
характеризується підвищенням вимог до системи, яка повинна сприяти стабільному
функціонуванню та стійкому економічному зростанню в умовах поступової інтеграції у
європейський та світовий економічний простір. У зв’язку з цим перед світовою
економічною наукою постає завдання пошуку нових концептуальних підходів, шляхів і
механізмів соціально-економічного розвитку.
Проблема розвитку економічної системи викликає великий інтерес серед науковців. Першочерговою причиною цього є той факт, що економічна система змушена
пристосовуватися до нових умов функціонування, які насамперед характеризуються
мінливістю та невизначеністю.
Загальноприйнятим критерієм сталого розвитку доцільно сприймати стабільність.
Стабільність – це такий стан економічної системи, коли немає причин для порушення
досягнутої рівноваги. Головною умовою сталого розвитку є досягнення рівноваги,
тобто такої симетричності процесів, що збалансовує деструкцію і відновлення, розпад і
поєднання, поділ і інтеграцію.
Традиційно в теорії та практиці економічний розвиток пов’язується, насамперед, з
економічним зростанням. При цьому для визначення рівня розвитку системи використовують такий показник, як валовий внутрішній продукт на душу населення,
обґрунтовуючи свій підхід тим, що збільшення ВВП тісно пов'язане із соціальним
прогресом у суспільстві. Ототожнення та встановлення розходжень між цими двома
поняттями пов'язане з циклічним характером світового економічного розвитку. Він
включає в себе періоди кризи, депресії, пожвавлення, підйому і веде до значних кількісних змін в економічному житті. Циклічний характер розвитку ринкової економіки
обумовлює постійне чергування періодів підйому і спаду, відповідно, економічне
зростання співпадає з періодом підйому економічного циклу. Тобто економічне
зростання є частиною економічного розвитку.
Проте, історичний розвиток довів недоцільність такого підходу. Практика господарювання в різних країнах показала, що однонаправлена орієнтація виключно на
економічне зростання в нинішніх умовах не вирішує всіх проблем розвитку, а загальні
витрати від такої орієнтації можуть бути більші від отриманих результатів.

266

У парадигмі економічної теорії ХХІ ст. економічний розвиток економічних систем все
частіше виводиться за межі теорії економічного зростання, аргументується висновок про те,
поняття «розвиток» не є ідентичним поняттю «зростання»; економічне зростання необхідно
розглядати як якісну характеристику розвитку, характерну для висхідного етапу
життєдіяльності системи [2].
Найсучаснішим підходом до дослідження економічної динаміки є системно-синергетична теорія та теорія самоорганізації. Дані теорії дозволяють стверджувати, що економіка є
надчуттєвою складною системою, яка постійно трансформується і знаходиться на грані
хаосу. Відповідно до системно-синергетичного підходу, динаміка розвитку економічних
систем відповідає еволюційному розвитку дисипативних структур. Дисипативні структури
характеризуються незворотними процесами розвитку, що відповідають рівнянню еволюції:
∂xi
= Fi ( x1 , x 2 , x 3 K x n , r , t K),
(1)
∂t
∂x i
де
– зміна станів розвитку процесів у часовому просторі t; Fi – функція зв’язку
∂t
параметрів системи; x n , x1 K x n – параметри системи; r – координати вимірності
простору; t – змінна часу.
Таким чином, розвиток системи відбувається через нестійкість,біфуркації,
випадковість [3]. Нестійкість системи робить її надзвичайно чутливою до управління.
Якщо необхідно перевести систему з одного стану в інший (перемістити траєкторію з
однієї точки фазового простору в іншу), необхідний результат може бути отриманий
протягом заданого часу шляхом одного чи серії малопомітних, незначних збурень
параметрів системи. Саме стан нестійкості обумовлює можливість перетворення малих,
зовнішньо непомітних збурень на нову макроструктуру.
Потенціал розвитку економічних систем полягає у можливостях їх самоорганізації, реалізація якої відбувається у випадках інертності руху [1]. В результаті
прояву само організаційних властивостей система генерує синергетичний потенціал,
здатний через пошук множини траєкторій та нерівноважних станів руху вивести її на
траєкторію стійкого розвитку.
Таким чином врахування механізмів самоорганізації дає змогу розглядати поновому розвиток економічної системи. Дослідження економічної системи з позиції
теорії самоорганізації дозволить здійснити якісний аналіз її стану, враховувати
багатофакторність і невизначеність процесів, дозволить виявити певний зв’язок між
циклічністю і сталістю розвитку.
1. Бакурова А.В. Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних
систем
[Електронний
ресур]
/
А.В.
Бакурова
–
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files EC210_04./ pdf.
2. Ков'ях, Т. В. Ідентифікація категорії «розвиток» у сучасній економічній
системі [Електронний ресурс] /Т. В. Ков'ях // – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Vdnuet/econ/2010_4/Kovyah.pdf.
3. Мойсеєнко, К. Є. Механізм функціонування та розвитку соціально-економічної
системи [Текст] / К. Є. Мойсеєнко // Зб. наук. праць ДонДУУ: «Перспективи розвитку
економіки України в контексті європейської інтеграції» – Серія «Економіка» . – Т. Х. –
Вип. 123. – Донецьк. – 2009. – С.152- 170.
4. Потапова Н.А. Синергетичний розвиток складних економічних систем
[Електронний
ресурс]
/
Н.
А.
Потапова
//
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2012_725/26.pdf
5. Прохорова, В. В. Економічний розвиток з позиції системно-синергетичного
підходу [Текст] / В. В. Прохоров // Управління ризиком. – 4(101) . – 2011. – С. 150-151.
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МЕТОДИКА КРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
ІНТЕГРОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ
В умовах транзитивної економіки першочерговим завданням держави є
активізація відтворювальної функції стратегічних інтегрованих товарних ринків (далі –
ІТР) шляхом реалізації ефективної управлінської та регуляторної політики. ІТР, на
думку автора, є складною мезоекономічною системою взаємодій і взаємозв’язків між
структуроутворюючими секторами (сировинним, виробничим, інфраструктурним і
споживчим), що інтегрована у макросистему національної економіки й виступає
регулятором суспільного відтворювального процесу [1, с. 89]. Об’єктивна критеріальна
оцінка динаміки розвитку ІТР є кількісною основою для прийняття управлінських
рішень щодо напрямів та методів регулювання, прогнозування кон’юнктури ринку.
Відповідно, критеріальна оцінка є важливим інструментом дослідження сучасних
ринкових систем, що обумовлює безперервний розвиток та адаптацію її методології до
специфіки відтворювальних процесів певних товарних ринків.
Проведене дослідження існуючих методологічних підходів до критеріальної
оцінки товарних ринків дозволило ідентифікувати чотири головні їх напрями: (1) аналіз
конкуренції; (2) кон’юнктурний аналіз; (3) маркетинговий аналіз; (4) структурноінституційний аналіз. Кожний із даних підходів має свої недоліки та обмеження
використання. Так, оцінка рівня концентрації за допомогою індексу ГерфіндаляГіршмана та індексу Джині призводить до варіативних результатів, а протилежно
діаметральні сітки значень ускладнюють їх інтерпретацію. До обмежень використання
методів кон’юнктурного аналізу слід віднести трудомісткість розрахунку окремих
показників, домінування візуально-графічної інтерпретації результатів, слабкий
взаємозв'язок між результатами оцінки та засобами державного впливу на ринок. На
відміну від інших методик, заходи, що розробляються за результатами маркетингового
аналізу, здійснюють прямий вплив на відтворювальні процеси ІТР, однак такі заходи
відображають економічні інтереси, передусім, виробників товарів, що свідчить про їх
недостатню регуляторну здатність через неповне врахування державних інтересів,
вектори яких можуть не співпадати з приватними інтересами ринкових суб’єктів.
З метою подолання ідентифікованих недоліків діючих методик, автором
розроблено методику критеріальної оцінки (далі – МКО) ІТР, головними завданнями
якої є такі: (1) кількісна і якісна оцінка динаміки відтворювальних процесів ІТР на
основі багаторівневої системи оціночних критеріїв; (2) багатокритеріальна оцінка
економічної, соціальної, бюджетної та управлінської ефективності інтегрованого
ринку; (3) розробка на основі отриманих результатів оцінки альтернативних варіантів
управлінських заходів, оцінка їх прогнозованого впливу на узагальнюючі показники
розвитку ІТР, обґрунтування вибору комплексу прикладних заходів. Розроблена МКО
включає сім етапів [2, с. 37]; найскладнішим є четвертий етап – формування
критеріальних груп і набору критеріїв кожної групи. Розглянемо його детальніше.
Існуюча множинність та розрізненість потенційних критеріїв оцінки ІТР
обумовила необхідність їх чіткої класифікації у відповідності до завдань МКО (табл. 1).
У залежності від ступеня охоплення ринку сукупність оціночних критеріїв доцільно
розділити на дві групи: (1) секторні, які розраховуються як для кожного сектору
(загальні), так і для певних секторів (специфічні); (2) загальноринкові, що характеризують ринок у цілому. В залежності від характеру і спрямованості відтворювальних
процесів можна ідентифікувати десять критеріальних блоків, об’єднання яких
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формують рівні системи оціночних критеріїв. Систематизовані за двома першими
ознаками критерії можуть виступати як стимулятори або дестимулятори, визначаючи
домінуючий вектор розвитку ринку.
Таблиця 1
Класифікація критеріїв оцінки інтегрованого товарного ринку*
Класифікаційна ознака
1. Ступінь охоплення
ринку

2. Характер і спрямованість
відтворювальних процесів,
що протікають у системі
суміжних ринків

3. Тип «оціночної основи»

4. Складові інтегральної
оцінки ефективності
інтегрованого ринку
5. Вектор розвитку ринку

Різновиди критеріїв і критеріальних блоків
1. Секторні критерії:
– загальні (розраховуються для кожного сектору ринку);
– специфічні (притаманні лише певним секторам)
2. Загальноринкові критерії
Критеріальні блоки:
1)
виробничий;
2)
економічної концентрації;
3)
ціновий;
4)
показників секторної ефективності;
5)
пропорцій відтворення;
6)
міжсекторних співвідношень;
7)
продовольчої безпеки;
8)
трудових ресурсів;
9)
показників бюджетної ефективності;
10) показників управлінської ефективності
1. Еталонні критерії:
– базові (попереднього періоду);
– нормативні (науково обґрунтовані нормативи);
– експертні (визначені експертним шляхом за відсутності аналогів)
2. Цільові (визначені кінцевою метою дослідження)
3. Ціннісні (орієнтовані на задоволення певної потреби споживачів)
Показники ефективності:
1)економічної;
3)бюджетної;
2) соціальної;
4) управлінської (внутрішні та зовнішні)
1. Критерії-стимулятори;
2. Критерії-дестимулятори

*Авторська розробка

Невід’ємною складовою критеріальної оцінки товарного ринку постає процес
порівняння розрахованих секторних та загальноринкових критеріїв із «оціночною
основою», вибір якої впливає на достовірність результатів оцінки (табл. 1). Тому
обґрунтування типу і величини еталонного критерію займає в МКО не менш важливе
місце, ніж вибір і розрахунок оціночних критеріїв. У залежності від типу «оціночної
основи» пропонується виділити три групи критеріїв: (1) еталонні, які можуть бути
базовими, нормативними або експертними; (2) цільовими, заданими метою
дослідження; (3) ціннісними, орієнтованими на задоволення певної потреби покупців.
Перевагами розробленої МКО є: (1) можливість проведення не тільки загального
аналізу ІТР або його секторів, але й міжсекторного порівняльного аналізу; (2) гнучкість
методики, її висока адаптивність до нових умов дослідження; (3) орієнтація
критеріальних блоків на завдання державного управління, що створює передумови для
підвищення ефективності управлінської діяльності на стратегічних ІТР України.
1. Нікішина О. В. Модернізація регуляторної політики на інтегрованому
зерновому ринку України (відтворювальний підхід) / О. В. Нікішина // Механізм
регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. – 2013. – №2 (60) – С. 88-97.
2. Нікішина О. В. Методичні засади критеріальної оцінки та діагностики
продовольчих ринків / О. В. Нікішина// Економіка харчової промисловості. Науковий
журнал ОНАХТ. – 2010. – №2 (6) – С. 35 – 41.
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АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Сучасне середовище функціонування підприємницьких структур є надзвичайно
динамічним і багатогранним утворенням, що вирізняється неабиякою багатофакторною
композицією, глобальною масштабністю й різноманітністю процесів та гіпершвидкими
темпами їхнього перебігу. В умовах активного становлення ринкової економіки на
державному рівні та посилення ролі інтеграційних й глобалізаційних процесів на
міжнародному рівні управління підприємством не може бути ефективним без
врахування впливу різноманітних економічних процесів зовнішнього середовища. Будь-який
процес, в тому числі, й економічний, характеризується неминучою зміною певних явищ,
їхніх станів, властивостей, параметрів тощо, що відповідно зумовлює виникнення для
підприємств різноманітних можливостей або загроз умов функціонування. З метою
забезпечення якісної взаємодії суб’єктів господарювання із середовищем функціонування
апарат управління зобов’язаний своєчасно ідентифікувати потенційні зміни економічного
характеру у зовнішньому середовищі, адекватно їх інтерпретувати та оцінювати вплив на
результати діяльності підприємств для прийняття необхідних заходів щодо використання
можливостей чи уникнення загроз умов функціонування.
Варто зазначити, що на сучасному етапі дедалі інтенсивнішого прояву набувають
тенденції зростання рівня динамічності, невизначеності та малопрогнозованості
зовнішніх умов функціонування. За таких обставин виникає необхідність в
удосконаленні управлінських механізмів та інструментів на засадах підвищення рівня
підготовки підприємств до майбутніх економічних змін зовнішнього середовища. У
цьому контексті актуальним видається антисипативне управління економічними
процесами, що спрямоване на відслідковування слабких сигналів, які можуть повідомляти
про потенційне виникнення певних економічних змін у зовнішньому середовищі, та
визначення на цій основі конкретних майбутніх явищ економічного характеру з метою
випередження їх настання та впливу на діяльність підприємства шляхом прийняття
відповідних управлінських рішень. Антисипативне управління в жодному випадку не
претендує на заміну традиційного управління, а, навпаки, ґрунтується на класичній
послідовності процесно-структурованого менеджменту та удосконалює його з позиції
підвищення рівня підготовки до потенційних змін середовища функціонування.
Таким чином, антисипативне управління реалізовується шляхом виконання таких
послідовних та взаємопов’язаних етапів, як: реалізація технології антисипативного
управління; формування методів антисипативного управління як способів цільового
впливу керуючої системи на керовану; формування оптимальних управлінських рішень
випереджувального спрямування на можливості та загрози умов функціонування;
реалізація керівництва як об’єднувальної функції антисипативного управління [1].
Будь-який економічний процес супроводжується виникненням безлічі різноманітних та різновагомих слабких сигналів як ранніх провісників певних потенційних
змін економічного характеру у середовищі функціонування. Для підприємства важливо
ідентифікувати лише ті слабкі сигнали, які надалі розвинуться у конкретні можливості
чи загрози економічного характеру та матимуть безпосередній вплив на його
діяльність. В межах антисипативного управління функція планування забезпечує
визначення слабких сигналів майбутніх змін та прогностичне інтерпретування їхнього
подальшого розвитку до конкретних можливостей чи загроз умов функціонування з
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метою формування на цій основі обґрунтованої інформаційної бази щодо ймовірного
виникнення відповідних економічних явищ у майбутньому періоді діяльності підприємства. Зважаючи на багатогранність економічних процесів, що зумовлює виникнення величезного спектру різноманітних слабких сигналів, досить складно визначити
перелік усіх слабких сигналів про потенційні економічні зміни середовища
функціонування. Крім того, слабкі сигнали мають досить невизначений характер, тому
рівень їхньої слабкості, як правило, обґрунтовується кількісно за допомогою
відповідного інструментарію або визначається експертними методами. З огляду на це,
виокремлено ключові загальноекономічні сигнали майбутніх змін, до яких можна
віднести: коливання ринкової кон’юнктури, рівня інфляції, податкових та митних
платежів, валютних курсів, інтенсивності конкуренції на внутрішньому та зовнішньому
ринку, ставок за кредитами, курсів цінних паперів, різноманітних біржових індексів,
проектування певних міжнародних актів, угод та конвенцій тощо.
Антисипативне організування забезпечує раціональне впорядкування організаційної структури управління підприємства відповідно до цілей антисипативного
управління (визначення переліку працівників, які будуть задіяні в процес антисипативного планування; встановлення та закріплення посадових повноважень для
здійснення антисипативного управління за конкретними працівниками, визначення
сфери їх відповідальності; забезпечення взаємодії фахівців з антисипативного
управління з працівниками інших підрозділів тощо). Виконання завдань щодо пошуку,
розпізнавання, відбору слабких сигналів, передбачення альтернативних траєкторій їх
розвитку до конкретних потенційних явищ потребує логіко-креативного підходу,
стратегічного мислення та інтуїтивних здібностей у фахівців з антисипативного
управління. Розкриття та розвиток цих якостей у працівників уможливлюється на
основі ефективного стимулювання їх праці. Таким чином, мотивування в межах
антисипативного управління полягає у різнобічному стимулюванні працівників, прямо
чи опосередковано задіяних у процес антисипативного управління, на якісне
забезпечення та оптимальну реалізацію антисипативного управлінського процесу з
метою досягнення організаційних та особистих цілей. Антисипативне контролювання
спрямоване на комплексну перевірку та оцінювання результативності реалізації
технології антисипативного управління на засадах слабких сигналів відповідно до
встановлених критеріїв і стандартів, та зокрема, оцінювання слабких сигналів, з метою
визначення необхідності у здійсненні регулювальних заходів. Завершальною функцією
антисипативного управління є регулювання, що пов’язане із ліквідуванням виявлених в
процесі антисипативного контролювання недоліків, відхилень, невідповідностей
шляхом здійснення необхідних корегувальних заходів на попередніх етапах технології
антисипативного управління.
Після реалізації технології антисипативного управління відбувається формування
методів менеджменту, тобто способів та прийомів, за допомогою яких керівництво
здійснює безпосередній вплив на працівників, задіяних у процес антисипативного
управління; трансформування їх в управлінські рішення із чітким випереджувальним
спрямуванням щодо використання ідентифікованих за слабкими сигналами
можливостей чи усунення загроз умов функціонування підприємства; реалізація
керівництва як об’єднувальної функції менеджменту, що пронизує усі антисипативні
управлінські процеси з метою забезпечення їх ефективного перебігу.
1. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій:
[монографія] / Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Мельник О.Г. [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф.
О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с.
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ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРНОЇ
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Становлення постіндустріального суспільства вносить корективи в моделі
розвитку національних господарств провідних країн світової економіки шляхом
структурно-технологічної трансформації економічної системи з максимально
ефективним, результативним та оптимальним використанням всіх факторів виробництва. У моделях розвитку національних господарств у таких умовах відбуваються
істотні зміни: спостерігається трансформація ролі та місця держави в управлінні
розвитком, перехід від середньотехнологічних до високотехнологічних виробництв.
Ключовим чинником стабільного розвитку національного господарства країни в умовах
постіндустріального суспільства, як показує досвід провідних країн світу, є капіталовкладення, які формують основи стійкого довгострокового зростання країни, визначають можливості проведення структурно-технологічної трансформації та оновлення
виробничих потужностей. Такі тенденції є логічно зумовленими, оскільки у сучасних
умовах постіндустріального суспільства траєкторія розвитку національних господарств
країн світової економіки визначається упровадженням певної моделі розвитку, яка
забезпечує збалансоване, стійке економічне зростання й структурно-технологічні
зрушення, зростання наявних ресурсів у всіх складових економічної системи країни,
підвищення конкурентоспроможності країни, рівня і якості життя населення.
Секторна та факторна моделі розвитку серед різноманіття класичних та новітніх
моделей розвитку національного господарства відображають процес закономірних,
радикальних, прогресивних структурно-технологічних змін у національному господарстві країни, що забезпечить перехід на якісно новий рівень розвитку суспільства.
Секторна модель розвитку національного господарства країни як емпіричну модель,
дає змогу дослідити структурні зміни у національному господарстві відповідно до
суспільних потреб та технологічного підходу, що ґрунтується на провідній ролі
продуктивних сил у розвитку суспільства, встановити зв’язки між структурними
елементами та здійснити прогнозування на майбутні періоди. При цьому, інструментарієм у процесі трансформації секторної моделі розвитку національного господарства
в умовах постіндустріального суспільства виступає факторна модель.
Факторна модель дає змогу визначити вплив факторів виробництва на рівень
розвитку господарства країни відповідно до типу суспільства, встановити визначальні
чинники та на підставі цього здійснити прогнозування на перспективу. Серед
визначальних та стимулюючих чинників в умовах постіндустріального суспільства
сучасні неокласичні та неокейнсіанські факторні моделі розвитку національного
господарства, враховуючи екзогенні та ендогенні умови, виділяють не лише людський
капітал та технологічний фактор, а й інвестиції.
Для встановлення значення факторів виробництва на розвиток національного
господарства України за період 2000 – 2012 рр. було використано модель економічного
зростання Р. Солоу, також окремо визначений вплив інвестицій в основний капітал
(Іок) та прямих іноземних інвестицій на розвиток національного господарства України.
Результати моделювання дають підстави стверджувати, що зростання на 1 грн
реального валового нагромадження основного капіталу за незмінного реального рівня
оплати праці найманих працівників та витрат на проведення наукових та науковотехнічних робіт (ННТР) призводить до зростання ВВП на 0,047 грн. Водночас
зростання на 1 грн реального рівня оплати праці найманих працівників за незмінного
реального валового нагромадження основного капіталу та витрат на проведення ННТР
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стимулює зростання ВВП на 2,023 грн. Зростання на 1 грн витрат на проведення ННТР
за незмінного реального рівня оплати праці найманих працівників та реального
валового нагромадження основного капіталу призводить до зниження ВВП на 4,895
грн. Отже, інвестиційна діяльність залишається другорядною для економічного
розвитку національного господарства.
Результати проведених досліджень дали змогу визначити тенденції інвестування
національного господарства України за регіонально-галузевою структурою:
– інвестиції в основний капітал за областями та видами економічної діяльності
України у 2001–2012 рр. збільшились у 9,02 рази: максимальне зростання Іок відбулось
у Київській області (у 15,39 разів) та у державному управлінні (у 38,73 рази),
будівництві (у 33,65 разів) та торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку (у 19,34 разів), мінімальне – у Сумській області (у 2,93 рази) та у
рибальстві та рибництві (у 1,85 рази);
– діапазон зміни темпів зростання інвестицій в основний капітал був значним як
за областями: від 48,6 % у 2009 р. (Луганська область) до 249,0 % у 2004 р. (Черкаська
область), так й за видами економічної діяльності: від 36,1 % у 2009 р. (рибальство та
рибництво) до 234,2 % у 2011 р. (виробництво та розподіл електроенергії, газу та води).
Навіть наприкінці періоду дослідження зростання інвестицій в основний капітал за
областями та видами економічної діяльності України не характеризується усталеністю
та однорідністю.
Хаотичний характер інвестування негативно позначається на рівні розвитку
національного господарства та видів економічної діяльності України. До видів
економічної діяльності із середньотісним зв'язком між інвестиційною діяльністю та їх
розвитком (коефіцієнти кореляції на рівні 0,57 – 0,74) належать: промисловість (1 %
інвестицій стимулює зростання 0,1061 % ВДВ виду економічної діяльності), а саме
переробна промисловість (1 % інвестицій стимулює зростання 0,3262 % ВДВ виду
економічної діяльності), будівництво (1 % інвестицій стимулює зростання 0,4088 %
ВДВ виду економічної діяльності) та діяльність транспорту та зв’язку (1 % інвестицій
стимулює зростання 0,2109 % ВДВ виду економічної діяльності).
За впливом інвестицій, що залучені у види економічної діяльності на їх
економічний розвиток та національного господарства за період 2001 – 2012 рр.,
визначено ті види економічної діяльності, які мають можливості для визначального
впливу на економічний розвиток національного господарства: 1 % зростання освіти й
науки може стимулювати зростання ВДВ національного господарства на 0,6622 %, але
зв’язок між цим видом економічної діяльності та національним господарством нижчий
від середнього (коефіцієнти кореляції – 0,3122); 1 % зростання охорони здоров’я може
стимулювати зростання ВДВ національного господарства на 0,2610 %, але зв’язок між
цим видом економічної діяльності та національним господарством також нижчий від
середнього (коефіцієнти кореляції – 0,1180). Для всіх інших видів економічної діяльності інвестиційна діяльність не визначає їх розвитку та не впливає на нього.
Інструментарієм трансформації секторної моделі розвитку національного господарства України є удосконалена факторна модель з пріоритетним значенням інвестиційного чинника. Для забезпечення прогнозованих темпів розвитку національного
господарства (на рівні 5,2–5,4 %) здійснено прогнозування темпів розвитку інвестиційної діяльності країни, що має становити 17,4 – 18,1 % щороку. При цьому, держава
має створювати умови для інвестування високотехнологічних та середньовисокотехнологічних видів економічної діяльності, що зосереджені у вторинному, четвертинному та п’ятериковому секторах. Для досягнення стабільності розвитку
національного господарства України державна політика в інвестиційній діяльності
повинна бути спрямована на усунення перешкод (бар'єрів) та впровадження стимулів
для інвестування, захист прав інвесторів.
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ПЕРСИСТЕНТНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ЯК ІНДИКАТОР ОЦІНКИ РІВНЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
В умовах поглиблення наслідків кризових явищ на фінансових ринках набувають
актуальності питання пояснення поведінки цих ринків в цілому та завчасного
прогнозування виникнення криз на них зокрема. У контексті пошуку альтернативних
концепцій функціонування фінансових ринків на противагу гіпотезі ефективного ринку
у посткризовий період значного поширення набуває гіпотеза фрактального ринку, яка
оперує новими категоріями і використовує для моделювання поведінки ринкових
індикаторів властивість їх довготривалої пам’яті – так звану перситентність – здатність
стану існувати довше, ніж процес, що створив його. З позиції фінансових ринків мова
йдеться про трендовостійкість ринку, тобто про наявність у нього довгострокової
пам’яті. Ключовим показником для її оцінювання є показник Херста, найбільш
пріоритетним методом розрахунку якого для цілей дослідження було обрано R/S аналіз.
Аналіз персистентності фондового ринку України проводився на прикладі двох
основних індексів UХ (період 2008-2013) та ПФТС (період 2001-2013), результати
якого наведені в таблиці, потрібно зазначити, що нами було додатково проведено
перевірку адекватності розрахунків для випадкових даних.
Результати аналізу персистентності фондового ринку України за 2001-2013 рр.
Показники
Значення показника Херста
Значення показника Херста для перемішаних
даних

ПФТС
0,665
0,530

UХ
0,667
0,540

На основі отриманих результатів було зроблено висновок, що фондовий ринок
України має ознаки персистентного ряду та володіє довгостроковою пам’яттю. При цьому
виконується критерій перевірки показника на штучно згенерованих випадкових даних.
Інтерпретація цих значень, крім персистентності ряду фінансових даних,
підтверджують його неефективність і як наслідок – виконання фрактальної гіпотези для
фондового ринку України. Неефективність ринку, його трендовий харакер, які у тому
числі проявляються в численних ринкових аномаліях, з позиції його окремих учасників
можуть стати джерелом отримання спекулятивних прибутків від торгівлі цінними
паперами та деривативами. Тобто, використання такого інструменту як розрахунок
показника Херста методом R/S аналізу є безумовно корисним для створення
індивідуальних стратегій трейдерів на фондовому ринку.
1. Hurst H. E. Long-term Storage of Reservoirs. Transactions of the American Society
of Civil Engineers / H. E. Hurst. – 1951. – 799 p.
2. Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature. New York: W.H. Freeman, 1982. –
460 p
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СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «КОМАНДА»
І ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ПОНЯТТЯ «ГРУПА»
Створення команди підприємства, здатної до ефективної продуктивної діяльності
в умовах жорсткої конкуренції, – одна з ключових проблем в сучасній практиці
підприємницької діяльності. Для того, щоб створити команду необхідно брати до уваги
сутність цього поняття, а також розуміти, чим група працюючих людей відрізняється
від справжньої команди.
Семантика поняття команда представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Семантика поняття команда
Автор, джерело
Геллерт М.,
Манфред К. [1]

Визначення поняття команда
спільна цілеспрямована робота двох – восьми спеціалістів, які вирішують певну
загальну комплексну задачу, проблему або реалізують спільний проект на основі
інтеграції знань в різних професійних областях по правилам, що вироблені спільно
Каліта Н. І. [2]
об'єднання людей, що здійснюють спільну діяльність і мають загальні інтереси, яке
здатне досягати мети автономно й узгоджено при мінімальних керуючих впливах
Халіна А. О. [3]
група, члени якої об'єднані спільною метою, володіють відпрацьованими
процедурами координації своїх дій у досягненні конкретних результатів, несуть
взаємну відповідальність за результати своєї діяльності на основі спільного бачення
ситуації
Зинкевич-Евстигнеева група фахівців, зацікавлених у досягненні спільного результату
Т.Д., Фролов Д. Ф. [4]
Мажнік Н. А., Шульга трудовий колектив працівників, об'єднаних виконанням загального завдання, які
характеризуються високим рівнем згуртованості та прихильності загальним цілям і
Н. В. [5]
цінностям організації. Це група фахівців, які мають спільні цілі, взаємодоповнювані
навички та вміння, високий рівень взаємозалежності і розподілену відповідальність
за досягнення кінцевих результатів
Шавкун І. Г. [6]
група, що існує в атмосфері, яка сприяє прояву активності і зацікавленості, ухвалює
рішення за умов повної одноголосності, кожен член якої висловлює свою думку,
керівник якої частіш за все не домінує, а делегує свої повноваження

Таким чином, під поняттям «команда» необхідно розуміти невелику групу людей,
взаємодіючих один з одним в ході досягнення поставлених цілей.
Основні відмінності між поняттями група і команда були розглянуті в роботах
Н. Редіної [7], М. Геллерт, К. Манфред [1], Н. Мажнік, Н. Шульга [5]. Узагальнення і
доповнення цього списку приведено в табл. 2.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика групи та команди
Параметри порівняння
Мета
Розподілення ролей

Діяльність

Група людей
Немає спільної мети
Відсутність чіткого
розподілення ролей
Немає взаємних
обов’язків, скоріше лише
випадкова взаємодія
Пасивне очікування

Правила і норми

У кожного члена свої

Обов’язки
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Команда
Тимчасово пов’язана спільною метою
Ролі та завдання чітко розподілені і
відомі членам команди
Зобов'язання один перед одним щодо
зустрічей і трудових процесів, існують
взаємозалежності
Кожний вносить свій вклад у вирішення
спільних задач
Спільні для всіх

Продовження табл. 2
Параметри порівняння
Мотивація
Конкуренція
Колективна відповідальність за
результати діяльності
Постійність складу (регулярність
спільної роботи)
Ефект синергії

Група людей
Зовнішня
Між членами групи
Немає

Команда
Внутрішня
Направлена на зовнішнє оточення
Є, перед третіми особами

Склад не постійний,
робота не спільна
Відсутній

Склад постійний,
робота спільна
Має місце

З табл. 2 видно, що поняття «група» і «команда» не є однаковими за сутністю.
Усвідомлюючи цю різницю можна зрозуміти, що для підприємства є найбільш
ефективним створення саме команд, а не стихійних груп, оскільки формування команди
створює такі переваги, як більш швидке досягнення поставленої мети в результаті
чіткого розподілення ролей, переважання внутрішньої мотивації і збільшення відчуття
відповідальності за результати роботи, збільшення стресостійкості до зовнішнього
впливу та, головне, збільшення конкурентоздатності колективу.
1. Геллерт М., Манфред К. Все о командообразовании : руководство для тренеров :
пер. с нем. / Манфред Геллерт, Клаус Новак. – Москва : Вершина, 2006. – 352 с.
2. Каліта Н. І. Синтез модели многофакторного оценивания эффективности
команды проекта. / Н. И. Калита, А. В. Гурина. // Бионика интеллекта. – Х. : ХНУРЭ. –
2011. – № 3 (77). – С. 70–73.
3. Халіна А. О. Командообразование как процесс и технология в организационном
управлении : автореф. дис. на стиск. уч. степени канд. социол. наук : спец. : 22.00.08
«Социология управления» / А. О. Халина. – Москва, 2011. – 21 с.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Команда на рынке : стратегия и методы
(руководство для эффективных команд) / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Ф. Фролов. –
СПб. : Речь, 2003. – 144 с.
5. Мажнік Н. А.Теоретические подходы к определению сущности понятия
«команда». / Н. А. Мажнік, Н. В. Шульга // Бизнесинформ. Экономика. Менеджмент и
маркетинг. – Х. : ХНЭУ. – 2009. – №3. – С. 131–134.
6. Шавкун І. Г. Ефективна команда як інструмент етичного менеджменту. /
І. Г. Шавкун. // Гілея (науковий вісник) : Збірник наукових праць. – К. : Українська
Академія Наук. – 2009. – Вип. 26 – С. 341–347.
7. Рейнин Г. Р. Соционика : Типология. Малые группы / Г. Р. Рейнин. – СПб. :
Образование-Культура. – 2005. – 240 с.
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ФРІЛАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Державне управління фрілансовою діяльністю у сучасних умовах глобалізації
ринку праці та розвитку дистанційних форм зайнятості потребує значної уваги як
науковців, так і органів державної влади. Необхідно удосконалювати вже існуючі та
створювати нові ефективні інструменти впливу на розвиток фрілансової діяльності.
Спостерігається зростання питомої ваги фрілансерів у загальній чисельності робочої
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сили як в світі, так і в Україні. Також спостерігається значне зростання доходів
українських фрілансерів, які за даними одної з найбільших інтернет-бірж фрілансу
«Elance» у 2013 р. зайняли третє місце за рівнем отриманих доходів після фрілансерів
США та Індії, а на початку 2014 р. – четверте (з незначною різницею фрілансери
Пакистану зайняли третє місце) [1].
Державне управління фрілансовою діяльністю в Україні – це процес планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання і прийняття управлінських рішень з
метою забезпечення виконання програми розвитку фрілансової діяльності в Україні.
Особливу увагу доцільно приділити принципам державного управління
фрілансовою діяльністю, оскільки лише за дотримання основних принципів управління
можливе досягнення поставлених цілей та ефективне управління.
До основних принципів менеджменту Кузьмін О.Є. відносить: цілеспрямованість,
врахування інтересів та потреб, ієрархічності, взаємозалежності, економічності,
активізації, системності тощо [2, с. 327].
Осовська Г.В. та Осовський О.А. пропонують такі загальні принципи управління
як цілеспрямованість, спланованість, дисципліну, компетентність, стимулювання,
ієрархічність [3, с. 90].
Окрім загальних принципів управління науковці виділяють також спеціальні або
додаткові. Мартиненко М.М. доповнив загальні принципи принципами взаємозалежності, динамічної рівноваги та економічності [3, с. 93]. Хміль Ф.І. додає принципи
наукової обґрунтованості практики менеджменту, ефективності, оптимальності,
постійного вдосконалення процесів і методів менеджменту, плановості, єдності цілей,
цілісності системи менеджменту, гнучкості організаційних структур тощо [3, с. 95-97].
Ці принципи в більшій мірі зорієнтовані на управління на рівні підприємства. Хоча
багато з них можна застосувати і на макрорівні, тобто для державного управління.
Принципами державного управління фрілансовою діяльністю ми пропонуємо
вважати наступні:
- цілеспрямованості;
- плановості;
- компетентності;
- врахування інтересів та потреб;
- ефективності;
- постійного удосконалення інструментів управління.
Принцип цілеспрямованості обумовлює визначення реалістичних та конкретних
цілей у Програмі розвитку фрілансової діяльності, досягнення визначеного рівня
ефективності державного управління.
Формування заходів та програми розвитку фрілансової діяльності передбачає
принцип плановості.
Принцип компетентності в державному управлінні фрілансовою діяльністю є
надзвичайно важливим, оскільки від рівня компетентності залежить ефективність прийняття
управлінських рішень на державному рівні щодо розвитку фрілансової діяльності.
Враховуючи факт, що фрілансова діяльність є відносно новим видом діяльності, то
необхідно приділити значну увагу компетентності працівників органів державної влади, які
будуть брати участь в процесі управління фрілансовою діяльністю.
Значну увагу необхідно приділити саме принципу врахування інтересів та потреб
фрілансерів з метою підвищення рівня легалізації фрілансової діяльності в Україні.
Оскільки у чинному законодавстві відсутнє визначення понять «фрілансова
діяльність», «фрілансер» та немає визначених норм законодавчого регулювання саме
фрілансової діяльності, необхідно співпрацювати із громадськими організаціями та
об’єднаннями фрілансерів, детально проаналізувати всі інтереси та потреби і врахувати
їх органами державної влади в процесі створення системи державного управління
фрілансовою діяльністю.
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Принцип ефективності державного управління фрілансовою діяльністю фактично
передбачає отримання позитивного ефекту як у матеріальному вимірі (зростання
надходжень у бюджет за рахунок сплати податків з доходів фрілансерами, зростання
ВВП за рахунок розвитку фрілансової діяльності тощо), так і у нематеріальному
(зниження рівня безробіття, відтоку кваліфікованих кадрів за кордон, розвиток
підприємництва, підвищення соціальних стандартів тощо) від здійснення заходів,
передбачених у Програмі розвитку фрілансової діяльності.
З огляду на те, що процеси, методи фрілансової діяльності, умови співпраці
фрілансерів із замовниками постійно змінюються і вдосконалюються також важливим є
принцип постійного удосконалення інструментів управління. Тому для ефективного державного управління фрілансовою діяльністю необхідно постійно здійснювати моніторинг змін
та тенденцій, відповідно до них удосконалювати методи та інструменти управління.
Наведені принципи є складовою системи державного управління фрілансовою
діяльністю. За умови дотримання усіх принципів забезпечується ефективність
державного управління, оскільки дані принципи сформовані безпосередньо з
урахуванням особливостей фрілансової діяльності.
1. Офіційний сайт інтернет-біржі «Elance». [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.elance.com/
2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. пос. [2—е
вид. доп. і перер] / О.Є. Кузьмін О.Г. Мельник. — Львів.: „Інтелект-Захід”, 2003.—352c.
3. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. [Видання 3-є, перероблене і
доповнене] / Г.В. Осовська, О.А. Осовський – К.: «Кондор», 2006. – 664 с.

Стефінін В.В.
к.е.н., доцент
Плець І.І.
к.е.н., викладач
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОБОРГОВОЇ ДОКТРИНИ
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ЗАБОРГОВАНІСТЮ ДЕРЖАВИ
Політика управління внутрішнім боргом України на сучасному етапі (йдеться про
принципи діяльності суб'єктів державного фінансового процесу) будується на основі
існуючої економічної та політичної ідеологій, що відображають сучасне бачення
суспільного і державного устрою та відповідають європейським стандартам стабільності й економічного розвитку. В той же час стрімке й стабільне наростання величини
внутрішнього державного боргу країни потребує комплексного теоретичного та
методичного обґрунтування системи формування взаємозв’язків від моменту утворення
внутрішнього державного боргу через регулювання та управління його величиною до
повного погашення зобов’язань.
З огляду на зазначене особливої уваги, на нашу думку, заслуговує питання
визначення внутрішньоборгової державної доктрини, або доктрини управління внутрішнім
боргом держави. При цьому зазначимо, що вона аж ніяк не применшить значення існуючої
«Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013 – 2015 роки» [1].
У цьому контексті «внутрішньоборгова державна доктрина» – це складова
стратегії соціально-економічного розвитку держави, цілісна система управління
внутрішнім державним боргом, яка включає теоретичне обґрунтування понять,
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концепцій, законів, закономірностей, принципів, методів і дій на рівні держави з
урахуванням реальної фінансово-економічної ситуації в країні, що дасть можливість
стратегічно визначити ефективні механізми залучення, розподілу та використання
запозичених державою коштів; здійснити контроль за величиною боргу; впровадити
найбільш ефективні варіанти погашення, що в кінцевому підсумку зумовить оптимізацію структури, динаміки, величини внутрішнього державного боргу та мінімізацію
витрат на його обслуговування, зміцнить існуючу систему суспільно-боргових відносин
за участю держави [2].
Основними чинниками необхідності реалізації доктрини, тобто концептуального
та методичного підходу до управління внутрішнім державним боргом є: наявність та
зростання внутрішнього державного боргу, що має значний вплив на соціальнополітичну ситуацію в країні та на суспільство в цілому; нагальна потреба у
фінансуванні поточних державних витрат, проведенні реструктуризації величини
внутрішнього державного боргу; відсутність системності у здійсненні фінансовоекономічної оцінки фактичних результатів проведення як кожної окремої операції у
сфері залучення кредитів і управління боргом, так і стану боргового портфеля загалом;
відсутність або фрагментарність комплексного механізму управління і регулювання
внутрішнього державного боргу.
Враховуючи нормативно-правові основи реалізації державної політики України, слід
додати, що внутрішньоборгова доктрина відповідатиме засадам Конституції України,
визначатиме основні положення реалізації боргових відносин всередині країни, їх майбутню перспективу (норми-початку). Можливі варіанти досягнення положень доктрини та їх
обґрунтування визначатимуться концепцією (норми-принципи), яка, в свою чергу, дає
змогу побудувати стратегію як сукупність цінностей, засобів, методів щодо її реалізації
(визначально-установчі документи). Остання буде базисом практичної щоденної діяльності
з управління і регулювання державною заборгованістю. Конкретизація дій з реалізації
стратегії на основі визначення норм, правил поведінки суб’єктів боргових відносин
відображатиметься в програмах (норми-правила), а планова деталізація їхньої поведінки в
конкретних умовах у планах (норми-правила поведінки).
Ціль розробки та впровадження внутрішньоборгової доктрини полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних основ ефективного регулювання та управління
внутрішнім державним боргом. Але в будь-якому разі всі дії, передбачені цією
доктриною, повинні відповідати інтересам соціально-економічної і фінансової безпеки,
майнового захисту громадян та бути спрямованими на досягнення стійкого зростання
національної економіки, повної зайнятості, стримування інфляційних процесів, створення умов для розвитку підприємництва та забезпечення фінансування соціального
захисту населення.
При розробці та реалізації внутрішньоборгової державної доктрини необхідно
спиратися на комплекс принципів утворення державного боргу: базові принципи
(збереження за державою права основного регулятора і гаранта верховенства права,
фінансова незалежність, державна позаблоковість), цільові принципи (справедливість
розподілу, принцип визначення пріоритетних напрямів використання запозичених
коштів у відповідний період часу, принцип законності, доцільності та відповідальності
випуску й прийняття боргових зобов’язань урядом, особиста відповідальність в
утворенні та накопиченні боргів, принцип єдності кредитно-фінансової політики,
принцип добросовісності та неприпустимості зловживань посадовими особами,
принцип раціонального запозичення, спрямованості, принцип безумовного виконання
зобов’язань, принцип об’єктивності у визначенні величини боргу, принцип підзвітності), принципи боргової політики (принцип обслуговування зобов’язань та підтримка
довіри до держави та кредитного рейтингу, принцип довгострокової стратегії, принцип
прозорості регулювання державного боргу).
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Виходячи з викладеного, наголосимо на неприпустимості порушення принципів
утворення та обслуговування державного боргу, однобічності вирішення цієї проблеми,
а також на необхідності виваженої політики реалізації відносин у сфері державних
запозичень, особливо за умов соціально-політичної нестабільності.
Внутрішньоборгову державну доктрину як структурний та системний підхід до
управління внутрішнім державним боргом, орієнтований на практичне впровадження,
реалізацію в економічній та фінансовій політиці, слід розглядати у двох площинах: у
науково-теоретичному аспекті як узагальнюючий погляд (цілісну систему) на проблему
дефіциту державного бюджету, а отже, на формування державного боргу та у практичному розумінні як регламентований документ, де зазначено систему фінансових
принципів, розрахункових, прогнозних, аналітичних методів, розроблених з метою
запобігання негативним ефектам утворення внутрішнього державного боргу.
Отже, результатом розробки та впровадження сучасної внутрішньоборгової
доктрини України повинно стати визначення напрямів реформування принципів
управління внутрішнім державним боргом – від розуміння боргу як інструменту
покриття бюджетного дефіциту до розуміння його як інструменту забезпечення
зростання соціально-економічного добробуту.
1. Постанова КМУ «Про затвердження Середньострокової стратегії управління
державним боргом на 2013–2015 роки» від 29 квітня 2013 р. № 320 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/320-2013-%D0%.
2. Плець І.І. Управління внутрішнім державним боргом в Україні : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і
кредит» / Плець Іван Іванович ; Європейський університет. – К., 2012. – 20 с.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах стрімкого економічного розвитку середовища функціонування
підприємства виникає необхідність забезпечувати ефективну адаптацію працівників до умов
та завдань, які ставляться перед ними керівництом, з метою їх виконання. Все це зумовлює
необхідність забезпечувати своєчасну, відповідну фахову підготовку працівників.
Значно змінюється кадрова робота підприємств, а навчання працівників стає невід’ємним елементом роботи з персоналом. Навчання сприяє не лише формуванню особистих
професійних компетенцій, а й забезпечує досягнення загальної ефективності діяльності
підприємства.
Вітчизняна практика навчання дещо обмежує методи його здійснення. Основними
формами розвитку навиків у персоналу переважно є: підвищення кваліфікації, стажування, друга вища освіта (відповідно до займаної професії), семінари, курси, тренінги,
тощо. У той час, як зарубіжна практика HR-менеджменту використовує значно більший
перелік методів навчання.
Навчання працівників потрібно здійснювати у таких основних напрямах [1, 2]:
1. Навчання з метою забезпечення досягнення цілей підприємства.
2. Навчання з метою підвищення вартості людського активу.
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3. Навчання з метою забезпечення безперервного процесу передавання досвіду та
цінностей підприємства.
4. Навчання з метою ефективного прийняття рішень в різних ситуаціях.
5. Навчання з метою забезпечення організаційних змін.
6. Навчання з метою забезпечення потреб працівників.
Цілі підприємства, сфера його функціонування, види економічної діяльності
обумовлюють вибір конкретного методу навчання. Однак затрати на навчання завжди
повинні бути компенсовані досягнутим результатом. В контексті досягнення бажаних
результатів доцільно будувати профіль ефективності навчання (рис.1).
Отримання нових знань,
навиків, досвіду

Досягнення цілей

Мотивування працівників

Результативність
навчання працівників

Зростання соціальної
відповідальності

Створення кадрового
резерву
Зростання іміджу
роботодавця

Рис. 1. Профіль ефективності навчання працівника на підприємстві.

Згідно даного профілю можна буде обирати потрібні напрями та форми навчання,
і за результатами навчання оцінювати його ефективність.
1. Магура М. И. Обучение персонала как конкурентное преимущество / М. И. Магура,
М. Б. Курбатова. М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2004. — 216 с.
2. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 468 c.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Однією із стратегічних проблем подальшого розвитку України є модернізація
системи вищої освіти, удосконалення бізнес-освіти, покращення якості навчання, що
здійснюється для бізнесового середовища. До цього спонукає, по-перше, дефіцит
фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки; по-друге, – трансформаційні та інтеграційні процеси в Україні і країнах Центральної та Східної Європи. В
світлі відзначеного особливої актуальності набуває питання удосконалення управління
вищими навчальними закладами, визначення головних факторів підвищення якості
освітянських послуг.
Управління освітою – найважливіший напрямок трансформаційних процесів в
Україні, який набуває рис організованості, упорядкованості. Аналіз та оцінка науковопедагогічного матеріалу стосовно розвитку теорії та практики управління свідчать, що
основними рушійними силами цього процесу є зміни соціально-економічного стану в
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країні, нові суспільні замовлення освіти щодо підготовки спеціалістів, зміна освітньої
парадигми та розвиток освіти як соціальної системи.
Сьогодні розвиток вітчизняного управління в освіті – складний та суперечливий
процес, який обумовлений дією екзогенних (науково-технічний процес, розвиток психологопедагогічної науки, теорії управління, світовий контекст розвитку освіти, ринкові фактори та
ін.) та ендогенних (тенденції щодо моделювання освітніх закладів, зміни у фінансуванні
освіти та засобах регулювання діяльності вищої школи, зростаючі вимоги до особистості
керівника освітнього закладу, рівня його функціональної компетентності) факторів.
Єдиного визначеного поняття терміну “управління” не існує. Керуючись визначеннями вітчизняних та зарубіжних практиків менеджменту, наголосимо, що управління
закладом освіти – це доцільна, активна взаємодія керівника з іншими учасниками педагогічного процесу, технічним персоналом та громадськістю, спрямована на координацію та
узгодження зусиль, упорядкування педагогічної системи та переведення її на більш високий
якісний рівень.
Підвищення ефективності управління вищими навчальними закладами можливе
за умов використання принципів системних і комплексних підходів, що передбачають
представлення діяльності ВУЗу як складно організаційної функціональної системи.
Діяльність освітянських закладів можна розглядати як систему, яка складається з
трьох взаємопов’язаних елементів: ресурсів; навчальних процедур та досліджень;
продукції, що випускається ВУЗом. Входом цієї системи є ресурси (матеріальнотехнічне забезпечення, кадри, інформаційні, фінансові ресурси та ін.); виходом – готова
продукція (освітянські послуги, науково-технічна продукція, інтегрована продукція на
основі науково-технічної та освітянської послуги). Для системи визначеними є місія,
стратегічні цілі, умови функціонування (зовнішнє середовище, ризики). Крім того,
комплексне моделювання діяльності вищих навчальних закладів передбачає визначення основних елементів його зовнішнього оточення, яке може бути представлено 3
блоками: регіон, держава, міжнародний ринок вищої освіти і науки.
Системне і комплексне дослідження діяльності освітянського закладу дозволяє:
визначити сукупність основних елементів системи (підсистем), їх внутрішні та зовнішні
зв’язки, взаємозалежність, значимість з позицій виконання місії і досягнення стратегічних
цілей; оцінити взаємовідносини між цілями та засобами їх реалізації; обґрунтувати головні
об’єкти і критерії оцінки якості роботи вищого навчального закладу.
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Національний університету «Львівська політехніка»
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Успішність управління персоналом визначається ефективністю використання
трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними цілей, комплексним баченням проблем і цілісним підходом до людських ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними установками підприємства. Таким чином, в рамках стратегічного управління
виникає нагальна потреба в зміні функціональної моделі управління персоналом на
підприємстві на підставі власної організаційної філософії, яка ґрунтується на власному
досвіді роботи із працівниками й використанні практики провідних вітчизняних та
світових компаній.
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Перш за все, ефективність функціонування системи управління персоналом повинна
визначатися її внеском в досягнення організаційних цілей. До показників для оцінки
організаційної ефективності управління персоналом підприємства належать: плинність
кадрів, співвідношення чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників,
надійність роботи персоналу, рівномірність завантаження, рівень трудової дисципліни,
задоволеність працівника, кількість конфліктів, скарг, нещасних випадків та ін. Наведений
склад показників дозволяє оцінити такі основні параметри організації роботи персоналу
підприємства, як: економічність, надійність, рівномірність і якість.
Щоб підприємство ефективно працювало, важливо враховувати кожен із зазначених
компонентів, по кожному з них повинна досягатися певна мета, що дозволяє судити про
організаційний порядок у підприємстві й стан організаційної культури [1, с.272].
До показників оцінки соціальної ефективності управління персоналом
підприємства відносяться: стан морально-психологічного клімату, мотивація, потреби і
конфліктність в трудовому колективі; вплив соціальних програм на результативність
діяльності працівників і підприємства в цілому; ступінь задоволеності персоналу
конкурентоздатністю робочої сили; організацією праці; її продуктивністю і оплатою,
роботою підприємства в цілому.
До показників оцінки економічної ефективності управління персоналом підприємства
належать: співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності; відношення бюджету
підприємства до чисельності персоналу; вартісної оцінки розходжень у результативності
праці. Крім того, у ринковій економіці важливе значення мають такі економічні показники,
як: прибуток, продуктивність праці, обсяг продажів, рентабельність, продуктивність праці
працівників; співвідношення темпів росту продуктивності праці працівників з темпами росту
середньої заробітної плати; фонд оплати праці і зарплатоємкість; витрати на керівництво [2,
с. 295]. Склад показників повинен бути змінним, він повинен уточнюватися і доповнюватися
в умовах динамічного розвитку підприємства. В даний час зростає значення наукового
обґрунтування складу показників ефективності управління персоналом, що відображають
кінцеві результати економічного розвитку підприємства.
В таблиці наведено загальну характеристику показників оцінки організаційної,
соціальної та економічної ефективності управління персоналом підприємства.
Показники оцінювання ефективності управління персоналом підприємства
Показники оцінки відповідно до виду
ефективності управління персоналом
підприємства
1. Організаційна ефективність управління
персоналом підприємства:
- плинність кадрів;
- надійність роботи персоналу;

- рівномірність завантаження персоналу
- рівень трудової дисципліни
2. Соціальна ефективність управління
персоналом підприємства:
- стан морально-психологічного клімату,
мотивація і конфліктність в трудовому
колективі;

Характеристика
Оцінює цілісність і організаційну оформленість
підприємства.
Свідчить про рівень стабільності трудового колективу
підприємства.
Визначається величиною можливих збоїв у роботі всіх
підрозділів підприємства через несвоєчасне надання
інформації, помилки у розрахунках, порушення трудової
дисципліни.
Характеризує питому вагу втрат через перевантаження
працівників.
Відображає відношення кількості випадків порушення
трудової і виконавської дисципліни до загальної
чисельності працівників підприємства.
Виражає виконання очікувань і задоволення потреб та
інтересів працівників підприємства.
Характеризує моральні цінності та психологічний клімат
у колективі підприємства, мотиваційні заходи,
конфліктні моменти і способи їх уникнення/вирішення.
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Продовження табл.
Показники оцінки відповідно до виду
ефективності управління персоналом
підприємства
- вплив соціальних програм на
результативність діяльності працівників і
підприємства в цілому;
- ступінь задоволеності персоналу
організацією праці, її продуктивністю і
оплатою, роботою підприємства в цілому.
3. Економічна ефективність управління
персоналом підприємства:
- співвідношення витрат, необхідних для
забезпечення підприємства
кваліфікованими кадрами, і результатів,
отриманих від їхньої діяльності;
- відношення бюджету підприємства до
чисельності персоналу;
- вартісна оцінка розходжень у
результативності праці.

Характеристика
Підвищення продуктивності праці, поліпшення якості
товарів, економія ресурсів
Оцінюється на основі аналізу думок і реакції
працівників на кадрову політику підприємства і ЇЇ
окремі напрямки.
Характеризує досягнення цілей діяльності підприємства
за рахунок кращого використання трудового потенціалу.
Відображає ефективність вкладення коштів для
забезпечення підприємства конкурентоспроможними
висококваліфікованими фахівцями
Характеризує частку бюджету підприємства, що
припадає на одного працівника.
Є різницею оцінок результатів праці кращих і середніх
працівників, що виконують однакову роботу.

1. Синк С.Д. Управление производительностью: планирование, измерение и
оценка, контроль и повышение / С.Д. Синк. – М.: Прогрес, 1989. – С. 272-273.
2. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С.В. Шекшня. –
М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – С. 295-296.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПЕРСПЕКТИВ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: НЕДОЛІКИ І СПОСОБИ
ЇХ УСУНЕННЯ
На сьогодні, наука, освіта та практика в сфері економіки часто не інтегруються
для вирішення важливих проблем як на рівні держави, так і на мікрорівні. Крім того
наукові розробки не рідко не підтверджуються на практиці, а в навчальний процес
результати новітніх досліджень впроваджуються із значним запізненням тощо. Все це в
сукупності призводить до прийняття неправильних управлінських рішень, зокрема до
неправильного вибору стратегій розвитку підприємств, формування не оптимальних
виробничих програм в розрізі видів продукції, надання кредитів фінансово нестійким
суб’єктам підприємницької діяльності тощо.
Зосередимо увагу на тих інструментах економічного аналізу, які найчастіше
використовуються на промислових підприємствах для обґрунтування стратегічних і
тактичних управлінських рішень, пов’язаних з економічним розвитком. Це, зокрема,
інструментарій економічного аналізу конкурентоспроможності продукції, точки
беззбитковості, ефективності використання ресурсів підприємства, його фінансового
стану, оптимальності інвестиційного проекту серед переліку альтернатив, загрози
банкрутства підприємства тощо.
В наш час, аналізуючи конкурентоспроможність продукції, часто не враховують,
що аналогічні види продукції різних виробників можуть:
– бути розраховані на різні терміни використання (час ефективної експлуатації)
або на різну граничну кількість певних операцій, які можна виконати з використанням
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конкретного виду продукції, що не рідко впливає на її ціну та величину експлуатаційних витрат;
– бути розраховані на різні види енергоресурсів і витратних матеріалів, що мають
неоднакову вартість, яка по-різному змінюється протягом періоду використання продукції;
– потребувати періодичної заміни певних комплектуючих, вартість яких суттєво
коливається залежно від їх виробника;
– підпадати під систему різноманітних знижок на придбання та сервісне
обслуговування продукції;
– по окремих параметрах мати кількісні або якісні значення, які перевищують в декілька разів максимально необхідні значення цих параметрів для найвимогливішого покупця;
– мати різні додаткові технічні параметри та функціональні можливості;
– бути призначеними для споживачів різних сегментів в яких є різні критерії при
придбанні продукції – низька ціна, висока якість, престиж торгової марки тощо. Тобто,
один і той ж вид продукції може бути конкурентоспроможним в одному сегменті ринку
та неконкурентоспроможним в іншому.
Крім того деякі найпоширеніші формули визначення рівня конкурентоспроможності продукції не дають змоги взагалі отримати достовірний результат.
На сьогодні визначення точки беззбитковості (в натуральних одиницях) шляхом
ділення загальних постійних витрат на різницю між ціною і змінними витратами на
одиницю продукції, з врахуванням низки існуючих припущень (зокрема, однакові
постійні витрати для будь-якого обсягу виробництва, ціни на продукцію не змінюються
з часом тощо), вже не дає змоги прийняти управлінському персоналу оптимальне
рішення щодо перспектив розвитку і майбутньої прибутковості підприємства, оскільки
використання згаданої формули дає можливість отримати тільки дуже приблизний
результат. Зокрема, в процесі розрахунку точки беззбитковості, економістами часто не
враховується той факт що на кожному промисловому підприємстві є відсоток суттєво
бракованої продукції, на виробництво якої витрачаються ресурси, але вона не
приносить в майбутньому очікуваного доходу. Також коли продукція має достатньо
тривалий цикл виробництва, здебільшого не враховується вплив інфляції, яка
унеможливлює звичайне арифметичне порівняння понесених витрат і отриманих
доходів в межах років. Для визначення обсягів за яких буде досягнута беззбитковість
на сьогодні й надалі використовують незмінну величину постійних витрат, хоча в
реальності більшість постійних витрат все ж змінюються залежно від кількості змін в
які буде здійснюватись виробництво, потужності виробничих основних засобів,
інтенсивності їх використання та періодичності налагодження (обслуговування, ремонту тощо), особливостей технологічного процесу тощо. Таке неврахування призводить
до визначення нереалістичної точки беззбитковості і може спричинити суттєві недоліки
в процесі складання планів розвитку підприємства і їх виконання.
При оцінюванні ефективності використання ресурсів (людських, матеріальних
тощо) та основних засобів підприємства існує низка неврахувань. Зокрема, на сьогодні
поширений розрахунок продуктивності праці без врахування технологічних особливостей виробництва продукції, рівня його автоматизації, специфіки виду діяльності
тощо. Також виникає неузгодженість при визначенні рівня фондовіддачі і оберненого
до неї показника – фондомісткості. В літературі і нормативних документах розрахунок
фондомісткості здебільшого пропонують здійснювати як відношення середньої
величини залишкової вартості основних засобів до чистого доходу від реалізації
продукції, робіт, послуг. Однак якщо залишкова варіть основних засобів більша за
обсяги реалізації, то значення показника фондомісткості буде вищим за одиницю, що
не є типовим, наприклад, для близького по суті показника – матеріаломісткості. Крім
того, при використанні найпоширенішої формули визначення фондовіддачі, часто
можна отримати неадекватні результати, оскільки зокрема періодичне введення в
експлуатацію дороговартісних новітніх високотехнологічних виробничих основних
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засобів (в процесі їх оновлення) призводитиме до різкого падіння рівня фондовіддачі, а
подальше використання фізично і морально зношених засобів виробництва – до
постійного зростання значення цього показника (за умови відсутності суттєвого
зростання величини отримуваних чистих доходів). Тобто, без додаткового глибшого
аналізу багато користувачів інформації будуть введені в оману такою динамікою цього
показника. Аналізуючи зміну рівня фондовіддачі, необхідно пам’ятати, що в епоху
інновацій, жорсткої конкуренції та частих кризових процесів, прийняття рішення про
високотехнологічну модернізацію виробництва часто не пов’язані з прагненням
збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції. Оскільки на сьогодні промислові
підприємства нерідко змушенні оновлювати основні засоби щоб зменшити витрати (за
рахунок меншого енергоспоживання, зменшення обсягів бракованої продукції та
відходів тощо) і мати змогу виробляти не менш якісну продукцію ніж конкуренти, щоб
не бути витісненими з ринку взагалі.
На основі аналізу фінансового стану, що часто здійснюється виключно на основі
річної фінансової звітності, інвесторами приймаються рішення про капіталовкладення,
акціонерами – про напрями розвитку підприємства і використання прибутку, банківськими установами – про надання кредитів тощо. Серед найпоширеніших проблем з
якими зіштовхуються на практиці при аналізі фінансового стану наведено такі:
однакові по суті показники мають часто різні назви в різних наукових працях та
нормативних актах; для визначення одного й того ж показника в різних наукових
джерелах і законодавчо-нормативних актах пропонуються неоднакові формули;
відсутність науково обґрунтованих єдиних нормативних значень показників фінансового стану навіть в розрізі видів діяльності тощо.
Варто також зазначити, що одним із суттєвих недоліків є неадекватність реальності значень низки показників ділової активності підприємства (зокрема, коефіцієнтів
оборотності виробничих запасів, дебіторської заборгованості тощо), рентабельності
(зокрема, рентабельності активів) визначеним за найпоширенішими в Україні
методиками.
У вітчизняних наукових працях визначення оптимального інвестиційного проекту
серед переліку альтернатив здебільшого пропонується здійснювати на основі таких
показників як: період окупності проекту; індекс прибутковості, внутрішня норма
прибутковості, чиста приведена вартість. Однак лише цих показників є недостатньо
щоб вибрати справді оптимальний інвестиційний проект, і тому необхідно додатково
відповісти на значну кількість питань як щодо підприємства, що реалізовуватиме
проекти, так і щодо його зовнішнього середовища тощо.
При оцінюванні загрози банкрутства з використанням різних методик часто для
одного й того ж підприємства на ту ж дату отримуємо кардинально різні результати –
від високого рівня фінансової стійкості до глибокого кризового стану [1].
Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства доцільно розпочинати з
визначення виду (підвиду), до якого вона належить і знаходження її відповідників (або
замінників) в асортименті продукції конкурентів. Необхідно також визначити, які
обов’язкові норми якості щодо цього виду продукції містять вітчизняні стандарти
якості та інші нормативні акти, а також міжнародні стандарти якості (якщо
підприємство планує експортувати продукцію або вже реалізує її покупцям інших
країн). Ще однією причиною орієнтування саме на міжнародні стандарти якості є
активізація процесів, пов’язаних з входженням України в різні міжнародні організації і,
відповідно, – підвищення вимог до якості продукції, що виробляється на її території.
Якщо певний вид продукції підприємства не відповідає хоча б одній обов’язковій
вимозі нормативних чи інших документів стосовно якості, то оцінювання
конкурентоспроможності цієї продукції до того часу, поки не будуть усунуті виявлені
невідповідності, є некоректним.
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Конкурентоспроможність продукції підприємства пропонуємо аналізувати за
такими групами параметрів:
1. Якість продукції (якість матеріальних ресурсів використаних при виробництві
продукції та рівень їх новизни; рівень новизни технологій виробництва продукції;
основні технічні характеристики і функціональні можливості продукції; естетичність
вигляду продукції (дизайн); надійність продукції при використанні; довговічність та
безпечність використання продукції; екологічність та ергономічність продукції;
відповідність продукції і процесів її виробництва вимогам вітчизняних та світових
стандартів і нормативів якості тощо);
2. Ціна продукції, інші витрати, пов’язані з придбанням продукції покупцем, і
експлуатаційні витрати, пов’язанні з її використанням (ціна продукції з врахуванням усіх
знижок; вартість доставки та монтажу; витрати на енергоресурси та витратні матеріали;
витрати на консультаційне обслуговування та заміну певних комплектуючих тощо);
3. “Заохочувальні” чинники щодо продукції (наявність на підприємстві
контрольних тестувань справності продукції та надійності проходження усіх процесів
пов’язаних з її створенням і реалізацією; наявність важливих додаткових функцій і
технічних характеристик в продукції; престиж торгової марки підприємства та товарного знаку його продукції; наявність нагород у певного виду продукції на міжнародних
і національних виставках; наявність різноманітних документів (сертифікатів, дозволів,
свідоцтв тощо) спеціалізованих організацій та установ щодо доцільності і безпечності
використання певного виду продукції; рівень захисту продукції від підроблення;
можливість ремонту продукції, його вартість і швидкість; наявність гарантії на
продукцію і її термін; сумісність у використанні з іншими новоствореними видами
продукції або вже існуючими видами продукції; широта асортименту продукції певного
виду; можливість в подальшому модернізувати певний вид продукції; простота
технічного обслуговування і використання продукції; престиж підприємства-виробника
та країни в якій було вироблено продукцію; статус виробництва продукції (на основі:
власних розробок, придбаних ліцензій тощо); наявність широкої мережі сервіс-центрів
виробника продукції тощо).
Для усунення низки недоліків в методиці визначення деяких показників
фінансового стану підприємства пропонуємо такі дії:
– визначаючи середньорічне значення вартості певних активів, величини власного
капіталу чи заборгованостей для використання у формулах показників ділової
активності, рентабельності активів і власного капіталу, необхідно враховувати залишки
(сальдо) цих об’єктів по місяцях року, що аналізується;
– необхідно розробити детальну аналітичну таблицю взаємозв’язку значень і
тенденцій різних показників фінансового стану, яка допоможе користувачам результатів аналізу швидко виявляти невідповідності у висновках і уникати прийняття
помилкових рішень;
– сформувати єдину методику аналізу фінансового стану підприємства і
відобразити в одному нормативному акті замість існуючих майже десяти, здійснивши
критичний науковий аналіз існуючих напрацювань в цій сфері тощо.
Для аналізу загрози банкрутства необхідно припинити практику беззастережного
застосування зарубіжних методик без їх адаптації під вітчизняні особливості і без
глибокого розуміння суті показників, які використовуються в цих методиках. Також
необхідно встановити чіткі обмеження на можливість використання існуючих методик
щодо різних типів підприємств (зважаючи на специфіку видів діяльності, організаційно-правові форми тощо), оскільки в іншому випадку виникає загроза маніпулювання
результатами аналізу чи прийняття неправильних управлінських рішень. В процесі
оцінювання загрози банкрутства також потрібно враховувати низку якісних показників,
що характеризують фінансово-економічні, соціально-політичні, техніко-технологічні та
інші фактори в розрізі як середовища країни, так і міжнародного середовища.
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При визначенні точки беззбитковості графічним способом, врахування реально
існуючої зміни постійних витрат хоча б внаслідок дії низки внутрішніх і зовнішніх факторів,
дасть змогу зміщувати (з дотриманням визначеного інтервалу) вгору по осі «у» лінії, що
відображають змінні, постійні і загальні витрати. Врахування дисконтування доходів
призведе до зміщення лінії, що відображає їх зміну, вниз по осі «у». В сукупності це
призведе до підвищення достовірності визначення обсягу реалізації виробленої продукції,
яка забезпечить підприємству досягнення точки беззбитковості.
В процесі вибору оптимального інвестиційного проекту крім звичних для цих
цілей показників (періоду окупності тощо) необхідно проаналізувати довгострокову
перспективу проекту, його суспільну актуальність і соціальне значення, ризики
кожного проекту, адекватність світовим економічним та науково-дослідним процесам,
наявність досвіду і ресурсних можливостей для реалізації конкретного проекту тощо.
Отже, усунення недоліків інструментарію аналізу перспектив економічного
розвитку підприємства сприятиме підвищенню рівня оптимальності прийнятих
управлінських рішень і вчасності та адекватності реагування на недоліки в їх реалізації.
1. Зарубинский В.М. Оценка риска банкротства. Мнимое или фактическое
банкротство / В.М. Зарубинский, Н.И. Демьянов, Е.Я. Кушлык, И.В. Семеренко //
Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6 (96). – С.80-90.
Шевченко Н.В.
аспірант
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ТА АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ
ЕКОНОМІЧНИХ МАКРОПОКАЗНИКІВ
Протягом минулого десятиріччя важливою характеристикою розвитку національної
економіки України стала турбулентність економічних процесів та висока волатильність
показників соціально-економічного становища. Постає питання щодо можливості прогнозування економічних процесів та визначення тенденцій розвитку. За допомогою аналізу
кореляційніх і автокореляційних функцій часових рядів було дослідженно взаємозвязки
макропоказників та показнику інвестиційної діяльності комерційних банків України.
Інвестиційну діяльність завжди пов'язують з розвитком та інноваціями в національній
економіці, саме тому на даному етапі розвитку національного господарства України
необхідно приділити увагу залученню інвестицій для якісно нових перетворень національної
економіки. Комерційні банки є невід'ємною складовою в процесі нарощування інвестіційних
ресурсів та залучення їх в економіку країни.
У дослідженні запропоновано розглянути кореляційні функції показнику
інвестиційної діяльності банків у парі з макропоказниками (облікова ставка НБУ,
процентні ставки за кредитами та депозитами, індекс споживчих цін та індекс цін
виробників промислової продукції, валютний курс євро, долар США, російський рубль)
та автокореляційні функції показників.
Тісні кореляційні звязки присутні у парах процентних ставок за депозитами та
кредитами, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції, а також у
валютних парах: євро – долар США, долар США – рубль, рубль – євро. Наявність
зазначених вище кореляційних звязків обумовлене природою формування показників, які
мають спільний базис для розрахунку, тому динаміка таких показників є взаємозалежною.
Для визначення циклічних характеристик часових рядів в ході кореляційного
аналізу було урахувано часових лагів та виявленно, що для більшості показників
притаманним є лаг в 13 кварталів. За допомогою аналізу автокореляційних функцій
монетарні фактори було згруповано в три вузли: вузол формування ресурсів, вузол
використання ресурсів і вузол курсоутворення валют.
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Вузол курсоутворення валют є найбільш взаємозалежним та налічує в собі
найтісніші кореляційні звязки. Даний вузол є екзогенним та впливає на утворення та
використання фінансових ресурсів.
Вузол формування ресурсів обєднує індекс ПФТС, облікову ставку НБУ,
процентну ставку за кредитам. Всі перелічені макропоказники не мають внутрішньої
автокореляційної, тобто значення показника в проміжок часу t0 не залежить від tn, де t0
< tn . Відсутність внутрішньої кореляції (автокореляції) свідчить про вплив екзогенних
факторів на динаміку показників. Для визначення взаємозвязків макропоказників в
часовому вимірі було дослідженно кореляційні звязки в межах часових лагів.
Облікова ставка НБУ, згідно проведеному дослідженню, впливає на індекс ПФТС
через 7 кварталів, тоді як процентна ставка за кредитами через 8 кварталів, іншими
словами, для впливу на індекс ПФТС облікова ставка в порівнянні з процентною
ставкої за кредитами потребує менший період часу для впливу на біржовий індекс.
Однак необхідно зазначити, що різниця між часовими лагами є незначною (1 квартал),
тоді як середній строк очікування наслідків за обидвами макропоказниками дорівнює
7,5 кварталів, майже два роки, що свідчить про неефективність та не можливість
швидко впливати на біржові показники. Також дещо суперечливою є послідовність
очікуваних наслідків, тобто для впливу на індекс ПФТС в момент часу t8 спочатку
впливає існуючий показник процентної ставки за кредитами в t0, а вже після цього
майбутній показник облікової ставки НБУ в момент часу t1, такий алгоритм суперечить
механізму формування монетарної політики Національного банку України, оскільки з
отриманих результатів можна зробити висновок, що спочатку формується процентна
ставка, а потім облікова ставка наздоганяє. Кореляційний звязок між обліковою
ставкою НБУ та процентною ставкою за кредитами є дуже слабкий та не перевищує
0,4, що підтверджує окреслені раніше суперечності.
Окресленні суперечні положення можна пояснити кризовим регулюванням,
оскільки заходи щодо монетарної політики НБУ наздоганяли реакцію фінансового
ринку на перевантаження економіки непрацюючими кредитами та несли не
попереджальний характер, а нагально корегуючий.
До вузла використання ресурсів належить індекс споживчих цін, індекс цін
виробників промислової продукції, процентна ставка по депозитам, інвестиції за
рахунок банківських кредитів. Вузол обєднує показники яким притаманно незначний
рівень білого шуму в спостереженнях. До цього вузла входить міцний кореляційний
звязок (на рівні 0,8) між індексом споживчих цін та індексом цін виробників промислової продукції; щодо інших звязків які входять до вузла, то кореляція проявляється з
суттєвим часовим лагом (більше ніж 7 кварталів).
Показник інвестицій за рахунок банківських інвестицій впливає на індекси споживчих
цін та цін виробників промислової продукції через 13 кварталів (більш ніж три роки), такі
результати дослідження обумовлені характеристиками інвестиційної діяльності комерційних
банків, а саме низькою диверсифікацією інвестицій за строками; в банківських портфелях
переважають середньострокові інвестиції (від 1 до 3 років).
Сучасна банківська інвестиційна діяльность не має повного інструментарію та
механізмів інвестування для залучення та використання фінансових ресурсів для різних
строків, найбільша нестача спостерігається в мікроінвестуванні та довгостроковому
інвестуванні (від 3 до 10 років). З іншого боку кореляційних звязок з часовим лагом в 3
роки дає можливість попереднього діагностування та попередження майбутніх криз
спираючись на динаміку банківського інвестування в момент часу t0.
Процентна ставка за депозитами має схожий часовий лаг (13 кварталів) впливу на
індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції. Проте через 7 кварталів
банківські інвестиції впливають на ставку за депозитами, а через 11 кварталів – індекси
впливають на процентну ставку за депозитами, така комбінація причино-наслідкових
кореляційних звязків свідчить про те, що процентна ставка за депозитами впливає на інші
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макропоказники та є стимулом для їх зміни, таким чином можна зробити висновок, що
вузол має різні конфігурації впливу в різні проміжки часу.
За отриманими результатами можна зробити висновок, що існуючі механізми
регулювання мають довгий період очікування до моменту впливу на економічну
ситуацію, тобто рішення щодо регулювання приймаються як результат становища
національної економіки, тоді як регуляторні механізми повинні бути «скульпторами»
майбутніх тенденцій економічного розвитку України.
1. Бідюк П.І. Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних
процесів / П.І Бідюк.,О.А. Кожухівська // Індуктивне моделювання складних систем: Зб.
наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2012. – Вип. 4. – С. 48-63.
2. Національний Банк України. Статистичні матеріали з офіційного сайту
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua

Шевчук А.В.
студент 1 курсу ОКР «магістр»
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ
В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
У сучасній економіці України бракує практичного досвіду впровадження новітніх
інструментів у сфері управління персоналом, підприємством загалом. Одним із сучасних
розповсюджених методів вдосконалення системи управління є тайм-менеджмент.
Метою дослідження є узагальнення та науково-теоретичне обґрунтування положень щодо ефективного використання методик тайм-менеджменту у якості основних
елементів системи управління персоналом на підприємстві.
На вітчизняних підприємствах раніше не виникало особливої необхідності у здійсненні
стратегічного планування з використанням засобів тайм-менеджменту, яке було орієнтоване
на пошук, формулювання та формування конкурентних переваг, необхідних для забезпечення майбутнього успіху підприємства. Проте з нинішнім темпом росту іноваційних технологій управління постає завдання пошуку шляхів перспективного розвитку підприємств.
Для докладнішого аналізу поняття «тайм-менеджменту» та сфери його
застосування запропоновано розглянути морфологічний аналіз (таблиця).
Морфологічний аналіз поняття «тайм-менеджмент»
№

Автор

1

Архангельский Г. А.
[1, c. 94 ]

2

Берд П.
[2, c. 102]

3

Брайан Трейсі
[3, c. 41]

4

Сидорова Н. А.
[4, c. 76]

5

Кові С. [5, c. 231]

Визначення
Тайм-менеджмент – це система, спрямована на узгодження своїх
дій, наука про те, як спланувати чіткий графік роботи і життя в
день, тиждень, місяць, рік, з метою його оптимізації та
налагодження ефективного використання.
Тайм-менеджмент – це технологія організації часу і підвищення
ефективності його використання. Це не стільки набір технік,
скільки стиль життя і філософія цінності часу у швидкому потоці
інформації і постійно мінливому світі.
Тайм-менеджмент – це вміння ефективно управляти і контролювати
свій особистий час
Тайм-менеджмент – це вміння визначати, що є головним, а що –
другорядним, до чого в першу чергу варто докласти зусиль, а що
може і почекати
Тайм-менеджмент – це система управління часом, яка включає в
себе ряд елементів, які у сукупності дають значне скорочення часу,
необхідного для здійснення різних виробничих процесів.
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Використання тайм-менеджменту, як і будь-якого іншого інструменту у системі
управління персоналом на підприємстві, потребує дотримання певної послідовності дій
та процесів для отримання очікуваних результатів. На рисунку запропоновано шість
основних етапів в управлінні часом.
Слід розуміти, що ефективність в управлінні часу полягає не в тому, щоб все
зробити якомога швидше, а в грамотному розподілі своїх сил і можливостей. Для
провідних українських підприємств важливо, щоб їх керівники вміли раціонально
використовувати не лише свої можливості, але й можливості усієї команди [2, c. 32].
Аналіз
використання
часу
Моделювання
стратегій

Контроль
досягнення
мети

Визначення і
формулювання
мети (цілей)

Реалізація
стратегії

Планування і
розстановка
пріоритетів

Послідовність етапів тайм-менедженту на підприємстві

Зростаючі темпи змін середовища вимагають передачі співробітникам підприємства більших повноважень, прийняття ними самостійних рішень і самостійної
організації та планування своєї роботи. Саме тому виникає необхідність у визначенні
місця та ролі елементів тайм-менеджменту у системі управління персоналом, а також
на підприємстві загалом.
1. Архангельский Г. А. Тайм-менеджмент : учебное пособие для вузов / Г. А. Архангельский, С. В. Бехтерев : под ред. Г. А. Архангельского. – М. : Маркет ДС, 2010. –
288 с.
2. Берд П. Тайм-менеджмент. Планування контроль часу / П. Берд / пер. з анг.
Д. Ткаченко. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2009. – 291 c.
3. Трейси Брайан. Результативный тайм-менеджмент : эффективная методика
управления собственным временем / Брайан Трейсі : [пер. с англ. А. Евтеева]. – М. :
СмартБук, 2008. – 79 с.
4. Сидорова Н. А. Тайм-менеджмент / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – M. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 220 с.
5. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей / Р. Кови Стивен. –
М. : Попурри, 2009. – С. 432.
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ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ
Згідно з резолюцією, прийнятою Міжнародною конференцією зі статистики праці
вартість робочої сили (ВРС) – це розмір фактичних видатків наймача на утримання
робочої сили. Основою формування ВРС є витрати на робочу силу. Складові витрат на
робочу силу у відповідності до вітчизняного підходу представлені на рисунку.
I. Пряма оплата праці

-

II.Премії та нерегулярні
виплати

прямі витрати

V.Витрати на
оплату житла
працівників

III.Оплата праці за
невідпрацьований час

IV.Заробітна плата в натуральній формі,
пільги, послуги, допомоги в натуральній і
грошовій формах

ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ
VI.Витрати на
соціальне
забезпечення
працівників

VII.Витрати на
професійне
навчання

VIII.Витрати на
утримання громадських
служб

IX.Інші витрати (в тому числі
податки)

Витрати, які формують ВРС [2]

Невід’ємною складовою ВРС є пряма оплата праці, а також премії та нерегулярні
виплати. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати
праці, розміри надбавок, доплат, премій встановлюються у колективному договорі (КД).
Водночас в Україні закріплено необхідність укладання колективного договору лише в
межах юридичних осіб. Як наслідок, фізичні особи, які використовують найману працю,
мають можливість в односторонньому порядку визначати систему оплати праці. Крім того,
у більшості КД у положенні про преміювання передбачено можливість відповідних виплат
лише у разі наявності коштів. Відтак, така складова ВРС як премії та нерегулярні виплати є
здебільшого негарантованою.
Оплата праці за невідпрацьований час включає оплату щорічних і додаткових
відпусток; оплату спеціальних перерв у роботі та пільгового часу підліткам; оплату
простоїв не з вини працівника та ін. Відповідні витрати є гарантованими, оскільки
визначаються законодавством, а не локальними нормативними документами.
Досить суперечливою є така складова ВРС як заробітна плата в натуральній формі,
пільги, послуги, допомоги в натуральній і грошовій формах. Зокрема, виплата заробітної
плати в натуральній формі є прийнятною для роботодавців, адже розширює споживчий
попит на відповідну продукцію. Однак, для працівників негрошова форма оплати праці
є переважно неприйнятною. Відтак, в цілях врахування суперечливих інтересів ст. 23
Закону України «Про оплату праці» обмежує частку оплати праці натурою (не більше
30%) [2]. В той же час такі витрати на робочу силу як безкоштовне надання продуктів
харчування, форменного одягу, обмундирування, беззаперечно, відповідають інтересам
працівників. Проте, якщо ж надання благ у натуральній формі для певного виду професійної діяльності не передбачено законодавством, то переважна більшість роботодавців
уникає відповідних додаткових витрат.
Оплата житла працівників, як складова ВРС, не набула масового поширення та
застосовується переважно в індивідуальному порядку при укладання трудового договору з
особливо «цінними» працівниками. Крім того, чинний порядок справляння єдиного
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соціального внеску (ЄСВ) дестимулює роботодавців до оплати житла працівників, оскільки
передбачає необхідність його нарахування на відповідні витрати.
Досить важливими у формуванні ВРС є витрати на соціальне забезпечення
працівників. Найбільш значимим серед них є ЄСВ, який на сьогоднішній день є основним
фактором зростання ВРС для роботодавців. Адже ставка нарахувань на ФОП за соціальним
страхуванням в Україні є однією з найвищих серед іноземних держав – від 36,76 до 49,7%.
Окрім ЄСВ, до обов’язкових витрат на соціальне забезпечення працівників належить
вихідна допомога при звільненні, випадки та розміри надання якої визначені КЗпП
України [1]. Відтак, відповідні витрати у визначених випадках є гарантованими для
працівників.
Інші витрати на соціальне забезпечення працівників, як правило, закріплюються у
колективному або трудових договорах, а відтак, з огляду на особливості їх укладання
(висвітлені вище), є не завжди гарантованими. Зокрема, до цієї групи витрат належать
витрати на путівки та лікування, одноразова допомога при виході на пенсію, плата за
утримання дітей у дошкільних та навчальних закладах, оплата абонементів у групи
здоров’я, внески на добровільне соціальне страхування працівників тощо. Звичайно,
наявність таких складових соціального пакету відповідає інтересам працівників, проте
суттєво «здорожчує» утримання робочої сили для роботодавців. Відтак, в цілях
стимулювання останніх до фінансування відповідних витрат більшість з них не є базою
для нарахування ЄСВ.
Невід’ємною складовою ВРС в умовах динамічного розвитку є витрати на професійне
навчання. При цьому відповідного до законодавства роботодавець має право укладати із
працівниками, які направляються на навчання, договір із закріпленням погодженого строку
відпрацювання (не більше трьох років).
Таку складову ВРС як утримання громадських служб (профілакторіїв, санаторіїв,
медпунктів та ін.), на жаль, переважна більшість роботодавців розглядає як «тягар»,
позбавлення від якого лише покращить економічний стан підприємства.
Передбачити усі можливі витрати на утримання робочої сили досить складно,
тому в Інструкції по визначенню вартості робочої сили виділено окрему групу витрат,
що не віднесені до інших груп.
Статистичний аналіз ВРС на вітчизняному ринку праці засвідчив, що у структурі
витрат на робочу силу близько 60% складає пряма оплата праці (таблиця).
Структура вартості робочої сили на вітчизняному ринку праці, 2001-2010 рр. [3]
2001 р.
грн.
%
Загальна сума витрат на одного штатного
працівника
у тому числі:
1. Пряма оплата праці
2. Оплата за невідпрацьований час
3. Премії та регулярні виплати
4. Заробітна плата в натуральній формі,
пільги, послуги, допомоги в натур. і грошовій
формах
5. Оплату житла працівників
6. Соціальне забезпечення працівників
7. Витрати на професійне навчання
8. Витрати на утримання громадських служб
9. Інші витрати (включаючи податки, що
відносяться до витрат на робочу силу)

Середньомісячні витрати
2006 р.
2010 р.
грн.
%
грн.
%

553,68

100

1691,98

100

3754,00

100

325,01
29,90
23,25

58,7
5,4
4,2

1011,80
87,98
57,53

59,8
5,2
3,4

2248,65
198,96
116,37

59,9
5,3
3,1

5,54

1,0

3,38

0,2

11,26

0,3

4,43
141,19
1,66
10,52

0,8
25,5
0,3
1,9

3,38
463,60
3,38
16,92

0,2
27,4
0,2
1,0

3,75
1017,33
7,51
48,80

0,1
27,1
0,2
1,3

12,18

2,2

43,99

2,6

101,36

2,7
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Таким чином, результати теоретичних та статистичних досліджень засвідчили,
що, не зважаючи на значний перелік витрат, що формують ВРС, не всі вони є
гарантованими.
1. Кодекс законів про працю України: за станом на 1 січня 2003 р. / Основні чинні
кодекси і закони України./ Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.
2. Інструкція по визначенню вартості робочої сили: за станом на 1997 р. /
Міністерство статистики України. – Офіційний вісник України – 1997 р., № 28, с. 380,
код акту 2002/1997.
3. Витрати на робочу силу за 2010 рік: Статистичний бюлетень. / Державна
служба статистики України. – Київ: Техніка, 2011. – 75 с.
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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»
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В сучасних умовах господарювання соціально-економічний розвиток України
характеризується високим ступенем впливу глобальної нестабільності на внутрішні
економічні процеси в країні, окремі сфери життєдіяльності суспільства та розвиток
зовнішньої торгівлі. Власне розвиток останньої в умовах глобальної нестабільності
набуває нових негативних рис, про що свідчить аналіз динаміки обсягів експортноімпортних операцій України.
За даними Державної служби статистики України, у 2013 році обсяги експорту та
імпорту помітно знизилися. Так, загальний обсяг експорту в 2013 році знизився на 7,8% у
порівнянні з 2012 роком, і склав 63312,0 млн. дол. США. Загальний обсяг імпорту в 2013 році скоротився на 9,1%, і склав 76964,0 млн. дол. США. При цьому негативний торговельний
баланс у 2013 році в Україні зменшився майже на 13,9%, склавши 13651,9 млн. дол. США.
На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи, а саме: палива
мінеральні, нафта і продукти її перегонки (-18361,3 млн. дол. США), засоби наземного
транспорту, крім залізничного (-5068,4 млн. дол. США), механічні машини (-3068,6 млн. дол.
США), пластмаси, полімерні матеріали (-2952,2 млн. дол. США), фармацевтична продукція
(-2848,4 млн. дол. США), електричні машини (-2426,4 млн. дол. США).
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту склали недорогоцінні метали та
вироби з них – 17570,7 млн. дол. США (27,8%), в т.ч. чорні метали – 14319,3 млн. дол. США
(22,6%), продукти рослинного похоження – 8875,9 млн. дол. США (14,0%), в т.ч.
зернові культури – 6371,3 млн. дол. США (10,1%), мінеральні продукти – 7484,9 млн.
дол. США (11,8%), машини, обладнання, мехнізми та електротехнічне обладнання –
6975,0 млн. дол. США (11,0%).
Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту склали мінеральні продукти –
22362,1 млн. дол. США (29,1%), в т.ч. палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки –
21226,7 млн. дол. США (27,6%), машини, обладнання, механізми та електротехнічне
обладнання – 12470,1 млн. дол. США (16,2%), продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею
галузей промисловості – 8435,3 млн. дол. США (11%).
За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельні операції
проводились з партнерами із 229 країн світу. При цьому, основними напрямками
українського експорту були країни СНД (34,9%), Європа (27%), у т.ч. країни
Європейського союзу (26,5%), Азія (26,6%), Африка (8,1%), Америка (3,4%), Австралія
і Океанія (0,1%). Порядок імпортних напрямів був майже ідентичний: Європа − 37,1%,
країни СНД − 36,3%, Азія − 15,8%, Америка (5,6), Африка (1%).
Найбільший обсяг експорту, за підсумками 2013 року, був здійснений з Донецької
(19,6%) та Дніпропетровської (15,5%) областей, а також з міста Києва (19,5%).
Найбільший обсяг імпортних поставок був здійснений у місто Київ (34,7%) [1].
Аналіз товарної структури експорту демонструє низьку конкурентоспроможність
на зовнішньому ринку українських товарів з високою доданою вартістю. Так, основу
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експорту складають сировинні види продукції із низькою доданою вартістю, що
позиціонує нашу державу як сировинний придаток розвинених країн: частка сировини
становить більше 50%, що відповідає критичному рівню безпеки.
Таким чином, можна дійти висновку, що, незважаючи на високі показники залучення
України у міжнародну торгівлю, структурні параметри поки що не відповідають сучасним
тенденціям глобального розвитку. Свідченням цього є, зокрема, деформованість внутрішнього ринку, що зумовлює спрямування на експорт до 50% ВВП при одночасному імпорті
до 55% ВВП, а також висока частка в експорті продукції низького ступеня обробки і
мізерність частки високотехнологічних товарів, машин та обладнання.
Незважаючи на негативний вплив глобальної нестабільності на показники
зовнішньої торгівлі, Україна має потенційні переваги для її розвитку, зокрема:
– запаси мінерально-сировинних ресурсів (Україна володіє 5% світових запасів
мінеральної сировини);
– сприятливі кліматичні умови і родючі землі;
– наявність інфраструктури для надання послуг (зокрема з міжнародного транзиту
нафти та газу);
– великий потенціал високотехнічних галузей промисловості.
Результати аналізу сучасних тенденцій розвитку експортно-імпортної діяльності
підприємств та зовнішньоторговельної політики України дають підстави визначити ключовим завданням державної політики щодо формування конкурентних переваг учасників
міжнародних економічних відносин створення ефективної системи підтримки експорту. Ці
заходи насамперед стосуються: розбудови інституційної інфраструктури сприяння експорту
та активізації застосування механізмів СОТ для захисту національних економічних інтересів;
поглиблення торговельно-економічної інтеграції з окремими країнами-партнерами, митними
та інтеграційними союзами та іншими економічними утвореннями; удосконалення митних
процедур; завершення реформування систем технічного регулювання та стандартизації;
модернізації та унормування системи державної допомоги; вдосконалення фінансових механізмів регулювання та підтримки діяльності експортерів, забезпечення прозорості механізму
відшкодування ПДВ та попередження зловживань в цій сфері; інформатизації зовнішніх
економічних зв’язків України; ідентифікації пріоритетних галузей, що потребують державної підтримки розвитку експортної діяльності; розробка превентивних заходів для запобігання витіснення українських товаровиробників з ринків країн-партнерів.
Важливим завданням щодо формування конкурентних переваг учасників
міжнародних економічних відносин є також обмеження імпортної залежності країни.
В цілому, для поліпшення зовнішньої торгівлі України необхідно:
– підвищити рівень і якість продукції чорної металургії та важкого машинобудування;
– розвивати конкурентоспроможні виробництва аграрно-промислового комплексу;
– розвивати експорт ракетної та авіаційної техніки;
– розвивати і модернізувати транспортну інфраструктуру;
– залучати іноземний капітал для прискорення модернізації;
– створювати нові галузі та виробництва (рідкісноземельні метали, комп’ютери,
мікроелектроніка тощо);
– розвинути міжнародний туризм до світового рівня;
– створити маркетингові та сервісні мережі на міжнародних ринках;
– збільшити закупівлі за кордоном новітніх технологій для створення нових
конкурентоспроможних національних виробництв;
– активно впроваджувати міжнародні стандарти і процедури сертифікації;
– використовувати політичні та дипломатичні важелі впливу для забезпечення
участі України у великих міжнародних коопераційних проектах;
– належним чином забезпечити інформатизацію зовнішньоекономічної діяльності.
1. Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
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ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ
МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ
У сучасних соціально-економічних умовах незалежної України, за короткий
період процес містобудування пройшов значний шлях: суттєво змінилися умови
вирішення житлової проблеми і помітно зросли вимоги до комфорту проживання;
підлягають активній реконструкції майже всі житлові території міст (в тому числі
історичні); з’явилися й поширилися нові матеріали, обладнання й технології
будівництва; постійно змінюється та оновлюється нормативно-правове підґрунтя у
сфері містобудування та планування населених пунктів.
Суцільні перетворення, що здійснюються в усіх сферах життя і діяльності нашої
держави, зумовили появу різноманітних концепцій, програм, стратегій, правових і
нормативних актів загальнодержавного і галузевого масштабу. У зв’язку з
різноманітним спрямуванням та сферами застосування вищевказаної документації вони
нерідко не мають єдиної методологічної платформи і спрямовані на досягнення певних
локальних цілей без врахування загальновизнаних тенденцій, особливо екологічного
характеру. Це слугує однією з основних причин виникнення суперечностей і розбіжностей у нормативно-правовому базисі та державній політиці у сфері містобудування
та планування населених пунктів.
Містобудівні рішення активно впливають на характеристики простору життєдіяльності й можуть породжувати конфліктні ситуації між різними групами людей.
Отож при формулюванні задач важливо обумовити всі суттєві характеристики і
взаємодії містобудівного простору. Професійні містобудівні задачі — це впорядкована
сукупність цілей, критеріїв, пріоритетів, потенціалу та обмежень. Основна ціль
діяльності скеровується на забезпечення потреб суспільства. В цьому питанні
важливим аспектом є врахування екологічного фактору містобудівної політики.
Питання забезпечення раціонального планування в даний час мають особливо
важливе значення у зв'язку з масовою реконструкцією населених місць, промислових
підприємств та зростання кількісних та якісних характеристик міських агломерацій.
За міжнародними даними у 1524 міських районів різного територіального
розповсюдження, проживає 2,0 мільярда осіб що складає 53 % міського населення
світу. Найбільшою в світі за кількістю населення є агломерація Токіо – Йокогама,
населення якої з 1950 році зросло на 25964 особи (від 11275000 осіб до 37239000 осіб в
2013 році). А найбільшої урбанізованої територією за "міським відбитком" агломерацією є Нью-Йорк. За оцінками дослідження в березні 2013 році на Землі нараховувалося понад 800 агломерацій з кількістю жителів понад 500 тисяч. Найбільша
кількість міських агломерацій спостерігається в таких країнах як США, Китай, Індія,
Корея , Мексика , Росія , Бразилія [1].
Агломерація в Україні виникає навколо всіх міст-мільйонників і багатьох
найбільших міст. Причинами виникнення агломерацій в Україні є такі:
- концентроване зростання поселень навколо великих міст (Київська агломерація,
Харківська агломерація, Одеська агломерація);
- злиття декілька населених пунктів, у результаті екстенсивного росту територій
(Донецька
агломерація,
Горлівсько-Єнакієвська
агломерація,
ЛисичанськоСєверодонецька агломерація, Центрально-Луганська агломерація).
Виділяють такі найбільші агломерації України: Київська – близько 4500 тис. чол.;
Харківська – 1730 – 2158 тис. чол.; Донецька – 1700-2010 тис. чол.; Дніпропетровська –
1530-1860 тис. чол.; Одеська – 1191-1547 тис. чол. [2].У розвитку міських агломерацій,
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основоположним чинником їх розвитку є містобудівна діяльність як основа формування, прогнозування і планування населених пунктів та приміських територій.
Нагальним напрямком є його удосконалення в сфері впровадження та забезпечення
основ екологізації діяльності.
В Україні на сьогодні процес рішення екологічних проблем містобудівної
діяльності не знайшов практичної підтримки державних структур, він розвивається
зусиллями окремих осіб і організацій. На нашу думку, основою для формування
збалансованої містобудівної політики кожної країни мають стати:
- система взаємоврегульованих нормативно-законодавчих актів щодо забезпечення норм і правил раціонального планування та прогнозування розвитку територій з
урахуванням соціальних, географічних, екологічних та економічних особливостей
територій;
- забезпечення необхідного рівня ведення містобудівного кадастру;
- досконала система погоджувальних та контролюючих органів державної влади,
місцевого самоврядування, міністерств, служб і відомств щодо забезпечення
високоякісної політики містобудування;
- вдосконалення методик розробки та формування містобудівної документації з
врахуванням екологічного фактору;
- впровадження екологоорієнтованих принципів ведення містобудівної політики
для зменшення руйнівного техногенного та антропогенного впливу на території та
забезпечення збалансованого розвитку міст і приміських територій;
- розвиток найбільш ефективних галузей розвитку міських агломерацій з урахуванням
необхідності рекреаційної складової, впровадження "екомаршрут" і "екопоселень";
- розвиток міжагломераційних інфраструктурних систем, що забезпечують
територіальну та економічну зв'язок між мегаполісами;
- формування містобудівних документів, що регламентують функціональне
зонування території відповідно до еколого-економічних принципів розвитку земель;
Отже необхідною умовою подального розвитку міських агломерацій є екологізація містобудівної діяльності – процесу цілеспрямованого і послідовного впровадження основ щодо збереження та поліпшення традиційного сталого характеру навколишнього середовища у діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування,
фізичних та юридичних осіб у сфері планування, проектування, забудови, визначення
видів експлуатації територій і поселень.
1. Demographia World Urban Areas: 9th Annual Edition (2013.03)[Электронный
ресурс]: report. – Режим доступа: http://www.demographia.com
2. Бабаєв В. М. Мегаполіс в системі управління місцевого самоврядування/В. М.
Бабаєв//Актуальні проблеми державного управління : зб. на–к. пр. : у 2 ч. – X. : Вид-во
НАДУ “Магістр”, 2003. – № 2. – Ч. 2. -С. 55-63.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
За умов фінансової нестабільності в державі кількість соціально вразливих верств
населення зростає, що суттєво підвищує роль соціального захисту.
Вивчення теоретичних та практичних питань в сфері соціального захисту населення
стало об’єктом дослідження багатьох відомих науковців, зокрема, Л. Клівіденко, Н.
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Савченко, С. Юрія, Н. Борецької, В. Баранової, Л. Баранник, В. Федосова, Е. Лібанової,
Л. Васечко, Л. Момотюк, І. Чугунова, В. Тропічної, Н. Флорескул та інших.
В законодавстві досі відсутнє визначення поняття «соціальний захист», що часто
призводить до двоякого його тлумачення.
Серед вчених також немає єдиної точки зору щодо визначення даного поняття. Деякі з
них ототожнюють поняття «соціальний захист» з поняттям «соціальне забезпечення», інші
навпаки. Ми погоджуємося з тією групою авторів, що вважають ці поняття різними.
Аналіз складових елементів системи соціального захисту наведеної на рисунку
дає підстави стверджувати про те, що поняття «соціальний захист» ширше ніж поняття
«соціальне забезпечення». Ми пропонуємо при подачі звітності з виконання
державного чи місцевих бюджетів зазначати їх окремо.
Ошибка! захисту
Система соціального
Соціальне
страхування

Державна
соціальна
допомога

Державні
соціальні
гарантії

Елементи системи соціального захисту населення [1, с. 87]

За допомогою системи соціального захисту здійснюється захист населення від
соціальних ризиків.
Соціальне страхування як елемент системи соціального захисту населення в
нашій державі, згідно Закону України «Основи законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»[2], представлене у вигляді:
- пенсійного страхування;
- медичного страхування;
- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
- страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням;
- страхування на випадок безробіття.
Важливою проблемою в функціонуванні соціального страхування на сьогоднішній
день є відсутність законодавчого впровадження обов’язково медичного страхування. До
законодавчої влади вже була направлена значна кількість законопроектів з цього питання,
проте поки що жоден з них не був прийнятий. Ми вважаємо, що запровадження обов’язкового медичного страхування зможе якісно підвищити рівень соціального захисту
населення України.
Не менш проблемними залишаються питання функціонування пенсійного страхування,
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням, страхування на випадок безробіття. Дані види
соціального страхування, які є елементами системи соціального захисту перейшли нам у
спадщину ще з часів радянського союзу. На сьогоднішній день вони забезпечуються функціонуванням Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Виплати з
цих фондів в умовах фінансової кризи набувають дедалі більшого значення у доходах
населення [3, с. 222]. Проте, на сучасному етапі дані фонди не можуть в повному об’ємі
фінансово забезпечити своє існування.
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Погоджуємося з думкою Л. Баранник [4, с. 136], що запровадження Єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування знизило зацікавленість фондів
соціального страхування у покращенні ситуації щодо збору страхових внесків [4]. Дійсно
прийняття ЄСВ призвело до того, що в фонди соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, Фонду соціального страхування на випадок безробіття відповідно
до законодавства надходять доходи у відсотковому відношенні від суми ЄСВ, тому фонди
соціального страхування не взмозі сприяти збільшенню своїх надходжень, проте в умовах
нестабільності в економіці навантаження на них зростає.
З метою зменшення навантаження на фонди соціального страхування пропонуємо
впроваджувати нові форми соціального захисту населення, що властиві країнам з
ринковою економікою з чітким їх законодавчим регламентуванням.
Наступним елементом системи соціального захисту є держава соціальна допомога.
Державна соціальна допомога в Україні включає в себе різні види соціальної допомоги
(допомога при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, допомога
інвалідам, соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, соціальна допомога одиноким
матерям), а також пільги та субсидії.
Проблемним питанням в функціонуванні даного елементу соціального захисту є
значна кількість соціальних пільг, які надаються населенню. Насамперед варто
звернути увагу, що вони регламентуються значною кількістю законодавчих актів. Крім
того, в Україні відсутній контроль за використання пільг, що призводить до
навантаження як на державний так і на місцеві бюджети України. В більшості
розвинених країн вже відмовилися від пільг, ми теж пропонуємо піти цим шляхом.
Отже, нині діюча система соціального захисту має багато проблемних питань, що
потребують обов’язкового вирішення.
1. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика : навчальний посібник /
В.В. Дерега.- Миколаїв, 2012. -152 с.
2. Закон України «Основи законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 14.01.1998 № 16/98-ВР [Електр. ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр.
3. Васечко Л. І. Характеристика показників результативності мобілізації та
використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування /
Л. І. Васечко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 3 (142). – С. 220-228.
4. Баранник Л. Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту
населення в умовах економічних перетворень [Текст] : дис. … доктора економічних
наук: 08.00.08 / Баранник Лілія Борисівна – К., 2014. – 456 с.

Гвоздю С.Ю.
старший лаборант
Національний університет «Львівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Важливою умовою ефективного економічного становища країни є залучення коштів
на фінансування інноваційної діяльності. Світовий досвід свідчить про пряму залежність між
питомою вагою фінансування інноваційної діяльності та часткою валового національного
доходу, що йде на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що сприяє
економічному зростанні країни. Ряд вчених визначили межі, при яких наука виконує
різноманітні функції. Так Гуржій А. М., Каракай Ю. В., Петренко З. О., Вавіліна Н. І.,
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Куранда Т. К. вважають, що при витратах на наукові дослідження, що складають
«менше 0,4 %, наука може виконувати деяку соціокультурну функцію, у разі його
збільшення вона набуває спроможність давати певні наукові результати, які можуть
бути поміченими світовою науковою спільнотою, тобто виконувати деяку пізнавальну
функцію. І лише при витратах на науку, що перевищують 0,9 % ВВП можна
розраховувати на помітний вплив вітчизняної науки на розвиток економіки (економічна
функція)» [1, с. 15]. Проведений аналіз фінансування інноваційної діяльності в Україні
свідчить про те, що наука в нашій країні виконує тільки пізнавальну функцію, що є не
допустимим, адже наука – це основний рушій науково-технічного прогресу.
В цілому, в Україні фінансування інноваційної діяльності здійснюється як за
рахунок внутрішніх (частина прибутку та кошти резервного фонду на підприємстві),
так і зовнішніх джерел (позикові кошти та державна підтримка). За результатами
проведеного аналізу визначено, що позикові кошти включають: кошти вітчизняних та
іноземних інвесторів, банківські кредити, кредити на пільгових умовах та венчурне
фінансування. Державна підтримка інноваційної діяльності здійснюється за допомогою
коштів державного та місцевих бюджетів.
Встановлено, що підприємства при впровадженні інновацій в основному намагаються
розраховувати на власні джерела фінансування (63,9 % у загальній структурі фінансування у
2012 р.). За результатами аналізу стану внутрішніх джерел фінансування інноваційної
діяльності українських підприємств можна зробити висновок, що, незважаючи на наявність
в них резервів, внутрішніх джерел недостатньо для масштабної технічної та технологічної
модернізації підприємств, навіть за умов їх майбутнього зростання.
За результатами аналізу зовнішніх джерел фінансування інноваційної діяльності
виявлено зменшення рівня залучення до інновацій іноземних та вітчизняних інвесторів
(19,06 % у 2009 р. до 0,09 % у 2012 р.). Однак, із загального обсягу зарубіжних
інвестицій тільки 1-2 % справді були спрямовані на інновації.
Проведений аналіз свідчить, що частка вкладання власних коштів підприємства є
значною, а вливання коштів інвесторів та держави досить низьким. Висока частка
власних джерел фінансування не означає, що цих коштів достатньо для створення
нових видів продукції та технології. Цей капітал використовують в основному для
придбання машин, обладнання та технології, які не обов’язково є інноваційними.
Держава, в свою чергу фінансує тільки ті проекти, які відносять до пріоритетних
напрямів розвитку науки та техніки. В цілому, в Україні наявний дефіцит фінансових
ресурсів, необхідних для підтримки наукових розробок.
1. Гуржій А. М. Інноваційна діяльність в Україні: монографія / А. М. Гуржій,
Ю. В. Каракай, З. О. Петренко. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 151 с.

Городова А.В., Одинець Т.Є., Черниченко К.В.
студенти факультету менеджменту
Запорізький національний університет
Науковий керівник – Шевченко Ю.О.
ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Економіка кожної окремої держави є невіддільною частиною глобальної економіки. У разі світової кризи в економіці багатьох країн виникає інфляція. Україна вже не
раз стикалася із загостренням цієї проблеми.
Актуальність вивчення теми не викликає сумніву. Політична нестабільність нашої
країни відображається на економіці, що призводить до підвищення інфляції порівняно з
минулим 2013 роком.
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Дослідженням проблем інфляції займалися багато відомих іноземних вчених, а
саме: А. Грінспен, Ж. Сапір, Ф. Уікстид. Вітчизняні економісти І. Лукінов, В. Геєць,
А. Гальчинський, В. Пінзеник, В. Литвицький, Т. Ковальчук, В Міщенко, І. Кравченко,
М. Савлук, О. Другов та інші в своїх роботах вивчали витоки і механізми інфляції та
створювали теоретичні концепції її подолання.
Метою даного дослідження є аналіз причин інфляції, які з'являються у часи
політичної та економічної кризи в Україні, а також пошук шляхів подолання інфляційних процесів.
Інфляція властива багатьом країнам світу, вона є основною проблемою для тих
країн, які розвиваються. Під інфляцією розуміється знецінення грошової одиниці, тобто
зростання рівня цін [1].
Україна успадкувала нежиттєздатну дефіцитну економіку, а разом з нею величезний ризик виникнення інфляційних процесів. У 1993 році рівень інфляції був самим
високим за всю історію існування України, він склав 10 256%. Після цього рівень
інфляції став зменшуватися, завдяки введення суворої монетарної політики та економічних реформ. Після цього рівень інфляції два рази перевищував позначку 20 % у
2000 р. та 2008р., 125,8% та 122,3 % відповідно. У 2008 р. інфляційні процеси
супроводжувалися стабільним курсом гривні, але ж все-таки в кінці року був обвал
курсу гривні, який привів до кризи у фінансово-банківській сфері. У подальших роках
ми можемо бачити зниження рівня інфляції у 2009 р. – 112,3%, у 2010 р. – 109,1%, у
2011 р. – 104,6%, у 2012 р. – 99,8%.
У 2013 році темп інфляції пришвидшився і становив 100,5%, що призвело до
зростання споживчих цін на 0,5%. На початку 2014 р. інфляція зберігається на рівні
попереднього року і поки що становить 100,6 %. У держбюджеті на 2014 рік закладено
зростання рівня цін на 4,3% [2].
Існує багато причин, які призводять до інфляції. Аналізуючи інфляційні процеси в
Україні, дослідники виділяють такі причини [3]:
1. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, тому з роками технічне обладнання дорожчає і виникає потреба оновлювання виробництва. Відповідно, для цього
потрібні додаткові кошти, це провокує подорожчання грошових ресурсів, а також
підвищує інфляцію.
2. Розширення банками кредитної діяльності. Якщо масштаби кредитування
розширюються у сфері реальних потреб економіки, то це викликає посилення емісії
кредитних грошей, а також призводить до зростання платоспроможного попиту.
3. Занадто великі інвестиції в одні галузі, а в інші – недолік інвестицій, призводить до
зайвого виробництва одних товарів і до нестачі інших. Через це з’являються диспропорції в
економічній системі, а також і в галузі грошового обігу.
4. Відсутність балансу між доходами та витратами. У цьому випадку з’являється
дефіцит бюджету, який призводить до зростання грошової маси, через виготовлення нових
грошових знаків.
5. Зовнішньоекономічна причина імпортованої інфляції, тобто надмірний наплив
в країну іноземних грошей, а також підвищення цін на імпортні товари та послуги. Це
може призвести до руйнування власного виробництва та внутрішнього ринку, і
перетворення нашої держави на ринок збуту для світових експортерів.
Таким чином, інфляція негативно впливає на суспільство в цілому, погіршує
економічне становище, знижує реальні доходи і рівень життя, знецінює заощадження
громадян. Тобто інфляційні процеси призводять до такого загострення економічних та
соціальних суперечностей, що держава починає вживати заходів для подолання інфляції та
стабілізації грошового обігу. Основні форми боротьби з інфляцією – грошові реформи та
антиінфляційна політика (дефляційна політика та політика доходів).
Аналізуючи розвиток української економіки можна сказати, що необхідно
використовувати комплексні заходи антиінфляційного регулювання, такі як розробка та
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втілення в життя комплексних державних програм розвитку економіки, в першу чергу
галузей і підприємств, які сприяють становленню конкурентного, високотехнологічного та наукомісткого виробництва, проведення послідовної антимонопольної
політики та створення широкої мережі економічної інформації для підприємств,
вдосконалення податкової системи тощо. Також доцільною є політика стримування та
підтримка виробництва.
Заходи по оздоровленню фінансової ситуації (здійснення децентралізації
державних фінансів, структурного розмежування державного та місцевих бюджетів за
джерелами надходжень та витрат, розробка зведеного балансу фінансових ресурсів
держави – доходів і витрат всіх без винятку юридичних і фізичних осіб, через які
проходить розподіл і перерозподіл національного доходу, реальне розмежування
фінансів державних підприємств та Державного бюджету та ін.) в Україні можуть дати
позитивні результати лише за умов повного реформування фінансової системи України.
Україна має значний економічний потенціал, завдяки чому може не лише стабілізувати фінансову ситуацію в країні, але й забезпечити умови управління інфляційними
факторами, що надасть їй змогу зайняти належне місце серед інших економічно
розвинутих країн Європи.
Таким чином, інфляція є дуже небезпечною для економіки країни, порушуючи її
стабільність. Тому антиінфляційна державна політика повинна займати одне з головних
місць серед засобів державного регулювання економіки.
Антиінфляційні заходи урядів щодо бюджетних надходжень, з одного боку, сприяють
акумулюванню додаткових фінансових ресурсів у державній скарбниці, а з другого –
призводять до погіршення господарської кон`юнктури та зростання безробіття [4].
Нині в Україні значну роль у формуванні інфляції відіграє політичний стан країни.
Популярні методи, які використовують політики задля своєї вигоди, прихильності
народу, ведуть не тільки до прискорення темпів інфляції, але й до загального
пригнічення економічного розвитку країни. Влада має зробити все можливе задля
стабілізації ситуації в країні, оскільки неконтрольоване зростання інфляції може
призвести до непередбачуваних наслідків.
1. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик,
О.С. Ривак. – К.: Знання, 2006. – С. 481.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Чернявський О.П. Інфляція в Україні за умов фінансової кризи / Чернявський
О.П., Гудзь Т.П. // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. –
Одеса: ОДЕУ, 2010. – Вип. №38. – С. 180 – 183.
4. Лукінов І. Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи їх подолання /
Лукінов І. // Економіка України. – 2004. – №1. – С.3 – 14.
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РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОФШОРНИМИ
ЮРИСДИКЦІЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
З точки зору міжнародного права офшор – це фінансовий центр, що привертає фінанси
шляхом надання різноманітних пільг. Зазвичай це суттєві податкові пільги, високий рівень
та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного
регулювання. Особливістю офшорної юрисдикції є поширення пільгового режиму виключно
на нерезидентні компанії, які не здійснюють діяльність на території юрисдикції. Офшор – це
один із найефективніших методів податкового планування [1].
Основною перевагою офшорних зон є можливість залучення іноземних інвестицій
за допомогою низьких податкових ставок, полегшеного валютного контролю та
можливості вільного переміщення капіталу. Окрім цього офшорні зони створюють нові
робочі місця, що напряму пов’язяно з підвищенням рівня життя населення [2].
Негативні ж наслідки діяльності офшорних юрисдикцій пов'язані в першу чергу з
податковою конкуренцією. Капітали, що надходять до податкових гаваней отримували би
національні економіки , якби податкова політика між ними була рівна. Офшорні зони також
надали можливість виводити колосальні суми коштів з національних економік, що
безумовно наносить їм суттєвих економічних втрат. Однією з найбільших проблем у
контролі за їх діяльністю є те що досить проблематично розрізняти незаконну діяльність
(відмивання коштів і відверте ухилення від сплати податків) і правову (легальні методи
зменшення , або уникнення оподаткування).
Сучасну світову офшорну систему умовно поділяють на чотири групи:
1. Європейські податкові гавані.
2. Британська зона, центр якої знаходиться в лондонському Сіті. Її офшори охоплюють
весь світ, а її межі приблизно відповідають кордонам колишньої Британської імперії.
3. Офшори, що входять в зону впливу США.
4. Території, що не піддаються класифікації і представляють собою такі дивні
явища, як, наприклад, Сомалі і Уругвай [3].
Сьогодні майже кожна країна в світі має власний список офшорів та свій власний
підхід щодо співробітництва з офшорними зонами, що у більшості випадків обмежується певними податковими обмеженнями.
В світі прямо або опосередковано питанням взаємодії з офшорними юрисдикціями
займаються: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Цільова група з
фінансових заходів (ФАТФ) і Співтовариство податкової справедливості (Tax Justice
Network) [4].
Значну частину міжнародних заходів ОЕСР становить підвищення добробуту
Європи та її політичної стабільності, а також боротьба з наслідками існування
офшорних зон та міжнародної податкової конкуренції в економіці ЄС.
ФАТФ бере активну участь у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням
тероризму по всьому світу. Увага ФАТФ сфокусовано на офшорних фінансових
центрах і офшорних зонах, які вважаються одним з основних каналів руху коштів,
отриманих від таких видів діяльності як: незаконний обіг наркотичних засобів,
тероризм, організована злочинність і контрабанда .
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Tax Justice Network – одна з новостворених організацій для боротьби з офшорними
зонами, вона була зареєстрована в листопаді 2006 року і складається з декількох організацій і
агентств таких країн, як Німеччина, Гана, Мозамбік, Швейцарія і США .
Основними проблемами взаємодії національної економіки з офшорними зонами є:
– Можливість відпливу капіталу.
– Можливість відмивання коштів здобутих незаконним шляхом.
– Проблема відсутності інформації щодо реального власника активів.
– Можливість монополізації.
Створення єдиного уніфікованого, постійно оновлюванного, списку країн з
недобросовісною податковою конкуренцією спростило би обмін інформацією та
принесло б максимальну ефективність в глобальному масштабі.
Так, наприклад, останнім кроком в європейській політиці щодо боротьби з негативним
впливом офшорних зон на національні економіки була зустріч представників 6 країн ЕС
(Франція, Великобританія, Італія, Польща, Іспанія та Німеччина) в Дубліні та проголошення
нової ініціативи щодо боротьби з відпливом капіталів та уникненням оподаткування. В
майбутньому ці 6 країн планують автоматично обмінюватися усією необхідною інформацією щодо прибутків компаній всередині своїх країн. Це надасть можливість контролюючим
органам отримувати більше інформації безпосередньо щодо інвестицій в ЕС.
Отже, світовий досвід вказує на те, що уряди багатьох країн змінюють вектор
своєї боротьби з негативним впливом від діяльності офшорних юрисдикцій, який
здебільшого обмежувався створенням додаткових регуляторних механізмів. Стало
зрозуміло, що головною проблемою тут є відсутність повноцінної інформації щодо
контрагентів, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність. Справа в тому, що багато
офшорних зон і країн, які мають їх ознаки, дають можливість приховати інформацію
про справжнього власника активів. Отже, міжнародне співробітництво та
багатосторонні угоди щодо обміну інформацією, яка вказує на ухилення від сплати
податків, мають стати надійним фундаментом для зміцнення механізмів протидії
негативному впливу офшорних зон на розвиток світової економіки.
Україна є однією з тих країн що досить суттєво зазнали негативного впливу від
діяльності офшорних юрисдикцій. Нам потрібно як найдинамічніше поглиблювати
міжнародне співробітництво з метою не тільки залучення міжнародного досвіду, а й
задля постійного обміну інформацією, що стає ключовою зброєю проти негативного
впливу від діяльності офшорних юрисдикцій.
1. Офшорна
зона
[електронний
ресурс]
–
режим
доступу
:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
2. Синяк А. А., Как влияют оффшорные зоны на современную экономику
[електронний ресурс] – режим доступу http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/managementand-marketing-411/government-411/10761-411-1086
3. Николас Шэксон. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных
офшорных зонах, Библиотека «Коммерсантъ», 2011
4. Списки
оффшоров
[електронний
ресурс]
–
режим
доступу
http://www.offshorewealth.info/index.php/offshore-jurisdictions/191-offshore-jurisdictionlists-for-russia-ukraine-kazakhstan.html
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ПРОБЛЕМИ ВПОРЯДКУВАННЯ РУХУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБЄ’КТІВ
ЗВОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ
Негативна екологічна ситуація в Україні робить дедалі все більш актуальними
питання, пов’язані з утилізацією небезпечних відпрацьованих побутових відходів.
Небезпечні об’єкти зворотних матеріальних потоків (ЗМП) в сфері побутового обігу
основним чином представлені відпрацьованими батарейками, люмінесцентними
лампами (містять пари ртуті), електронікою, холодильниками, комп’ютерами та
телевізорами. За даними екологів, потрапивши в землю, лише одна батарейка здатна
забруднити 400 літрів води або 20 тяквадратних метрів ґрунту [1]. Однак, станом на
сьогодні вітчизняні ініціативи щодо впорядкування та оптимізації руху небезпечних
побутових об’єктів ЗМП носять переважно фрагментарний характер та не
підтримуються належним чином з боку держави.
Важливими складовими системи збору таких об’єктів ЗМП як відпрацьовані
батарейки та люмінесцентні лампи є налагоджена мережа пунктів збору, яка в свою
чергу складається з визначення та закріплення на державному та місцевому рівнях
основних її елементів, а саме:
− процедур відокремлення та збору небезпечних побутових відходів;
− місць для створення приймальних пунктів;
− логістичних маршрутів руху;
− технологій знешкодження та утилізації;
− осіб, що несуть матеріальну та юридичну відповідальність за об’єкти ЗМП.
З метою ефективного функціонування системи впорядкування руху небезпечних
об’єктів ЗМП на державному рівні доцільно дотримуватись таких принципів:
− популяризації (поширення інформації серед споживачів щодо місць можливої
передачі об’єктів небезпечних побутових відходів);
− безоплатності (безоплатної утилізація для споживача продукції – продуцента
відході);
− зручності (зручна утилізація (за критерієм місця розташування);
− контролювання (контроль з боку держави осіб, що не дотримуються вимог
роздільного сортування небезпечних відходів);
− покарання (застосування відповідних штрафних санкцій в разі недотримання
вимог сортування та утилізації);
− стимулювання та заохочення (надання пільг, преференцій тощо особам, що
здійснюють регулярне довготривале сортування та відокремлення небезпечних
побутових відходів.
Аналізуючи досвід європейських країн щодо організування руху зворотних матеріальних потоків, можна зробити висновок, що ефективність цього процесу напряму залужить від
усвідомлення державою необхідності стимулювати, контролювати та регулювати цей
процес. Це в свою чергу дасть можливість попередити надходження небезпечних об’єктів
ЗМП в місця загального збору та сортування відходів та зменшить шкідливий вплив на
навколишнє середовище.
1. Малевська М. Люмінісцентні лампи / М. Малевська, К. Рябоволова // Стаття
від 29.03.2014 р. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
http://bei-lamps.blogspot.com/
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ЯКИМ ПАЛЬНИМ СЬОГОДНІ ЗАПРАВЛЯЮТЬ АВТОМОБІЛІ В УКРАЇНІ
Вагому частину бюджету більшості українських сімей становлять утримання та
експлуатація автомобіля, а виробників майже усіх видів продукції та надання послуг –
транспортні витрати в структурі вартості продукції. Основним напрямком супутніх
витрат є придбання паливно-мастильних матеріалів. В структурі споживчих витрат у
першій половині 2013 року товароборот підприємств України за категорією світлих
нафтопродуктів та газу в роздрібній торгівельній мережі становив 17,3% від усіх
категорій товарів, включаючи продовольчу групу та заклади громадського харчування.
Український споживач звик до постійного помісячного росту показників вартості
пального на АЗС, а прояви падіння світових цін на нафту та нафтопродукти в нашій країні
практично не відбиваються на вартості бензину та дизельного пального. Зазначимо, що в
Україні існує 6 НПЗ, значна частка яких належить російським приватним компаніям –
групам «Альянс», «Татнефть», «Лукойл» та українським – «Приват», «Ostchem» та «Альфанафта». На даний час нафто-переробні заводи працюють на 35-40% потужності, при цьому
половина бензину та три четвертих дизельного пального імпортується з Білорусії та Росії,
найбільше з Мозерського НПЗ (Білорусія).[1]
Основна кількість автомобілів у світі на даний момент використовують як паливо
різні марки бензину. Ринок палива в Україні характеризується таким асортиментом
товару:
− бензини: А-76/80, А-92, А-95, А-98
− дизельне паливо
Бензин це суміш легких вуглеводнів з температурою кипіння від 30 до 200 ° С і,
напевно, один з найважливіших продуктів переробки нафти.
Бензини класифікують за різними характеристиками, включаючи такі як
інтервали температур кипіння, октанове число, вміст різних присадок і домішок.
При температурі 98-104 ° С починає закипати половина компонентів суміші
(бензину), при цій температурі можна визначити яким буде хімічний сотосав
підігрівається бензину в момент прогріву двигуна. При так званої 90%-ної точки
кипіння бензину визначається час витрачається на прогрів двигуна і ефективність
використання цього палива.[2]
Дизельне паливо (або як його ще в народі називають «солярка») – це рідкий
продукт, який використовується як паливо в дизельному двигуні. Дизельне паливо
отримують при перегонці нафти з гасово-газойлевих фракцій. Це досить в'язка горюча
рідина. Характеристики сезонного дизпалива.
А – арктичне дизельне паливо. Застосовується при температурі повітря навколишнього середовища до -50 градусів за Цельсієм. Його цетанове число – 40, густина при 20
градусах за Цельсієм – не більше 830 кг/ м3, в'язкість при 20 градусах за Цельсієм – від 1,4
до 4 кв. мм/с, температура застигання становить -55 градусів за Цельсієм.
З – зимове дизельне паливо. Застосовується зимове паливо при температурі
повітря навколишнього середовища до -30 градусів за Цельсієм. Цетанове число
зимового палива – 45, густина при 20 градусах за Цельсієм – не більше 840 кг/м3,
в'язкість при 20 градусах за Цельсієм – від 1,8 до 5 кв. мм/с, температура застигання
становить -35 градусів за Цельсієм.
Л – літнє дизельне паливо. Застосовується при температурі повітря навколишнього
середовища до 0 градусів за Цельсієм і вище. Його цетанове число – не нижче 45, густина
при 20 градусах за Цельсієм – не більше 860 кг/м3, в'язкість при 20 градусах за Цельсієм – від
3 до 6 кв. мм/с, температура застигання становить -10 градусів за Цельсієм [3]
307

Проблема контрабанди нафтопродуктів в особливо великих обсягах і недоодержання держбюджетом величезних сум акцизів і ПДВ неодноразово порушувалася
протягом 2013 р.
Обсяг недоотриманих податків з бензину та дизельного палива у 2013 р.
оцінюється в 7 млрд грн. Це видно з офіційних даних, які проаналізував тижневик
DT.UA. Виходячи з діючих ставок податків на нафтопродукти (акцизів і ПДВ), у
2013 р. Міндоходів недоодержало близько 5,245 млрд грн податків з бензину і 1,713
млрд грн – з дизельного палива.
За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,
розміщеними на офіційному сайті відомства, споживання бензину у 2013 р. становило
3,985 млн т, дизельного палива — 5,947 млн т. При цьому на нафтопереробних заводах
України було вироблено відповідно 0,963 млн т і 0,950 млн т бензинів і ДП.
Відсутній обсяг нафтопродуктів Україна компенсує за рахунок імпорту готових
нафтопродуктів, який мав становити 3,022 млн т бензину та 4,997 млн т дизпалива
відповідно [4].
Однак, за офіційними даними Міністерства доходів і зборів України, які DT.UA
передало джерело у фіскальному відомстві, імпорт бензинів у 2013 р. становив 1,760
млн т, дизельного палива — 4,283 млн т.
Таким чином, контрабандні поставки імпортного бензину становили 1,262 млн т,
або 31,6% від споживання. Контрабанда дизпалива оцінюється в 0,714 млн т (12,0% від
споживання). Сумарний обсяг неврахованих поставок досягає майже 2 млн т
нафтопродуктів.
Водночас серія розслідувань, проведених тижневиком DT.UA, показує, що
основною причиною недоїмки паливних акцизів є поставки імпортних нафтопродуктів
через систему ліцензійних митних складів компаній "Зовнітрансгаз", ПП "Фірма
Армада-Плюс" і ДП "Петрол-Форвардинг", розташованих у Кіровоградській, Одеській
та низці інших областей України. Ці нафтопродукти оформляються як транзитні або
реекспортні (тобто без сплати акцизу й ПДВ), хоча потім реалізуються на
внутрішньому ринку через компанію "Газ Україна-2020", яка входить у неформальну
групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка. "Газ Україна-2020" купує нафтопродукти
через систему підприємств, що мають ознаки фіктивності, й формально не є
імпортером цих нафтопродуктів[4].
1. Аналіз продажу пального в Україні у 2005-2013 роках.Матеріали офіційного
серверу Інформаційно-аналітичного центру Info-Light [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу: http://infolight.org.ua/content/analiz-prodazhu-palnogo-v-ukrayini2005-2013-rokah
2. Все про бензин Матеріали офіційного серверу АВТО [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу: http://gmcu.com.ua/avto/vse-pro-benzin.
3. Дизельне паливо Матеріали офіційного серверу Науково-популярний Блог
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.npblog.com.ua/index.php/himiya/dizelne-palivo.html
4. "Сім'я" заробила на нафтопродуктах 7 млрд. грн. Матеріали офіційного
серверу ZN,UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://gazeta.dt.ua/energy_market/sim-ya-zarobila-na-naftoproduktah-7-mlrd-grn-_.html
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ВПЛИВ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ
НА СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНУ ПРОПОЗИЦІЮ В УКРАЇНІ
Розв’язання проблем економічного розвитку України безпосередньо залежить від
формування економічної політики держави, рекомендації щодо якої неможливо
виробити без ґрунтовного дослідження економічних категорій сукупного попиту та
сукупної пропозиції. Зміни в рівнях сукупного попиту та сукупної пропозиції
дозволяють пояснити загальні зміни в сучасній національній економіці.
Метою даного дослідження є визначення головних чинників зовнішнього та
внутрішнього характеру, що мають вплив на сукупний попит та сукупну пропозицію в
сучасній трансформаційній економіці України.
Комбінація цінових і нецінових чинників, що спричиняють важливі зміни в
сукупному попиті та сукупній пропозиції отримала в економіці назву «кон’юнктура».
Еволюцію теоретичного підходу до загального питання вивчення кон’юнктури можна
простежити в зарубіжних та вітчизняних вчених: М. Аллє, І. Білявського, А.
Вайнштейна, В.Зомбарта, В. Карпова, І. Кауфмана, М. Кондтратьєва, С. Кузнеця, В.
Кучеренка, Дж. М. Кейнса, Ф. Лассаля, П. Левшина, Г. Менша, Мостенської Т.Л., С.
Нікітіна, Д. Опаріна, С. Первушина, Ф. Піскоппеля, О. Пустовойт, В. Репке, М. П.
Сичевського, В. О. Точиліна, М.И.Туган-Барановского та інших. Водночас, серед
багатьох сучасних українських науковців, які плідно працюють над проблемами
регулювання сукупного попиту та сукупної пропозиції та над їх особливостями
стосовно економіки України, слід назвати О. Алейнікову, Л. Антошкіну, Ю. Лелюк, М.
Пирч, О. Пустовойт, М. Сайкевич, В. Сацик, Т. Шинкоренко та ін.
Кон’юнктура поширюється в економічному просторі у вигляді хвиль різної
величини, форми та періоду затухання. О. Пустовойт розглядає кон’юнктурні "хвилі"
як зміну стану інформації про майбутній товарообмін на ринку, якою володіють
продавці та покупці. Вони розповсюджують цю інформацію на всю територію
національного господарства, незалежно від того, де відбулися події, що спричинили ці
зміни. Кон’юнктурні хвилі моделюють зміни сукупного попиту та сукупної пропозиції
на національному ринку, а їхній підсумковий ефект визначають обсяги виробництва та
продажу товарів та послуг [1, с. 101].
Такі кон’юнктурні хвилі в економіці періодично призводять до макроекономічних
шоків сукупного попиту та сукупної пропозиції, які являють собою раптову зміну умов
господарювання, що виводить економічну систему зі стану рівноваги або ще більш
поглиблює нерівноважний стан економіки.
Шоки сукупного попиту виникають унаслідок різкої зміни пропозиції грошей, що
веде до зміни їх вартості чи швидкості їх обігу. Це відбивається на динаміці інвестицій
та виробництві товарів тривалого користування, зростанні урядових видатків, а також
коливанні попиту домашніх господарств і фірм. Джерелом виникнення шокових
імпульсів сукупного попиту є зміна попиту домашніх господарств, фірм, держави та
зовнішнього світу.
Шоки сукупної пропозиції безпосередньо пов’язані із виробництвом товарів і
послуг. Найпоширенішими видами цих шоків є: цінові шоки на основні елементи
витрат; надмірне виробництво; технологічні шоки, стихійні лиха; зміни в
законодавстві, адміністративні шоки тощо [2, с. 46].
В сучасній економіці України шоки сукупної пропозиції мають неоднозначний
вплив: з одного боку масовий відтік робочої сили за межі країни є негативним шоком,
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натомість збільшення сукупного попиту за рахунок переведення в Україну грошей
заробітчан – позитивним шоком.
Пом’якшити вплив негативних макроекономічних шоків сукупного попиту та
сукупної пропозиції можна за допомогою акомодаційної політики. При цьому
економічна політика держави повинна бути не сукупністю рятівних заходів, а мати
цілісний характер і орієнтуватися на досягнення довгострокових цілей [3, с. 113].
Надвисока волатильність макроекономічної динаміки в Україні в 2000-2011 рр. із
значними стрибками щорічних темпів приросту ВВП дає підстави вважати, що
економічний розвиток не спирався на стабільні довгострокові фактори, а перебував під
впливом перманентної дії позитивних і негативних шоків зовнішнього і внутрішнього
походження, які не абсорбувалися застосуванням ефективної акомодаційної політики.
Найінтенсивнішу дію на розвиток української економіки в цей період справляли
зовнішні шоки сукупного попиту (зміни світової ринкової кон’юнктури), та сукупної
пропозиції (зростання ціни на імпортний газ), а також внутрішні політичні, інвестиційні
шоки, перманентні шоки валютного курсу та шоки пропозиції сільськогосподарської
продукції [2, с. 49].
Спираючись на сучасні кон’юнктурні дослідження можна побачити, що
зовнішньоекономічна кон’юнктура була сприятливою для експорту традиційної
вітчизняної продукції у металургійній галузі та здійснення запозичень на міжнародних
фінансових ринках (за виключенням кризового 2009 р.). У 2000-2011 році, за даними
Світового банку, рівень цін на сталь на міжнародних ринках підвищився майже в 2.65
рази. Це стало причиною майже трикратного зростання вартісних показників випуску
продукції в металургійній галузі, збільшення доходів зайнятих у ній та інших суміжних
галузях. Причому обсяг цих доходів був достатньо великим, щоб збільшити величину
сукупного попиту на внутрішньому ринку. Що стосується зовнішніх запозичень, то їх
роль суттєво зросла лише останніми роками. Розрахунки свідчать, що в 2006–2011 рр.
за їхній рахунок величина сукупного попиту на внутрішньому ринку зростала в
середньому на рік на 4,6%.
Впродовж 2005-2011 рр. внутрішній ринок поступово втрачав здатність до
ендогенного зростання, що зменшувало його можливості динамічного розвитку в
умовах погіршення світової кон’юнктури. Це свідчить про те, що зовнішньоекономічна
кон’юнктура постійно збільшувала свій вплив на динаміку товарного виробництва в
України. Вона була сприятливішою для зростання імпорту, ніж внутрішньоекономічна
для розширення виробництва вітчизняної продукції [1, с. 111-112].
Отже, розвиток економіки України в 2001-2011 рр. не базувався на стабільних
довгострокових чинниках, а відбувався інерційно. У період сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури мало уваги приділялося технічній модернізації підприємств. Структура економіки залишалась застарілою, а конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників –
низькою. Це, в свою чергу, посилювало чутливість вітчизняної економіки до зовнішньоекономічних збурень.
Під час світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Україна зазнала
найбільшого в регіоні економічного спаду. Це було зумовлене впливом великих
зовнішніх шоків: збуреннями на світових фінансових ринках, різким спадом сукупного
попиту в розвинених країнах, зниженням цін на сировинні товари [4, с. 21].
Вплив глобальної кризи на українську економіку має подвійну економікополітичну основу. Без вирішення політичних проблем неможливо нейтралізувати і
усунути негативні економічні наслідки кризи.
Низькі темпи приросту ВВП України за останні роки наглядно доводять
неефективність структури народного господарства. За даними Державного комітету
статистики реальний ВВП України, після кризового 2009 року, зростав повільними
темпами, а в 2013 рік країна вступила у стані офіційної рецесії (+4,2% у 2010 році,
+5,2% у 2011 році, +0,2% у 2012 році, -1,1% за 1-й квартал 2013 року, -1,3% за 2-й
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квартал 2013 року) [6]. На думку багатьох дослідників, вихід держави зі стану рецесії
можливий за допомогою реалізації зваженої, раціональної антициклічної політики,
розбудови ефективної системи інститутів антициклічного регулювання. Оздоровлення
економіки України, залучення інвестиційних ресурсів для відновлення промислового
потенціалу можливі лише за умови політичної стабілізації, впровадження дієвої
прагматичної антикризової програми загальнодержавного масштабу, поліпшення
інвестиційного клімату, реструктуризації банківського сектору. Все це сприятиме
залученню в реальну економіку грошових заощаджень населення і притоку іноземних
інвестицій в Україну [5, с. 124-125].
Пом’якшення дії шоків зовнішнього попиту конче потребує ефективних
стратегічних заходів структурної перебудови та технічної модернізації виробництва,
що має збільшити диверсифікацію експорту та підвищити конкурентоспроможність
української продукції. [2, с. 55].
Пріоритетні заходи формування ефективного механізму антициклічного регулювання економіки України передбачають: створення якісного інституціонального середовища в країні; організацію постійного моніторингу ділової активності для попередження
економічної рецесії; становлення і розбудову національної інноваційної системи шляхом
розробки та реалізації стратегічних пріоритетів технологічного розвитку країни на основі
довгострокових прогнозів, посилення ролі держави в комерціалізації базисних інновацій,
стимулювання інноваційної активності бізнесу з метою нарощення мікро- та макроекономічної конкурентоспроможності держави; гнучке реагування монетарних важелів
грошово-кредитної системи на коливання ділової активності; зменшення податкового
навантаження на економіку та активізацію вмонтованих фіскальних стабілізаторів шляхом
запровадження оптимальної прогресивної системи оподаткування доходів населення і
прибутків підприємств; стимулювання внутрішнього попиту у державі [5, с. 131].
У висновку можна зазначити, що сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні
перебувають під значним впливом чинників зовнішнього та внутрішнього характеру.
Економіка України все ще не є остаточно ринковою, її структура малоефективна, відтак
вона конче вразлива до кон’юнктурних коливань світової економіки. Особливо суттєво
вітчизняна економіка залежить від макроекономічних шоків попиту та пропозиції.
Наразі практично не існує дієвої системи антициклічного регулювання економіки
України, здатної протистояти впливу макроекономічних шоків, тому Україна відчутно
потерпіла від останньої економічної кризи.
1. Пустовойт, О.В. Ефект накладання хвиль зовнішньо- та внутрішньо
економічної кон’юнктури в економіці України економістів [Текст] / О.В. Пустовойт //
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
В сучасних умовах розвиток вітчизняної економіки в процесі фінансової
глобалізації неможливий без інтеграції українських фінансово – кредитних структур у
світову економіку. Основною сферою глобалізаційного процесу виступає система
міжнародних відносин, в якій можна виділити такі напрямки глобалізації як: політична,
економічна, екологічна, культурна, глобалізація комунікацій та інші.
Одним із найбільш розвинених елементів загального глобалізаційного процесу є
економічна глобалізація. У структурі економічної глобалізації особливе місце посідає
процес глобалізації міжнародних фінансових ринків, що пов’язане з радикальними
змінами в їхній ролі в архітектурі світового господарства. За останні десятиліття процес
інтернаціоналізації фінансової сфери спричинив виникнення потужної інфраструктури
світового фінансового ринку, яка охопила більшість країн світу.
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об’єктивна закономірність
розвитку людства все частіше привертає увагу дослідників у всьому світі. Комплекс
проблем, пов’язаних з глобалізацією фінансових ринків, є предметом досліджень
багатьох як іноземних, так і вітчизняних вчених-економістів .
У широкому розумінні під глобалізацією світових фінансових ринків мають на
увазі об’єднання в єдину світову систему усієї сукупності міжнародних фінансових
відносин [1]. Більш конкретизоване формулювання фінансової глобалізації наведено у
роботі Н. Стукало: це «… вільний та ефективний рух капіталів між країнами та
регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального
регулювання міжнародних фінансів, реалізація глобальних фінансових стратегій ТНК
та транснаціональних банків» [2].
Доречно відзначити, що глобалізація фінансових ринків пов’язана з радикальними
змінами в ролі фінансового сектору в розвитку світового господарства. В умовах глобалізації
роль фінансового сектору значно зросла – фінансові ринки почали стрімко зростати, набуваючи самостійного і навіть самодостатнього значення, відриваючись від реального сектору.
В сучасних умовах впливу глобалізації та розвитку процесів інтеграції вітчизняної
банківської системи України в світову економіку та зростання конкуренції в банківському
секторі разом із зростанням негативного впливу світової фінансової кризи особливо
актуальними є проблеми необхідності розроблення сучасного механізму управління активами та пасивами та використання аналітичних моделей, методів та інструментів управління
для ефективного функціонування та перспективного зростання.
Процеси фінансової глобалізації та інтеграції створюють численні економічні
переваги (стимулювання вільного руху капіталів, загальне зростання рівня свободи для
підприємництва, прискорення економічного зростання, збільшення обсягу інвестицій
тощо), з іншого – створюють нові загрози для економічної безпеки (з причини
посилення нерівності між країнами, загального зростання складності і нестабільності
фінансових ринків, а також можливості швидкого поширення кризових явищ між
країнами), підвищуючи нестабільність національних економічних і фінансових систем
та їх залежність від загальносвітового фінансового ринку.
Процеси глобалізації значно прискорилися в 1990-і рр., однак прискорення будь-яких
процесів в економіці часто пов’язано зі зростанням дисбалансів. Фінансова глобалізація та
інтеграція супроводжуються підвищенням рівня нестабільності та ризикованості, які
проявляються в зростанні кількості міжнародних фінансових криз, збільшенні їх впливу на
економіку окремих держав та кризових явищ у банківській діяльності.
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Основою інтеграції вітчизняної банківської системи є капіталізація банків, що є
запорукою фінансової стійкості та надійності їх функціонування. Одним із перспективних напрямків укрупнення міжбанківських об’єднань, що сприятиме удосконаленню інституційної архітектури банківської системи України.
Інтеграція вітчизняної банківської системи у світове фінансове співтовариство
потребує подолання деструктивних тенденцій інвестиційної діяльності банків та
пожвавлення інвестиційного процесу через вирішення проблем, які пов’язані з удосконаленням законодавчої бази, формуванням сприятливого інвестиційного клімату,
подоланням нестабільності економіки, політичної кризи та соціально – економічної
ситуації в країні.
Процеси фінансової глобалізації та інтеграції мають небезпеки як для розвинених
країн, так і для країн, що мають невисокий економічний рівень розвитку, а саме:
небезпека глобальних фінансових криз; небезпека підриву суверенітету країн з
невисоким рівнем розвитку з причин боргової та іншої фінансової залежності; розрив
рівня фінансового і, в цілому економічного розвитку окремих країн [3].
Оскільки, процеси управління активами та пасивами банківських установ, а саме
рівень ефективності в усьому світі розглядається як один із найважливіших чинників
підвищення стабільності, фінансової стійкості, надійності, ліквідності та прибутковості
фінансової діяльності, виникає необхідність в їх вдосконаленні та адаптації до сучасних
умов функціонування та швидких змін фінансового сектору.
З приведеного вище, слід відзначити, що для забезпечення стійкого та надійного
функціонування банківського сектору країни особливу увагу необхідно приділяти
процесам управління активами та пасивами банківських установ, які повинні
враховувати всі аспекти та особливості фінансової діяльності в сучасних умовах
розвитку процесів глобалізації та інтеграції.
Інтеграція нашої країни у світовий економічний простір та в міжнародні фінансові
структури призводить до активного проникнення іноземного капіталу у вітчизняний
банківський сектор. Присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі
України відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє
залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази соціально –
економічного розвитку. Разом з тим, при визначені доцільності зростання присутності
іноземного капіталу у банківській системі країни необхідно керуватись стратегічними
пріоритетами держави, практична реалізація яких дасть змогу забезпечити цілісність і
стабільність функціонування національної банківської системи. Звідси, виникає
необхідність у вдосконаленні механізму управління активами та пасивами банківських
установ та зосередженні більшої уваги на управлінні банківськими ресурсами та
прийнятті управлінських рішень в умовах висококонкурентного розвитку світового
фінансового ринку та процесів фінансової глобалізації та інтеграції.
1. Бакаєв О.Л. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації:
Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук'яненка – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.
2. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України:
Монографія / Н.В. Стукало. – Д.: Видавництво "Інновація", 2006. – 248 с.
3. Калініченко Л.Л. Глобалізація банківської діяльності та ї вплив на банківську
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ
ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Податкова політика в сфері використання та охорони природно-ресурсного
потенціалу – це діяльність органів державної влади, спрямована на встановлення,
правове регламентування та організацію справляння податків та зборів, пов’язаних з
використанням природних ресурсів та охороною навколишнього середовища, які
встановлюються з метою раціонального використання природних ресурсів та стимулювання підвищення ефективності господарської діяльності, пов’язаної з використання
природно-ресурсного потенціалу та формуванням фондів грошових коштів, необхідних
для здійснення природоохоронних функцій.
Короткостроковими цілями податкової політики в сфері використання та охорони
природно-ресурсного потенціалу є:
1) забезпечення надходжень природно-ресурсних платежів до бюджету та цільових фондів;
2) забезпечення стабільності в нормативно-законодавчій базі в сфері використання та охорони природно-ресурсного потенціалу.
Середньостроковими цілями податкової політики в сфері використання та
охорони природно-ресурсного потенціалу є:
1) достатнє фінансове забезпечення відтворення природно-ресурсного потенціалу
України;
2) перехід від „споживчої” концепції суспільства до новітньої ресурсозберігаючої.
3) природно-ресурсна економія та мінімізація шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище.
Однією з стратегічних цілей застосування податкової політики в сфері використання та охорони природно-ресурсного потенціалу, на наш погляд, є забезпечення
екологічної безпеки, яка представляє такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та
виникнення небезпеки для здоров'я людей [1].
У дослідженнях науковця Малиш Н. визначено, що екологічна ефективність може
бути оцінена за допомогою показника, що характеризує співвідношення витрат на
охорону навколишнього природного середовища та ВВП [2, с.424]. Даний показник є
відображенням екологічної безпеки (див. таблицю). На наш погляд, в розрахунок
даного показника необхідно ввести певний коефіцієнт.
Обґрунтування введення даного коефіцієнту пов’язано з необхідністю
коригування ВВП з урахуванням видів економічної діяльності у яких він створюється.
Оскільки, такі види економічної діяльності як освіта, охорона здоров’я, фінансова
діяльність, державне управління не створюють загрози для навколишнього природного
середовища, отже врахування їх у складі ВВП при розрахунку показника екологічної
безпеки не надає об’єктивної інформації відносно стану екологічної безпеки країни.
Оскільки в країні може бути незначний обсяг ВВП, що створюється у галузях, що є
небезпечними для екології, а врахування всього обсягу ВВП буде вказувати на
недостатню екологічну безпеку країни, в той час, як шкідливого впливу для екології
немає та витрати на охорону природно-ресурсного потенціалу необхідні незначні.
Отже, на наш погляд, показник розрахунку екологічної безпеки є наступним:
ЕБ = Во / ВВП*Ке, де
(1)
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де ЕБ – показник екологічної безпеки; Во – витрати на охорону навколишнього
природного середовища; ВВП – валовий внутрішній продукт; Ке – коефіцієнт
коригування ВВП, що враховує екологічний аспект
Ке = ВВПпрп / ВВП, де
(2)
ВВПпрп – валовий внутрішній продукт, що створюється у галузях, які впливають
на стан природно-ресурсного потенціалу (сільське господарство, добувна промисловість, переробна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та
води, будівництво, торгівля, ремонт автомобілів, діяльність транспорту та зв’язку).
Екологічна безпека в Україні, 2005-2012 рр.
Ке

Витрати на охорону
навколишнього
природного
середовища, млн. грн.

ЕБ без
урахування
коефіцієнту, %

ЕБ з
урахуванням
коефіцієнту, %

2

3 = 2/1

4

5= 4/1

6= 4/1*3

441452

280359

0,64

1252,54

0,28

0,45

2006

544153

336890

0,62

1636,58

0,30

0,49

2007

720731

441524

0,61

2241,34

0,31

0,51

2008

948056

560544

0,59

2764,69

0,29

0,49

2009

913345

528691

0,58

2538,79

0,28

0,48

2010

1082569

650016

0,60

2872,36

0,27

0,44

2011

1302079

783 218

0,60

3890,7

0,30

0,50

2012

1 408 889

833 216

0,59

5297,93

0,38

0,64

ВВП,
млн. грн.

ВВПпрп,
млн. грн.

1
2005

Роки

*Розраховано автором на основі даних [3, 4].
Отримані результати дослідження стану екологічної безпеки свідчать, що
показник екологічної безпеки з урахуванням запропонованого нами коефіцієнту в
середньому у півтори рази більше, аніж показник екологічної безпеки, що не враховує
галузеву структуру ВВП. Показник екологічної безпеки за 2005-2012 роки коливався в
межах від 0,27% до 0,38%. Варто відмітити, що найбільший показник екологічної
безпеки за ці роки спостерігається саме у 2012 році, що обумовлено зростанням суми
витрат на охорону навколишнього природного середовища у порівнянні з 2011 роком у
1,36 разів. За дослідженнями багатьох науковців, даний показник в провідних
зарубіжних країнах складав 3-7% [2], але за останні часи, даний показник значно
зменшується у таких країнах як США, Великобританія, Японія, Данія, Швеція. 3-7% від
ВВП це той рівень екологічної безпеки, до якого Україна повинна прагнути, але
враховуючи запропонований нами коефіцієнт коригування ВВП, що враховує
екологічний аспект, даний показник складатиме не 3 – 7%, а 2 – 4,6%.
1. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” (ВВР), 1991, N
41 [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
2. Малиш Н.А. Вагомість екологічного податку у реформуванні податкової
системи України / Н.А. Малиш // Збірник наукових праць “Ефективність державного
управління”. – 2010. – Вип. 23. – С. 422 – 428.
3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу:
http://treasury.gov.ua
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
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ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
НА РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Енергетика країн Європейського Союзу (ЄС) розвивається у відповідності з
планом «20/20/20», який передбачає до 2020 р. досягнення наступних показників [1]:
– скорочення викидів парникових газів на 20 % у всіх країнах-членах ЄС;
– досягнення частки виробленої електроенергії за рахунок використання відновлювальних джерел на рівні 20 % від загального обсягу виробництва електроенергії;
– підвищення ефективності використання енергії на 20 %.
Україна з 1 лютого 2011 р. є членом Європейського Енергетичного Співтовариства, а з 1 січня 2014 р. наша держава розпочала своє головування у цій організації
[2]. У відповідності з підписаними документами Україна має досягти 11 % споживання
енергії за рахунок використання відновлювальних джерел енергії у загальному
енергобалансі до 2020 р. Окрім того, декларуючи свій європейський вибір, Україна 21
березня 2014 р. року підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС [3].
Енергетичні питання у політиці ЄС визначаються, як найбільш пріоритетні, і
керівництво цієї організації займає по ним жорстку позицію.
Кабінет міністрів України відповідно до наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 11.03.2014 р. «Про невідкладні заходи стабілізації
фінансового стану галузі та проявів корупції» подав до Верховної Ради України
законопроект, який передбачає кардинальні зміни у законодавстві щодо підтримки
розвитку сонячної енергетики України.
Цей законопроект передбачає наступне [4]:
– зменшення розміру «зеленого» тарифу для об’єктів електроенергетики, що
виробляють електроенергію за рахунок сонячного випромінювання (фотоперетворювачі) до розміру «зеленого» тарифу для об’єктів електроенергетики, які виробляють
електроенергію за рахунок енергії вітру (вітроагрегати);
– придбання об’єктами альтернативної енергетики електроенергії на власні
потреби за ціною (тарифом) її реалізації на Оптовому ринку для таких об’єктів;
– забезпечення приєднання об’єктів альтернативної електроенергетики до електромереж на загальних умовах.
За розрахунками профільного міністерства такі заходи дадуть можливість
отримати близько 1,4 млрд грн на розвиток галузі протягом року.
На думку учасників ринку сонячної енергетики України, які є членами Асоціації
учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України, такі зміни можуть
призвести до повної зупинки, не лише подальшого розвитку сонячної енергетики
України, а й до банкрутства вже існуючих виробників. Особливо це стосується
об’єктів, що знаходяться у стадії будівництва [4].
Серед основних недоліків зазначеного законопроекту учасники ринку сонячної
енергетики називають таке [4; 5; 6]:
1. Ставки «зеленого» тарифу для сонячної та вітрової енергетики не можуть бути
однаковими, оскільки коефіцієнт використання встановленої потужності для сонячних
електростанцій становить в межах 10 – 13 % (1 100 – 1 200 годин роботи на рік
(год/рік)), а для вітрових електростанцій в межах 33 – 35 % (близько 3 000 год/рік).
Витрати на будівництво сонячних електростанцій є вищими за відповідні витрати для
вітрових електростанцій.
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2. Здійснення закупівлі електроенергії для власних потреб за цінами Оптового
ринку електроенергії призведе до зупинки ринку малих сонячних електростанцій
розміщених на дахах будинку, які є найбільш перспективними для використання у
міській забудові.
3. Найбільшим недоліком є можливість перегляду тарифів для вже працюючих
сонячних електростанцій. Це може призвести до неможливості окремих суб’єктів ринку
сплачувати відсотки за кредитами, які були отримані для будівництва сонячних
електростанцій в іноземних банках. Відповідно, такі дії погіршать імідж України на
світовому ринку та ускладнять домовленості про отримання кредитів на реформування
енергетики країни в майбутньому.
Враховуючи динамічний розвиток сонячної енергетики в Україні протягом 2010–
2013 рр. та найвищі ставки «зеленого» тарифу для даного напряму енергетики можливо
і було б доцільним незначне їх зниження, але вище зазначений законопроект
передбачає зниження тарифів у 4 – 5 разів. В подальшому розвитку галузі сонячної
енергетики слід уникати монополізму та використання бюджетних коштів на користь
окремої компанії, яку пов’язують конкретними високопосадовцями [7]. Але, поряд з
тим, недопустимо переглядати умови роботи для вже побудованих і працюючих
об’єктів, власники яких мали гарантії для своєї подальшої роботи. Більш важливим є
виконання умови про місцеву складову, яка з 1 липня 2014 р. має становити 50 % [8] і
завдяки кооперації між виробниками обладнання могла б створити додаткові робочі
місця у високотехнологічному секторі економіки України.
1. Сайт міжнародного агентства з атомної енергії. Стратегічне бачення Європи.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull492/Russian/49204094951_ru.pdf.
2. Сайт Українська енергетика. Україна і Енергетичне Співтовариство: два роки в
очікуванні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-energy.org/post/29041.
3. Сайт Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України. Заява МЗС України у
зв’зку з підписанням політичних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247127712.
4. Сайт Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України
(АПЕУ). Лист звернення АПЕУ відносно збереження «зеленого» тарифу для сонячної
енергетики.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
:
http://www.apeu.info/ru/novosti/poslednie-novosti-apeu/271-list-zvernennya-apeu-vidnosnozberezhennya-zelenogo-tarifu-dlya-sonyachnoji-energetiki.
5. Сайт Енергетика України. Уряд хоче знизити тариф для сонячної енергетики.
[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.uaenergy.com.ua/post/18138/kabminhochet-snizit-tarif-dlya-solnechnoj/.
6. Сайт газети Електровісті. Сонячні станції не можна рівняти з вітровими в
питанні «зеленого тарифу» – думка експерта. [Електронний ресурс]. Режим доступу :
http://elektrovesti.net/30974_snizhenie-zelenogo-tarifa-otpugnet-investorov-ekspert.
7. Сайт Енергетика України. Клюєву відключать сонце. [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://www.uaenergy.com.ua/post/18133/klyuevu-otklyuchat/.
8. Сайт Верховної Ради України. Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії. [Електронний ресурс]. Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5485-17.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТІВ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Однією з визначальних рис процесу глобалізації світової економіки є масштабна
інформатизація діяльності її суб’єктів. Відбувається перехід від індустріальної до
інформаційної технології виробництва: інформація стає основним засобом і предметом
труда, втілюється в інформаційному продукті і знаннях. Формування інфосфери [1]
ставить перед суб’єктами глобальної економіки завдання своєчасної ідентифікації
загроз інформаційній безпеці.
На думку С. О. Дятлов, «в новій економіці перестають діяти характерні для
індустріальної ринкової економіки традиційні відповідності, залежності і пропорції між
основними макроекономічними параметрами і показниками» [2], що призводить до
кардинальної зміни концепції розвитку економічних суб’єктів.
Як наслідок інформатизації О. В. Логінова розглядає утворення особливого
віртуального середовища взаємодії людей – інформаційно-телекомунікаційного простору, що характеризується відсутністю географічних меж, ускладненим визначенням
національної приналежності його об’єктів та можливістю анонімного доступу до
наявних ресурсів [3]. Поширення і доступність глобального бізнес-сервісу спричиняють мимовільне залучення суб’єктів світової економіки до віртуального середовища,
основними характеристиками якого є велика швидкість операцій, безпосередність і
транскордонність зв’язків. Віртуалізація відносин вимагає від суб’єктів господарювання дотримання технічних стандартів, знання процедур, побудови найбільш оптимальних алгоритмів.
Зважаючи на те, що на сьогодні глобальна економіка представляється як мережева
системно організована багаторівнева просторова структура взаємин в Інтернеті,
телекомунікаційних мережах та інших мережевих структурах між економічними агентами
[2], можна говорити про виникнення значної кількості зв’язків, принципово нових для
конкретної організації. Ускладнення структур, що відбувається внаслідок цього, і зростання
кількості приватних завдань [4, c. 14], що постають перед структурами, двоєдино
обумовлюють частіші переходи систем у стан трансформацій. Зі зростанням ступеню
поінформованості суб’єкту, зростає кількість його приватних завдань.
Посилення стану невизначеності умов діяльності в глобальній економіці ускладнює
інструменти і механізми її регулювання. Виникає проблема зміщення часових акцентів:
закономірності та умови, які характерні для довготривалого періоду традиційної економіки,
в новій економіці виникають у короткостроковій перспективі. Як зазначає С. Г. Симагіна,
«глобалізація світової економіки і пов’язані із нею соціальні, економічні, екологічні,
демографічні аспекти ускладнили зовнішнє середовище організацій і зробили його більш
динамічним, значною мірою невизначеним, що зміщує акценти управління на забезпечення
його гнучкості, оперативності та адаптивності» [5, с. 15]. Підвищення відсоткової ставки в
Інтернет-економіці не впливає на зниження рівня споживання населенням, не компенсує
перенавантаження економіки і ринка акцій високотехнологічних компаній. Як тільки країна
стає частиною глобальної мережевої економіки з розвиненою інформаційною інфраструктурою і «прозорими» електронними межами, аналіз її макроекономічних параметрів
функціонування в рамках моделі «закритої економіки» є неправомірний [2]. Поширення
електронних угод створює труднощі для податкових органів внаслідок анонімності
електронної торгівлі, відсутності можливостей відслідковувати угоди, а також перетинання
кордонів за допомогою телефонних ліній. Складність обліку реальних потоків експорту та
імпорту призводить до похибок в рахунках платіжного балансу країни.
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Загроза породжується вже самою природою інформаційного суспільства та
інформаційної економіки – це інформаційна залежність і необхідність боротьби із
асиметрією інформації. Асиметрія інформації, на наш погляд, може спричинятися:
деформаціями у структурі генерування і споживання інформації; монополією на
інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології; недобросовісною конкуренцією між постачальниками інформації; рівнем інформаційної культури суспільства конкретної країни.
Важливе значення має рівень готовності країни до інформаційно-мережевої
економіки на основі оцінки потенціалу суспільства до генерування інновацій. Логічне
протікання процесу трансформації інформації в мережевій економіці можна описати як
ланцюжок «інформація – знання – інновації». Але слід враховувати, що не кожна
інформація трансформується в інновації [6]. Успіхи економічно розвинених країн світу
залежать від: поширеності та рівня освіти громадян як споживачів продуктів, виробів, в
основі яких лежать нові інформаційні технології; розвитку відтворювальних процесів в
секторі реального виробництва; спроможності промислового сектору національної
економіки генерувати технологічні інновації.
Ще одна група загроз, на наш погляд, спричиняється недостатньою вивченістю і
непередбачуваністю масштабів та характеру виникаючих ефектів в інформаційній
економіці.
Ідентифіковані загрози інформаційній безпеці вимагатимуть у перспективі від
суб’єктів глобальної економіки розробки адекватних шляхів адаптації та протидії.
1. Дятлов С. А. Принципы информационного общества / С. А. Дятлов //
Информационное общество. – 2000. – Вып. 2. – С. 77-85.
2. Дятлов С. А. Методологическая конвергенция и анализ макропараметров
сетевой экономики / С. А. Дятлов // Информационное общество. – 2000. – вып. 6. –
С. 29-33.
3. Логинова Е. В. Сетевая экономика как инновационный фактор модернизации
современного российского общества / Е. В. Логинова: дисс. на соискание уч. ст. д.э.н. по
спец-ти 08.00.01 – экономическая теория. – Волгоград: Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный университет». – 2012. – 367 с.
4. Новиков Д. А. Сетевые структуры и организационные системы / Д. А. Новиков. –
М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003. – 102 с.
5. Симагина С. Г. Сетевой и межсетевой менеджмент при нестабильном
взаимодействии организаций (теория, методология, практика) / С. Г. Симагина:
автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. по спец-ти 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством. – М.: Московский университет Министерства внутренних дел
России, 2008. – 48 с.
6. Коновалова О. Н. Информационно-сетевая экономика и переход России к
инновационному типу развития / О. Н. Коновалова : автореф. дисс. на соискание
уч. ст. к.э.н. по спец-ти 08.00.01 – экономическая теория. – Омск: Омский
государственный университет путей сообщения, 2007. – 28 с.
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ
Однією з причин деградації навколишнього середовища та нераціонального
використання природних ресурсів є так звані «провали ринку». Однією з головних і
значущих причин цих провалів є екстерналії, які розглядаються сучасною економічною
наукою як результат недосконалості ринкового механізму, тому що окремі суб'єкти
ринкової економіки прагнуть насамперед досягти особистої вигоди, не враховуючи
інтереси всього суспільства, суспільний добробут тощо. Екологічні екстерналії – це
побічні зовнішні ефекти господарської діяльності суб'єктів економіки, які завдають
шкоди навколишньому середовищу і суспільству, негативно відбиваються на його
соціально-економічному розвитку. Саме цим обґрунтована актуальність питань щодо
подолання впливу негативних екологічних екстерналій на різних рівнях взаємодії
суспільства з природою.
Питання взаємодії суспільства та природи, виникнення екологічних екстерналій
розглядаються в роботах багатьох вчених, а саме – Чернявської Н. В., Соляника О. Н.,
Сокура Н. І., Стародубцева С. Є., Дегтрьової І. Б., Портнова А. В. та інш. У цих роботах
постають питання щодо ефективного управління економікою і навколишнім середовищем, необхідності державної підтримки та управління природоохоронною сферою,
вдосконалення і розвитку екологічного законодавства, тобто розробки ефективного
механізму регулювання екологічних екстерналій.
Останнім часом спостерігається все більш тісний взаємозв'язок розвитку
економіки із змінами у навколишньому середовищі, зростає взаємний вплив як екології
на економічний розвиток, так і результатів господарської діяльності людства на стан
природного середовища. Сучасне зростання масштабів економічної діяльності людства
спричинює катастрофічний руйнівний вплив на екосистему, що призводить до
наростання глобальної екологічної кризи. Руйнування елементів навколишнього
середовища призводить до нестачі ресурсів і, відповідно, до виникнення нових
економічних проблем, а також ставить під загрозу життя і розвиток майбутніх
поколінь. Також є очевидним, що не можна вирішити екологічні проблеми та вийти на
сталий тип розвитку без загального поліпшення економічного становища країни,
ефективної макроекономічної політики.
На погіршення екологічної ситуації впливає ряд факторів економічного та
юридичного характеру, що діють в різних сферах, на різних рівнях і з різним масштабом впливу, а саме – макроекономічна політика, що приводить до екстенсивного
використання природних ресурсів; інвестиційна політика, орієнтована на розвиток
ресурсоексплуатуючих секторів економіки; неефективна структурна політика;
недосконале законодавство; невизначеність прав власності на природні ресурси;
відсутність еколого-збалансованої довгострокової економічної стратегії; економічна
криза й нестабільність економіки, що перешкоджають реалізації довгострокових
екологічних проектів; існування діючого стимулу у вигляді одержання значного і
швидкого прибутку від переексплуатаціі або продажу природних ресурсів тощо.
У сучасних умовах збалансований стійкий еколого-економічний розвиток не може
забезпечуватися виключно ринковими інструментами, а підхід, спрямований на
ліквідацію негативних наслідків господарської діяльності людини за допомогою заборонних та обмежувальних заходів, не може істотно вплинути на поліпшення екологічної ситуації. Особливої актуальності в умовах сьогодення набуває подальший розвиток
та вдосконалення екологічного законодавства, створення системи екологічного
320

управління, формування екологічно справедливого ринку, збільшення державних
природоохоронних витрат, екологізація податкової системи, стимулювання сталого
еколого-інноваційного розвитку країни і регіонів, екологобезпечної поведінки
господарюючих суб'єктів.
Важливу роль у встановленні балансу між нинішньою господарською діяльністю
людини і благополуччям майбутніх поколінь відіграє розвиток екологічного
підприємництва, яке має йти шляхом поступового заміщення небезпечних для екології
видів діяльності безпечними і ґрунтуватися на підході, головним принципом якого є
недопущення екологічної шкоди [1, с.126]. Цей принцип лежить в основі поняття
екологічного ринку, що визначається як система організаційно-економічних відносин,
які виникають в результаті з'єднання попиту і пропозиції товарів та послуг екологічного характеру, для яких отримання прибутку господарськими суб'єктами обумовлено
екологічним результатом у вигляді недопущення збитків або істотного поліпшення
середовища проживання людей.
Екологічне підприємництво – це активна інноваційна ризикова діяльність, що
здійснюється на екологічному ринку та спрямована на отримання прибутку за
допомогою задоволення суспільних потреб в екологічно сприятливих умовах життєдіяльності. Тобто на екологічному ринку підприємці повинні вести свою діяльність,
враховуючи не тільки особисті миттєві вигоди, а й користь, яку надають навколишньому середовищу.
Основними секторами екологічного ринку, що становлять його основу та
визначають його функціонування, є: інституційне середовище (інструменти державного
регулювання у сфері природокористування); фінансово-кредитне середовище (пільгове
кредитування, виділення бюджетних коштів для підтримки екологічного підприємництва); ціноутворення та оподаткування (політика ціноутворення на екологічну
продукцію, податкова підтримка екобізнесу); виробництво, реалізація товарів і послуг
та розробка і впровадження технологій, ноу-хау екологічного характеру (застосування
відновлюваних ресурсів, мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище,
максимізація впровадження технологій переробки та використання відходів,
виробництво екологічних продуктів, надання послуг, виконання робіт, спрямованих на
поліпшення стану навколишнього середовища).
Також для успішного сприяння розвитку підприємництва, орієнтованого на
оздоровлення екологічної системи, необхідним є сприятливе для підприємців
середовище, в створенні якого важливу роль відіграє екологічне виховання та культура
суспільства. Зарубіжний досвід розвитку екологічного підприємництва показує, що
компанії, які розробляють проекти зі зменшення забруднення навколишнього
середовища, утилізації відходів, отримують різні вигоди за рахунок зниження
забруднення навколишнього середовища, його захист стає надійним вкладенням
капіталу, а позитивний досвід екобізнесу широко висвітлюється у СМІі, що забезпечує
екоімідж фірми та сприяє поширенню знань та формуванню екологічного мислення.
Таким чином для ефективного подолання екологічних екстерналій необхідно
створити таку систему суспільно-екологічних відносин, в якій першочергове значення
матимуть не встановлені державою заборони, штрафи та інші способи «змусити» бізнес
не завдавати шкоди навколишньому середовищу, а методи, що формують екологічну
свідомість і поведінку як виробників, так і споживачів продукції.
1. Портнов А.В. Экологическое предпринимательство как важнейшее направление
инновационного развития региона / В.А. Портнов // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон.
Экол. – 2012. No1(20). – С. 125-129.
2. Чернявская Н. В. Необходимость и возможность интернализации экологических
экстерналий / Н. В. Чернявская // Вестник Челябинского ун-та. Экономика. 2008. Вып. 16.
29(130). С.25-31.
321

Пецюх О.В.
студ. гр. МІДм-11
Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник – Прийма Л.Р.
ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Сучасні умови діяльності підприємств характеризуються наявністю конкуренції,
динамічністю ринкової кон’юнктури, суттєвими змінами у макросередовищі, що зумовлені
впливом науково-технічного прогресу та змінами у здійсненні комерційної діяльності.
Враховуючи сучасні тенденції глобалізації світу, поглиблення міжнародного
поділу праці, а також налагодження спільного виробництва та значного технічного
прогресу, доволі великого значення набувають такі поняття, як інформаційна економіка
та електронна комерція, які пов’язані насамперед з розвитком Інтернет-технологій [1].
Як свідчить дані представлені на рисунку питома вага Інтернет-користувачів в
Україні зростає з кожним роком. Проведене дослідження Київського міжнародного
інституту соціології у вересні 2013 року показало, що 49,8% населення країни активно
використовують Інтернет. При цьому темп приросту числа користувачів мережі
впродовж лютого 2012 – жовтня 2013 років становив 16%.

Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого населення України
Джерело: [2]

Інтернет, як глобальна мережа, відкриває нові можливості перед бізнесом.
Стрімкий розвиток електронної комерції та Інтернет-комунікацій впливає на економіку
країни. Інтернет-технології в найближчому майбутньому повинні стати тим каталізатором, який дозволить реформувати економічні відносини в державі та створити
передумови для економічного ривка.
У 2012 році було проведено дослідження «Вплив Інтернету на економіку
України» компанією GfK Україна на замовлення Google Україна, метою якого було
визначити вплив використання Інтернету на рівень доходів підприємств, а внаслідок – і
на ВВП країни. В рамках дослідження було проаналізовано три основних напрямки:
використання підприємствами можливостей Інтернету для просування товарів і послуг;
використання працівниками Інтернет-сервісів для внутрішнього зв'язку і вирішення
корпоративних задач; динаміка доходів підприємств в 2011-2012 роках.
Результати виявили залежність рівня доходів та рентабельності підприємств від
інтенсивності використання Інтернету. Так, компанії, де працівники більш активно
використовували можливості мережі, досягали кращих результатів в своїй діяльності:
темпи зростання заробітних плат та рентабельності були вищими ніж в інших
підприємств. Дохід "Інтернет-активних" підприємств був більшим в середньому на
6,6%, ніж в інших підприємств.
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Проведене дослідження показало, що в першу чергу українські компанії використовують Інтернет, щоб розповісти про себе, а основним способом представлення
компанії в мережі є веб-сайт – він є у 62% підприємств. 49% учасників опитування
розміщують дані про себе в онлайн-довідниках. 34% використовують платну онлайнрекламу. Водночас 25% з цієї кількості мають одиночний досвід онлайн-реклами –
рідше, одного разу на рік. Третина опитаних підприємств закуповують товари в
Інтернеті, а 12% – продають товари онлайн, у 7% є власний Інтернет-магазин.
Також, у звіті проведеного дослідження вказується, що зростання інтенсивності
використання Інтернету серед українських підприємств на 10% (згідно з індексом
інтенсивності використання Інтернету) додасть 1% до темпу зростання ВВП України.
Наприклад, в 2012 р. темп зростання ВВП України склав 0,2%. Якби індекс
інтенсивності використання Інтернету в 2012 році був на 10% більший, темп зростання
ВВП збільшився б до 1,2%. У грошовому еквіваленті це становило б додаткових 14
млрд. грн. для економіки України [3].
Уряд України зацікавлений в стимулюванні діяльності ІТ-компаній. Це відбувається шляхом застосування для підприємств галузі зменшених ставок податку на
прибуток. Зараз податок на прибуток для ІТ-компаній складає всього 5%, для інших
компаній ставка податку становить 18%. Слід звернути увагу на те, що для працівників
особистий прибутковий податок теж нижчий середнього – 5%. Варто зазначити, що
такі послуги, як розробка програмного забезпечення, веб-сайти та онлайн-послуги не
обкладаються ПДВ.
Хорошим прикладом співпраці держави з приватним сектором в сфері ІТ є
BIONIC Hill – інноваційний парк, що будується біля Києва. В його будівництво
держава інвестувала близько 50 млн. грн. Проект передбачає створення навчального
закладу BIONIC University, метою якого буде підготовка висококваліфікованих
спеціалістів у галузі Інтернет-технологій.
Зважаючи на вищесказане, варто зазначити, що в України є всі шанси зробити
економічний ривок використовуючи Інтернет. Малі та середні підприємства мають
можливість досягти більш високих показників у своєму бізнесі, застосовуючи Інтернеттехнології, як допоміжний засіб або ж як основний інструмент заробітку.
Низький рівень цін в Україні та невисокі показники оплати праці сприяли
входженню великих іноземних ІТ-компаній на вітчизняний ринок. Такі успішні
компанії в сфері ІТ-аутсорсингу як Luxoft, EPAM Systems і Ciklum облаштували свої
великі центри розробки саме в Україні, і продовжують розширювати бізнес.
На сьогоднішній день в Україні сформувались хороші умови для використання
Інтернету з бізнес-метою. Головним завданням залишається удосконалення
законодавчої бази, створення необхідного трудового капіталу та усунення економічних
ризиків для залучення іноземних інвестицій.
1. Григор’єва Л. В. Вплив можливостей Інтернет-технологій на розвиток
підприємств
–
[Електронний
ресурс].-Режим
доступу:
http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=2264
2. Прес-реліз КМІС «Динаміка використання Інтернету в Україні» – [Електронний
ресурс].-Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=199&page=2
3. Oфіційний Блоґ – Google Україна // Вплив Інтернету на економіку України –
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ВИДИ ТА МЕТОДИ НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ В СИСТЕМІ
ТРАНСФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ
ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Серед методів трансформування власності, які передбачають зміну однієї зі
складових тріади «володіння-користування-розпорядження», досить важливими є
механізми злиття та поглинання.
Злиття як форма трансформування власності здійснюється шляхом об’єднання
підприємства з більш фінансово стійкими суб’єктами господарювання. На відміну від
злиття, поглинання носить найчастіше примусовий характер.
Пройшовши власні стадії еволюції від горизонтальних інтеграцій та створення
потужних монополій – до злиття транснаціональних корпорацій, злиття та поглинання
розділяються на такі види: злиття (об'єднання підприємств в одне), поглинання,
придбання підприємств, викуп акцій позиковими засобами (LBO та MBO), вороже
поглинання або рейдерське захоплення («takeover»), рекапіталізація, зміна структури
власності, «зворотне злиття» (створення публічної компанії без IPO), виділення і
продаж бізнес-одиниці («spin-off») та інші операції, які мають на увазі передачу
корпоративного контролю з рук одних акціонерів іншим [1].
У більшості країнах світу пожвавлення операцій злиття та поглинань різних форм
вважається позитивним сигналом оздоровлення національної економіки. Підприємства з
привабливими активами але неефективним управління поглинаються більш успішними.
Зростання даних операцій свідчить про покращення інвестиційного клімату.
Однак в умовах політичної та економічної криз, в Україні прослідковується
власна специфіка вищезгаданих механізмів трансформування власності. Особливістю
українських операцій злиття та поглинань є переважне використання саме методу
поглинань, що в свою чергу характеризується освоєнням нових ринків збуту,
придбанням вигідних активів в рамках існуючого сегменту ринку, використання
певних прогалин законодавства, а у деяких випадках і силове захоплення – «ворожі
поглинання» або рейдерські захоплення.
Основною відмінністю такого виду поглинань у розвинених країнах світу та
Україні є та, що поглинання компаній у перших зазвичай закінчуються вдосконаленням
технологічного ланцюга виробництва, підвищенням вартості акцій та загалом є
ефективним інструментом в системі перерозподілу власності, адже передбачає
реструктуризацію підприємства з подальшим його оздоровленням та виведенням на
якісно новий рівень. В Україні в результаті рейдерських атак наноситься шкода
діяльності як окремого підприємства, так і економіці держави в цілому [2, с. 241].
Головними причинами зацікавлення окремих учасників ринку у рейдерських
операціях є такі: усунення конкурентів; збільшення частки участі на ринку;
встановлення контролю за постачальниками; придбання перспективних активів;
отримання прибутку від продажу захоплених активів; корпоративний тиск.
В Україні існують три види рейдерства: «біле», «сіре» та «чорне». Офіційно на
законодавчому рівні вони не визначені, як і саме поняття «рейдерство», що ускладнює
управлінцям процес захисту та відстоювання майна на різних етапах. Кожен з
вищезгаданих видів має свої методи передачі управління підприємством від власників
до керуючої компанії чи нових власників (див. таблицю).
Якщо у випадку «білого» рейдерства відбувається конкурентна боротьба і
причиною можливої поразки в ній для колишнього власника є недоліки в системі
управління, стратегічному плануванні, то два інших види недружніх поглинань не
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залишають можливості для однакових умов відстоювання прав володіння, користування, розпорядження власністю.
Види рейдерства в Україні та методи передачі управління новим власникам
Види рейдерства

Методи передачі управління
Не порушується чинне законодавство України
«Біле» рейдерство
- викуп частки меншості акціонерів;
- виплата великого боргу підприємства;
- зміна керівництва підприємства-цілі через переобрання.
Використовуються нелегальні методи впливу на учасників процесу трансформування власності з
уникненням бюрократичного укладу
«Сіре» рейдерство
- вплив на судові рішення;
- вплив на процес отримання власниками ліцензій та договорів;
- посилення податкових перевірок
Використання злочинних методів, насилля
«Чорне» рейдерство
- залякування власників та управлінський склад;
- насилля, фізична розправа;
підробка документів, записів та підписів.

Враховуючи практику методів передачі управління над захопленими підприємствами, основними попереджувальними заходами для керівництва можна назвати
наступні: відповідність установчих документів чинному законодавству України,
виконання зобов’язань перед міноритаріями, прозорість виконання всіх трансакцій,
уникнення розпилення власності акцій, проведення моніторингу майна та зобов’язань,
підвищення корпоративної культури, удосконалення системи управління, захисту
конфіденційної інформації.
Перерозподіл власності в умовах справедливої конкуренції позитивним чином
впливає на учасників ринкових відносин, створює сприятливий інвестиційний клімат та
високий рівень економічного зростання. Однак рейдерство як недружнє поглинання
послаблює довіру інвесторів до інституту приватної власності в Україні,
унеможливлює розвиток та модернізацію самих підприємств, що веде до негативних як
економічних, так і соціальних наслідків. Враховуючи, що процес перерозподілу
власності є явищем безперервним, важливо створювати умови попередження
злочинних та неправомірних поглинань.
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2. Носова О.В., Кім М.М., Сворак С.Д., Липов В.В., Васенко В.К. Національна
економіка: підручник/ за ред. О.В. Носової. – К.: ЦУЛ, 2013. – 512 с.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
Вітчизняні теоретики і практики вивчають позитивний світовий досвід управління
інвестиційною активністю підприємництва з метою його використання в умовах багатоукладної національної економіки. Допомогти вирішити проблеми національної економіки на
етапі її адаптації до міжнародних вимог і стандартів управління можливо шляхом
імплементації закордонного досвіду у вітчизняну практику, що дозволить підвищити
конкурентоспроможність продукції та розвивати ділову активність.
Україна ідентифікується як держава з низьким рівнем інвестиційної активності, тобто
без впровадження термінових заходів підвищити рівень інвестування для повноцінного
економічного зростання не вдасться. Варто зазначити, що оцінки показників для окремих
країн та інвесторів можуть мати неоднозначне значення. Так, наприклад, високі темпи зростання ВВП здатні свідчити не тільки про високий рівень інвестиційної активності країни, але
і про наближення ефекту «перегрівання» економіки і подальшого підвищення інвестиційних
ризиків. За рахунок сприятливого інвестиційного клімату таким країнам, як Нідерланди,
Ірландія, Норвегія вдалося переламати тенденцію відпливу капіталу, яка спостерігалася в
попередні роки, в результаті ці держави суттєво підвищили свої позиції в рейтингу. В той же
час РФ, Угорщині, Словенії, Словаччині, Вірменії, Туреччині протистояти кризовим явищам
не вдалося, що негативно позначилося на інвестиційній діяльності країн.
У країнах Центральної Європи завдяки демократизації спромоглися запобігти ослабленню інноваційного розвитку МСП і тим самим змогли зберегти дієздатність і авторитет
державної влади. Тому, попри кризові явища та помилки, вдається дотримуватися ліберальної парадигми управління і раціонально-прагматичного підходу в бізнесі, досягненню
макроекономічної стабілізації. При цьому науковці стверджують: поширене уявлення про те,
що існує стійкий причинно-наслідковий зв’язок між скороченням участі держави у
перерозподілі національного доходу і збільшенням темпів економічного зростання, є
помилковим [1]. Частка бюджетних асигнувань у ВВП в «успішних» країнах не зменшилася,
а в деяких у період трансформаційного спаду навіть збільшується [2]. Приміром, у Польщі,
Чехії та Словенії частка державних витрат у ВВП залишалася практично незмінною
протягом періоду реформ на рівні 50%.
Значну роль держави у становленні здорової ринкової економіки ілюструє не
тільки факт збереження високих бюджетних витрат, також принципове значення має їх
структура. Позитивна господарська динаміка простежується у країнах із відносно
великими державними витратами на освіту і науку. Наприклад, в Угорщині, Чехії та
Польщі зберігалося співвідношення асигнувань на освіту до ВВП десятки років, у той
час як у Болгарії, Румунії та країнах СНД воно суттєво скорочувалося. Витрати на
НДДКР і спрямованість господарської динаміки також чітко корелюють між собою. У
кризовий період в абсолютному вираженні вони практично скрізь знизилися, але темпи
падіння у країнах Східної Європи виявилися набагато більшими, ніж у розвинених
країнах [3]. Описаний досвід є прийнятним для збалансування ресурсного, наукового і
виробничо-технічного потенціалу національного бізнесу.
Винятково важливе значення для інвестиційного пожвавлення має зарубіжний
досвід створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора на власній основі.
З практики найуспішніших у цьому відношенні країн (Угорщина, Польща, Чехія)
випливає, що це завдання вирішується за допомогою цілеспрямованої державної
підтримки малого підприємництва. У цьому напрямі економісти майже одностайно
схвалюють курс на залучення прямих іноземних інвестицій. Простежується прямий
зв’язок між їх обсягами і темпами економічного зростання, а також між накопиченням
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критичної маси прямих іноземних інвестицій і початком подолання тенденції
примітивізації структури економіки [2].
Основним інвестиційним інструментом ЄС традиційно є фінансування наукових
досліджень і розробок, що охоплюють майже всі наукові дисципліни, є рамкові програми,
розраховані на 5 років. Так, діюча у період з 2007 по 2013 рр. Сьома рамкова програма
визначає пріоритети розвитку Європейського наукового простору і включає програми
«Співпраця», «Ідеї», «Люди» і «Можливості». Метою Європейського дослідницького
простору є створення «внутрішнього ринку» в галузі досліджень, вільного користування
результатами наукових досліджень з метою розширення співробітництва, стимулювання
конкуренції та забезпечення більш ефективного розподілу ресурсів. Основним інструментом
є реструктуризація європейського матеріалу досліджень, зокрема шляхом поліпшення
координації діяльності національних наукових досліджень і політики для забезпечення
економічного та конкурентоспроможного майбутнього Європи.
Вважаємо, що світовий досвід інвестиційного розвитку та його інноваційної
компоненти становить для України науково-практичний інтерес. Наприклад, у Великій
Британії програми підтримки бізнесу диференційовані за чотирма категоріями –
консультаційна, фінансова, експортна допомога, а також регіональна узгодженість за
допомогою Європейського регіонального фонду розвитку.
Для зміцнення інвестиційно-інноваційної компоненти національної економіки
доцільно запозичити досвід щодо розбудови відповідної інфраструктури. У багатьох
країнах, зокрема Китаї, США, Чехії, функціонують інформаційно-консультаційні
центри, розташовані на всій території [4]. Видається доцільним використати успішний
досвід Польщі щодо функціонування муніципальних бізнес-інкубаторів, де надаються
різноманітні послуги: оренда приміщень, наукового і технологічного устаткування,
консультації з економічних та юридичних питань, фінансові послуги, науково-технічна,
екологічна, комерційна експертиза проектів і програм, інформаційне та рекламне
забезпечення. Тобто відбувається своєрідний симбіоз фірм-новаторів із іншими
суб’єктами на комерційних засадах. Потреба в бізнес-інкубуванні зумовлена соціальноекономічною природою підприємництва: тоді як протягом трьох років виживає лише
третина новостворених підприємств, у бізнес-інкубаторі ця чисельність досягає 85%.
Напрацювання у сфері інноваційного підприємництва розвинених країн є
основою побудови вітчизняної моделі трансформації регуляторних відносин [5].
Таким чином, імплементація досвіду розвинених країн із управління і
підтримання інноваційно-інвестиційної компоненти економічної безпеки можлива
лише з урахуванням національних особливостей та менталітету і прогнозування
очікуваних наслідків, до яких здатна призвести стратегія запозичень. Успішність
імітаційної стратегії залежить від долучення національних креативних рішень і
механізмів їхньої реалізації.
1. Шмігельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю
малих і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці
України / З. К. Шмігельська // Стратегічні пріоритети.– 2007. – № 2 (3). – С.119-128.
2. Гринберг Р. Результаты экономических реформ в постсоциалистических странах /
Р. Гринберг // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 3. – С.10-17.
3. Васильців Т. Г. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і
середнього підприємництва : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, А. М. Гуменюк. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 248 с.
4. Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого
бізнесу в малих містах / Т. Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3. –
С.184-190.
5. Ляпіна К. М. Національна програма розвитку малого підприємництва:
очікування, проблеми, перспективи / К. М. Ляпіна, Д. В. Ляпін, С. М. Береславський. – К.
: Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 160 с.
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Економічно активне населення є основою формування робочої сили. Його кількість
залежить від чисельності населення економічно активного віку та рівня його економічної
активності. Оскільки вік молоді законодавчо визначається межами 14–35 років, то основна
частина молодих людей належить до економічно активної частини населення.
Частка молоді у складі безробітного населення протягом 2005 – 2012 року
постійно зростала від 47,3% у 2005 році, у 2008 – 2010 складала близько 45,5%, у 2012
році досягла 48,6%. Відсоток працевлаштованої молоді в аналізованому періоді мав
тенденцію до зниження і склав на кінець 2005 року 51,7% від загальної чисельності
безробітної молоді, на кінець 2012 – 49,2% [1].
Найвищий рівень безробіття серед молоді спостерігається у віковій групі 15–19 років,
тут він сягає 28,9%, у групі 20–24 роки він становить 17,6%, і чим старша людина, тим менша вірогідність потрапити до категорії безробітних. Найстарша група молоді (28–35 років)
характеризується найбільшою трудовою активністю. Невисокий рівень економічної
активності молоді віком від 14 до 24 років зумовлюється тим, що до цієї групи
включають молодих осіб, зайнятих навчанням, створенням сім’ї, народженням і
вихованням дітей. Високий рівень безробіття спостерігається і тому, що на ринку праці
існує менший попит на «молоду» робочу силу через відсутність досвіду роботи,
нижчий рівень професійних знань і навичок порівняно зі старшим населенням [20], а
також через невідповідність отриманої професії вимогам ринку праці.
До такої ситуації на ринку праці призвела низка змін, які відбувались у структурі
зайнятості протягом останніх років: скорочувалась офіційна зайнятість населення;
відбувалися структурні зміни у бік зростання зайнятості в недержавному секторі
економіки; набули значного поширення неформальні види зайнятості.
У сфері виходу молоді на ринок праці та її трудової адаптації державна політика
передбачає зосередження зусиль на таких основних напрямах: сприяння працевлаштуванню молоді; підвищення її економічної активності; надання першого робочого
місця; надання гарантій працевлаштування соціально незахищеній молоді; підтримка
вторинної зайнятості, самозайнятості та молодіжного підприємництва. Механізми
впливу держави на становище молодих людей на ринку праці закладені в різних
нормативно-правових актах.
Закон України «Про зайнятість населення» передбачає бронювання на підприємствах,
в установах і організаціях незалежно від форм власності з чисельністю працівників понад 20
осіб 5% загальної кількості робочих місць за робітничими професіями, у тому числі з
гнучким графіком роботи для молоді, яка закінчила навчання у середніх загальноосвітніх
школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилася зі строкової або альтернативної
(невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітей (сиріт), які залишилися без
піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків
або особи, що їх замінює, можуть як виняток прийматися на роботу. При відмові в прийомі
на роботу з підприємств, установ та організацій стягується штраф у розмірі двох
мінімальних заробітних плат за необґрунтовану відмову. Ці кошти спрямовуються у Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і
використовуються виключно на фінансування витрат на створення додаткових робочих
місць для молоді, її професійну підготовку та перепідготовку [2].
До 2013 року одним з механізмів працевлаштування молоді було надання дотації
роботодавцю. Проте за даними Рахункової палати, механізм надання дотації
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роботодавцям виявився неефективним. Це зумовлено збільшенням кількості
працівників, які працювали протягом року за договорами з роботодавцями. Якщо у
2010 році було звільнено 9,9 тис. таких осіб (кожного восьмого працевлаштованого за
рахунок дотації), то у 2011 – 27,1 тис. (кожного третього). Тому надання дотації
роботодавцям на законодавчому рівні запропонували замінити на компенсацію витрат
на сплату єдиного соціального внеску протягом одного року з дня працевлаштування
особи. Вважаємо, що цей механізм буде більш ефективним з позиції економії
державних коштів, проте відсоток працевлаштування молоді за такими умовами
залишиться вкрай низьким.
З метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і
селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три
роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких
населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна
допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів
Державного бюджету України.
Ефективність будь-якої політики, зокрема політики зайнятості, значною мірою
залежить від її фінансування. Основу фінансового забезпечення регіональної політики
зайнятості становлять кошти державного бюджету та Державного фонду
загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Слід зауважити,
що останніми роками спостерігалося значне скорочення видатків бюджетів різних
рівнів та цільових фондів на забезпечення зайнятості, тому регіональна політика щодо
цього питання реалізувалась переважно за рахунок коштів Фонду.
Важливим заходом для зменшення рівня безробіття населення, у тому числі
молоді, є надання одноразової допомоги по безробіттю для здійснення підприємницької
діяльності. Така діяльність зосереджувалася у сферах торгівлі, ремонту автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку, у галузях сільського господарства
та промисловості. У 2009 році таку допомогу виплачено 28,2 тис. осіб, у середньому по
3,0 тис. грн. на безробітного. У 2011 році загальна сума виплати одноразової допомоги
по безробіттю становила 159,4 млн. грн., отримали її 17,0 тис. осіб.
Що ж стосується виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, то вона щороку
становить понад 60% витратної частини фонду. Частка витрат на фінансування заходів
пасивної політики зайнятості є найбільшою в регіонах, де спостерігається
найкритичніша ситуація на ринку праці.
Останніми роками обсяги виплат допомоги по безробіттю стрімко зросли,
натомість істотно не змінились обсяги фінансового забезпечення заходів активної
політики зайнятості. Вона передбачає створення робочих місць, професійну підготовку
кваліфікованих працівників, організацію громадських робіт тощо. Це є одним із
факторів, що не дають змоги органам державного управління у сфері зайнятості
застосувати усі засоби активізації регулювання ринку праці.
За таких умов актуальним є створення механізму ефективного використання
наявних фінансових ресурсів для регулювання ринку праці та раціонального розподілу
їх між регіонами, стимулювання самозайнятості молодих громадян. Будь-яка державна
система соціального захисту не зможе заповнити всі її ніші відповідним змістом, якщо
суспільство буде інертним.
1. Ринок праці у 2012 році [Розділ 8. Молодь на ринку праці] – сайт Державної
служби зайнятості [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.dcz.gov.ua
2. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року №5067 – VI в
пот. ред. від 11.08.2013 р. [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. –
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/5067-17.
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ВПЛИВ КРИЗОВОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ДЕРЖАВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
Екологічна проблема на протязі довготривалого часу залишається однією з
головних загроз для людського існування, але вагомих позитивних рухів на шляху до її
вирішення так і не зроблено. Навіть навпаки, дане глобальне питання набуває все
більшого прояву [1].
Наукові діячі останнім часом постійно звертають увагу на те, що екологічна криза
викликає політичну і економічну нестабільність. Реальною причиною військових конфліктів
стає нестача ресурсів. Багато з цих суперечок в майбутньому можуть відбуватися вже не за
родовища газу і нафти, а за найбільш життєво необхідний ресурс – воду. На теперішній час
близько 70% світового населення проживає в регіонах із нестачею води. 150 із 200 найбільших річкових систем між собою поділяють дві держави, інші 50 – три чи більше держав
[2]. При таких умовах глобальну екологічну проблему потрібно розглядати як чинник
виживання держав та їх національних економік [1].
Науково-технічний прогрес зупинити неможливо. Але необхідно зміцнюючи
фундамент теперішньої радикальної економічної реформи, міркувати і про майбутній
день. Завдання нашого століття – охорона природи, проблема, яка стала соціальною.
Вважається, що екологічна проблема – одне з найважливіших питань людства.
Майбутнє усієї планети залежить від вирішення цієї проблеми.
Основними недоліками України на даному етапі є складні, багатогранні фактори,
які діють як комплексний, загальний вплив на усі галузі економіки, у різних сферах, на
різних рівнях господарювання, і через те потребують особливої уваги, виняткових
рішень, тобто системного вирішення з боку держави. Такими факторами є:
- інвестиційна політика, що зорієнтована на розвиток ресурсномістких секторів
економіки;
- макроекономічна політика, що примушує суб’єктів господарювання використовувати природні ресурси екстенсивним шляхом;
- неповноцінне законодавство;
- відсутність еколого-збалансованої довгострокової економічної стратегії;
- відсутність прав власності на природні ресурси;
- недосконалість прямого та непрямого ефекту від охорони довкілля на
регіональному і локальному рівнях;
- економічна криза, інфляція й нестабільність економіки заважають реалізації
довготривалих проектів, до переліку яких входять більшість екологічних проектів;
- природно-ресурсні властивості експорту;
- існування практично великої цілеспрямованості до отримання вагомих й
швидких прибутків в результаті продажу природних ресурсів;
- відсутність екологічної свідомості, екологічного мислення [3].
Сама по собі екологічна криза являється продуктом розвитку економіки. За своєю
сутністю виробництво направлене на вилучення природних ресурсів і перетворення їх у
потрібний людству продукт. Будь-яке перетворення матерії вимагає затрат енергії. Чим
складніші й масштабніші трансформації, тим більші витрати енергії. Таким чином,
суспільний продукт алегорично можна представити у вигляді концентрованої енергії.
Відзначуючи дію закону спадної граничної віддачі ресурсів, можна стверджувати, що
кожна наступна одиниця благ, що виготовлені людиною, вимагатиме все більших
витрат енергії. Виробництво енергії, у свою чергу, також вимагає затрат енергії, при
чому щодалі більших на кожну наступну одиницю. Коли витрати на виробництво
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одиниці енергії сягнуть вартості цієї одиниці, виробництво економічно позбудеться
сенсу. Саме з цим становищем сьогодні і пов’язують основні загрози економіці.
Людство наближається до границі, за якою виробництво може стати економічно
нераціональним. Наближення до цієї межі стає швидшим завдяки зростанню
чисельності населення та його потреб. Лише для задоволення себе продовольством
населенню планети сьогодні доводиться безпосередньо затрачувати більше половини
енергії, що виробляється на землі [4]. Так як зростання населення забезпечується в
основному за рахунок слаборозвинутих країн, а розширення потреб як стимулів
нарощування виробництва – за рахунок розвинутих, то без сумніву екологічна
обмеженість виробництва симулюватиме посилення суперництва та суперечностей між
ними у боротьбі за життєво важливі ресурси. Нині країни з високим доходом
споживають у 3,5 рази більше енергії на душу населення, ніж країни із середнім
доходом, і майже в 14 разів більше, ніж країни з низьким доходом [2].
Конкуренція за світові ресурси спричинює загрозу роз’єднання людства у вирішенні
екологічних проблем і порятунку планети. Замість об’єднання для проведення спільних
заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища, окремі країни почнуть вирішувати
свої проблеми за рахунок інших народів. На завершення – програють усі. Вже сьогодні
науковці спостерігають той факт, що, хоча потреба збереження довкілля стала однією з
основних причин об’єднання людства і глобалізації світу, сама глобалізація, навпаки,
спричинила поглиблення екологічних проблем. Ринкові механізми, на яких заснована
глобалізація, виявились неспроможними для екології [5].
Для вирішення проблеми екологічної кризи необхідні дуже значні фінансові,
кваліфікаційні ресурси, великий відрізок часу. Все це повинно прискорюватись
ефективними державними механізмами. Але усі ці характеристики властиві економічно
розвиненим країнам, якою Україна не є.
Деякі правові та господарські привілеї ринкової економіки, розроблені механізми
державного природокористування, прогресивні напрями охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки поважною
мірою залишаться лише як успішні проекти в результаті відсутності бажання,
фінансування, а також через те, що екологічне питання є недостатньо серйозним для
нашого сучасного суспільства, особливо на етапі первинного накопичення капіталу [3].
1. Лакей І.М. Економічні аспекти екологічних проблем в умовах глобалізації
[Електронний ресурс] / Вісник Дніпропетровського університету. – Вип. 3/1. – 2009. –
с. 34-38. – Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/200931/34-38.pdf
2. Сьюзан Дж. Доклад Лугано : пер. с англ. Д. Жутаева. / Дж. Сьюзан –
Екатеринбур : Ультра. Культура, 2005. – 304 с.
3. Ісаченко А.Г. Екологічні проблеми. – М., 1996. 2. Новиков Ю.В. Екология,
окружающая среда и человек. – СПб., 2001. 3. Яблоков А.В., Остроумов А. Уровни
охраны природы. – М.: Наука, 1991.
4. Голанский М. Новые тенденции в мировой экономике [Електронний ресурс] /
http://lib.guru.ua/POLITOLOG/golansky.txt.
5. Самохвалова В. Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии
[Електронний
ресурс]
/
http://www/perspektivy.info/oykumena/kotel/metafizika.globalizacii.htm.
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ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Умови сучасного етапу розвитку України зумовлюють необхідність підвищення
рівня економічної безпеки шляхом мобілізації зусиль та підвищення ефективності
використання власного енергетичного потенціалу. Криза управління, що поєдналася із
надзвичайно складними зовнішньополітичними обставинами, вимагають чітких,
своєчасних та злагоджених дій щодо мінімізації рівня енергетичної залежності, від
результатів реалізації яких залежатиме розвиток економіки країни в цілому.
Незважаючи на наявність на території України в достатній кількості покладів
нафти, сланцевого газу, вугілля, власні потреби в енергоресурсах задовольняються
лише наполовину [1]. Значна частина споживання енергетичних ресурсів України
задовольняється імпортом з Російської Федерації. Україна, і зокрема, її паливноенергетичний комплекс, за роки незалежності стали об’єктом маніпуляцій та зловживань, що негативно позначилось на загальноекономічній ситуації в країні.
Серед ключових проблем, що становлять небезпеку для енергетичної незалежності України, фахівці [1] виділяють: законодавчу базу, яка, незважаючи на
визначеність пріоритетів у напрямі співпраці з ЄС в енергетичній сфері, носить
декларативний характер та не передбачає чіткого плану дій щодо покращення ситуації
в напрямі забезпечення енергетичної безпеки; систему управління енергетичної сфери,
яка є неефективною, та недостатній рівень використання власних наявних сировинних
ресурсів тощо. В умовах дефіциту енергоресурсів розробка та використання покладів
природного газу на території Чорноморського шельфу та покладів сланцевого газу на
території Люблінського басейну дали б змогу Україні значно знизити рівень напруги в
енергетичній сфері.
Одним із ключових чинників, що здатні впливати на рівень енергетичної безпеки
України, є виконання своїх зобов’язань у рамках Енергетичного Співтовариства та
Угоди про асоціацію з ЄС щодо лібералізації енергетичних ринків в напрямку
зниження енергетичної залежності від РФ шляхом стимулювання інвестицій у розробку
родовищ нетрадиційного газу, диверсифікації джерел поставок енергоносіїв та
впровадження енергозберігаючих технологій [2].
Сучасні умови вимагають необхідності дотримання певних вимог та визначення
пріоритетів, серед яких енергоощаність та енергоефективність. Особливо це стосується
України, яка є енергодефіцитною державою і значною мірою залежить від імпорту
паливно-енергетичних ресурсів. Незважаючи на пріоритети, визначені Енергетичною
стратегією України до 2030 року, серед яких, крім іншого, зменшення обсягів
споживання газу та збільшення споживання електроенергії, в Україні тенденція до
зниження споживання енергетичних ресурсів гідрон-карбонатної групи не має чіткої
тенденції до зниження. Динаміку структури споживання енергетичних ресурсів в
Україні протягом 2002-2012рр. представлено на рисунку.
Ряд документів, що є результатом домовленостей між Україною та ЄС у
енергетичній сфері (Енергетична хартія, Спільна Заява за результатами Спільної
міжнародної конференції ЄС–Україна щодо модернізації газотранспортної системи
України, Договір про Енергетичне співтовариство, Східноєвропейське партнерство
щодо енергоефективності та довкілля та Меморандум про порозуміння між Україною
та ЄС у сфері енергетики [1, 2]), визначають перспективи нашої країни щодо
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можливостей зниження рівня енергетичної залежності від РФ. Можливості використання стратегічних резервів країн-партнерів в рамках міжнародних домовленостей
даватимуть змогу уникнути загроз економічній та національній безпеці країни загалом.

Динаміка структури споживання енергетичних ресурсів в Україні
(млн. т. нафтового еквіваленту) [3]

Проте, відсутність суттєвих зрушень у реформуванні енергетичного сектору в
напрямі нарощення так званої «чистої» енергії, що декларується нормами ЄС, може
суттєво затримати вихід із «законсервованої» системи енергетичної залежності
України. Фахівці [1, 2], 4] наголошують на необхідності комплексного поєднання
ключових кроків і заходів, без яких неможливим є забезпечення енергетичної безпеки
України, серед яких: підвищення рівня енергоефективності та енергоощадності, що
сприятиме зниженню енергоємності ВВП; розробка і використання власних
енергоресурсів (природний та сланцевий газ, гідроенергія, енергія вітру, сонця);
створення стратегічних резервів; інтеграція в енергетичний простір ЄС через мережі
об’єднаних енергосистем Європи; диверсифікація джерел та шляхів постачання тощо.
Недостатня законодавча, фінансова та політична складова реалізації вищезгаданих
завдань залишає відкритим питання визначення шляхів подолання економічної кризи,
забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності, розвитку енергетичного
сектору, захисту економічних інтересів та підвищення рівня економічної безпеки
держави.
1. Виклики для енергетичної безпеки України. Сучасний стан – 2010. Аналітична
записка [Електронний ресурс] // Міжнародний центр перспективних досліджень. Електрон.
дані. – 2010. – Режим доступу: http://icps.com.ua/pub/files/58/24/Energy_Strategy_UKR.pdf –
Дата звернення: 15.02.2014.
2. П’ять кроків для підвищення енергетичної безпеки України [Електронний
ресурс] / В. Омельченко // Центр Разумкова. Електрон. дані. – 2013. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.phpnews_id=1078 – Дата звернення: 13.02.2014
3. BP Statistical Review of World Energy June 2013 [Електронний ресурс] / Режим
доступу:http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_rеview_of_worl
d_energy_2013.pdf- Назва з екрану. – Дата звернення: 11.03.2014
4. Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості, сценарії
[Електронний ресурс] // Український інститут публічної політики. Електрон. дані. –
2011. м.Київ.Режимдоступу:http://uipp.org.ua/uploads/news_message/atfileuk/0070/40.pdf
– Назва з екрану. – Дата звернення: 15.02.2014
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Актуальне соціально-політичне становище в Україні та на Львівщині, недавні
революційні події докорінно змінили особовий склад владних структур, що вплинуло і
на економічне становище держави та Львівського регіону. На основі статистичного
звіту про соціально-економічне становище Львівської області у січні-лютому 2014 року
Головного управління статистики у Львівській області проведено аналіз, що дозволить
зробити висновок про актуальний стан області, проаналізувати силу впливу
політичного фактору та сформулювати прогнози розвитку Львівщини.
Економічний стан Львівщини значною мірою залежить від стану промисловості, в
якій можна виділити основні види: видобувну, переробну, харчову, легку, хімічну,
фармацевтичну, машинобудівну та інші менші види. У порівнянні з січнем-лютим 2013
року, аналогічний період 2014 року характеризується падінням промислової активності
підприємств, а індекс промислової продукції в області становив 94,3%.
Динаміка добувної промисловості характеризується зростанням на 4,6%, за перші
два місяці 2014 року на Львівщині обсяги переробної промисловості скоротились на
9,2%, випуск промислової продукції знизився на 19,1%, проте позитивною динамікою
характеризується зростанням, адже відбулось збільшення обсягів виробництва м’яса та
м’ясних продуктів на 6,2%, обсяги перероблення та консервування риби, ракоподібних
та молюсків зросли на 48,2%, виробництво готових кормів для тварин за січень-лютий
2014 року зросло на 0,5%.
Значного скорочення досягнув індекс будівельної продукції, що порівняно з
аналогічним періодом минулого року і становив 82,1%. Зменшення обсягів робіт
спостерігається у будівництві інженерних споруд – 34,0%, житла – на 2,9%,
нежитлових будівель – на 2,4%.
Обсяги фармацевтичної галузі Львівщини за даний період скоротились майже на
19%. У галузі машинобудування зросли обсяги виробництва комп’ютерів, електронної
та оптичної продукції на 21,2%, з виробництва електричного устаткування – на 16,2%, з
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 2,5%.
У січні–лютому 2014 року випущено 14,7 тис.м³ деревини, уздовж розпиляної чи
розколотої, завтовшки більше 6 мм, 19,1 тис.м² вікон, дверей з деревини, 25,6 млн.
примірників газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, 3,6 млн. аркушів
журналів та видань. Структуру реалізованої промислової продукції за видами
промисловості наведено на рисунку.

Структура реалізованої промислової продукції
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Динаміка легкої промисловості не виділяється нарощенням обсягів виробництва,
тому підприємства текстильного виробництва наростили випуск продукції на 16,1%. В
області виготовляються значні обсяги трикотажного одягу. У січні-лютому 2014 року
виготовлено 688,1 тис.шт. спіднього трикотажу, 416,4 тис.шт. дитячого трикотажного
одягу, 2,1 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів.
Сфера капітальних інвестицій порівняно з аналогічним періодом 2013 року
скоротилась на 18,6%. Інвестиції у матеріальні активи становили 98,5%. З них у
житлові будівлі спрямовано 25%, у нежитлові будівлі – 17,1%, інженерні споруди –
24,4%. На придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено
28,5% усіх вкладень. У нематеріальні активи направлено 1,5% капітальних інвестицій.
Львівщина характеризується високим сільсько-господарським потенціалом АПК,
але за останні два місяці індекс валової продукції сільського господарства склав 98,4%.
У січні-лютому 2014 року вироблено 20,6 тис.т м’яса, 41,0 тис.т молока, 69,1 млн. штук
яєць. Виробництво м’яса скоротилось на 7,2%.
За підсумками зовнішньоекономічної діяльності Львівщини, від’ємне торгове сальдо
зросло до 88 млн.$., проте експорт зріс на 11,1%, а обсяги імпорту зросли на 13,5%.
Найбільші обсяги товарів реалізовано в рамках експорту з країнами ЄС, що становить – 76,5
млн.$., натомість обсяги імпортованих товарів становлять 115,4 млн.$.
Важливо проаналізувати динаміку такого важливого індикатора економічного
стану регіону, як індекс споживчих цін, який у лютому 2014 року відносно січня 2014
року у Львівській області становив 100,4%, що для порівняння в Україні становив
100,6%. Тарифи на житлово-комунальні послуги у лютому не змінились порівняно з
січнем 2014 року. Підвищився рівень вартості оренди житла на 9,9%.
Другим важливим індикатором соціально-економічного становища Львівщини є
середньомісячна номінальна заробітна плата, яка у січні 2014 року становила 2611 грн.
Працівники, зайняті у сфері фінансової та страхової діяльності, телекомунікацій,
операцій з нерухомим майном, промисловості. Заробітна плата на підприємствах із
добування кам’яного та бурого вугілля становила 5357 грн., підприємства з виробництва основних фармацевтичних препаратів – 5248 грн., підприємствах, що займаються ремонтом та монтажем машин і устаткування – 4276 грн., працівники, зайняті на
підприємствах з нафтовидобувної промисловості та сфери видобування природного
газу – 4850 грн.
Відповідно до динаміки доходів населення змінилась динаміка сплати населенням
за комунальні послуги. Заборгованість населення Львівщини у сфері житловокомунальних послуг на кінець січня 2014 року становила 515,4 млн.грн. і збільшилася
відносно кінця грудня 2013 року на 6,9%. Демографічна ситуація Львівщини
продовжує розвиватись з негативною динамікою, адже упродовж січня 2014 року
кількість населення Львівщини зменшилась на 630 осіб у результаті природного та
міграційного скорочення на 467 та 163 особи відповідно.
Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що нестабільне політичне становище
наносить значну шкоду економічному розвитку регіону. Важливо зазначити, що основні
макроекономічні показники України порівняно з аналогічними регіональними показниками
характеризують відсутність позитивної динаміки у економіці, але залучення іноземних
траншів від ЄС, введення особливого статусу для прикордонних регіонів, зниження оподаткування на експортну продукції, заходи монетарної політки, спрямовані на стабілізацію
вітчизняної валюти забезпечать стабілізацію індексів економічної та промислової
активності, що позитивно відобразиться на соціальному становищі населення.
1. Повідомлення про соціально-економічне становище Львівської області у січні–
лютому 2014. – Головне управління статистики у Львівській області. – 2014 р. – 13 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА МАКРОРІВНІ
У сучасних умовах управління економічними процесами неможливо розглядати
без удосконалення екологічної складової. Підвищення технологічного рівня виробництва, економне використання природних ресурсів, очищення води впливають на
стабільність клімату як на регіональному, так й макрорівні. Незаперечним фактом є те,
що сучасна екологічна політика України повинна мати інтегрований характер і стати
ключовим елементом стратегії сталого розвитку як на національному, так і на
міжнародному рівнях. У всіх відомствах та установах, а також на підприємствах,
незалежно від форми їх власності, природоохоронні пріоритети повинні бути віднесені
до основних напрямків їх діяльності. Одним із найважливіших напрямків екологічної
політики держави має стати збереження біорізноманіття. Аналіз останніх наукових
досліджень підтвердив необхідність вдосконалення економічного та організаційного
механізму збереження біорізноманіття, необхідність узгодження і адаптації
законодавства із європейськими нормативами, удосконалення фінансування, виконання
ратифікованих міжнародних угод та зобов’язань [1-8].
Дослідження проведено на основі системного підходу, який розглядає процес
збереження біорізноманіття як цілісну систему в її динамічному розвитку. Основним
завданням дослідження є визначення перспектив у вирішенні основних проблем
збереження біорізноманіття, як національного багатства держави.
На сьогодні перспективним напрямом покращання ситуації щодо збереження
біорізноманіття є отримання міжнародних грантів. Існує значна кількість міжнародних
екологічних організацій, які проводять різні наукові дослідження впливу діяльності
людини на клімат, атмосферу, гідросферу, ґрунти, рослинність і тваринний світ,
передбачення землетрусів і цунамі, роботи в галузі біологічних та генетичних наслідків
забруднення навколишнього середовища. Основні з них – ЮНЕП (Програма ООН з
навколишнього середовища), ВМО (Всесвітня метеорологічна організація), ЮНЕСКО
(ООН з питань освіти, науки, культури, ВООЗ (Всесвітня організація охорони
здоров’я), ЄЕК (Європейська економічна комісія) ГЕФ (глобальний екологічний фонд),
Європейський інвестиційний банк (діє у секторі охорони НПС), МСОП (Міжнародна
спілка охорони природи, природних ресурсів), Всесвітня комісія з навколишнього
середовища, Green Pease («Зелений світ»), МОК (Міжнародна організація з питань
зміни клімату) та багато інших. Такі організації фінансують різноманітні заходи із
збереження біорізноманіття та є авторитетними у світі. Наприклад, лише ГЕФ з 2008
року профінансував заходів на загальну суму понад 13 млн. дол. США, а до 2016 року
планує цю суму збільшити удвічі.
Другим важливим напрямом у збереженні біорізноманіття є міжнародна співпраця
України із урядами інших держав світу, що має багатогранний характер. Державна
політика збереження біорізноманіття має складний та інтерорганізаційний характер.
Державна політика (як вплив на повсякденне життя суспільства) виступає підсумком
великої кількості програм, законодавчих дій та організаційних взаємодій. Ефективною
державна політика збереження біорізноманіття може стати лише за умови об’єднання
зусиль урядів багатьох країн світу у напрямі невиснажливого використання ресурсів
природи, розумного заповідання територій, залучення інноваційних інструментів та
стимулювання. Важливим інструментом у руках уряду щодо збереження біорізноманіття є підписання різноманітних конвенцій про збереження природи. Проте всі ці
механізми повинні діяти фактично і ґрунтуватися на розумінні того, що біорізноманіття
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є незаперечною умовою існування не лише генофонду рослинного і тваринного світу,
але й самої людини, усього суспільства.
Третім напрямом удосконалення управління системою збереження біорізноманіття є залучення інноваційних стимулюючих інструментів – Кіотського протоколу,
субсидій, пільгового кредитування, сприяння на ринку, обмеження на ринку і т.д. Отже,
при сумарному щорічному економічному ефекті функціонування лісів і боліт України,
що оцінюється у понад 1880 млн. дол. США та рівному 5,2 % від загальних надходжень
до державного бюджету України у 2009 р., та 2 % від ВНП необхідно підтримувати
функціонування лісових і болотних масивів України у природному стані. Займаючи
лише близько 20 % території держави, кожен гектар болотного масиву за
найскромнішими оцінками приносить для суспільства блага у розмірі понад 316 дол.
США, а лісу – 150 дол. США (не враховуючи ефекту від збору лікарських рослин і
побічних продуктів). Важливою є функція болотних екосистем як природного фільтра
води, оскільки суспільство навіть не задумується, що завдяки цьому щорічно
економить на встановленні водоочисних установок на суму понад 85 млн. дол. США.
До того ж неможливо врахувати економічно усі екологічні і соціальні функції лісових і
болотних екосистем, це стосується любительського рибальства, спортивного мисливства, відпочинку, рекреації, збору лікарських рослин, побічних продуктів і т. д. Все це є
вагомими аргументами у відображенні еколого-соціально-економічної цінності функціонування лісових і болотних екосистем у національних рахунках держави, що
підтверджує досвід розвинених країн світу [6; 7].
Як свідчать отримані результати дослідження, система державного управління
збереження біорізноманіття потребує подальшого розвитку за такими провідними
напрямами як: міжнародна співпраця, розробка та отримання міжнародних грантових
програм, залучення іноземних інноваційних стимулюючих інструментів. Відповідно до
європейського напряму розвитку, Україна має гармонізувати законодавство щодо
збереження біорізноманіття із вимогами ЄС. Завдання інтеграції України у систему
міжнародної екологічної безпеки, посилення вимог законодавства в сфері охорони
навколишнього природного середовища висуває на перший план розвиток нових
напрямків у сфері природокористування: проведення ефективної екологічної політики,
спрямованої на збереження і відтворення природних ресурсів, екологізацію податкової
системи, розвитку ринкових інструментів (прав, квот, грантів), створення системи
екологічного страхування ресурсів біорізноманіття.
1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління:
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25
жовтня 2013 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 446 с.
2. James, A.N., Green, M.J.B. and Paine, J. Financial indicators and targets for
protected areas. In Background paper for GBF6: Dialogue on Biodiversity Indicators and
Targets. Unpublished draft for discussion only. – 1997. – Р. 55.
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5. Андрієко Т.Л., Балашов Л.С., Прядко О.І. Унікальний болотний масив
Переброди на Ровенщині // Укр. ботан. журн. – 1976. – Т. 33. – № 5. – С. 532-536.
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ДО ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Роль бізнесу і підприємництва у сучасному суспільстві не обмежується лише
створенням робочих місць, матеріальних цінностей і примноження прибутку. При
досягненні у своєму розвитку певного рівня бізнес має ставити перед собою нові
завдання. І чим бізнес більш цивілізований, тим його участь стає більш активною в
соціальному житті міста, регіону, держави.
Соціально відповідальна поведінка приносить бізнесу відчутні переваги на ринку:
просування товарів, розширення маркетингової ніші, збереження постійних клієнтів і
завоювання нових, зміцнення стосунків з партнерами, підвищення лояльності
співробітників, розвиток у них нових навичок та ін. Крім того, корпоративна соціальна
відповідальність стає полем для взаємодії бізнесу з владою (зовні і окрім податкової
сфери і регулювання ринку праці) і інструментом зворотного зв'язку з місцевими
співтовариствами і іншими зацікавленими сторонами.
Соціальна відповідальність бізнесу містить такі аспекти діяльності підприємства:
організаційне управління; права людини; трудові стосунки; етична операційна
діяльність; захист довкілля; захист прав споживачів; розвиток місцевого суспільства і
співпраця з ним.
Відношення до соціальної відповідальності може бути різного роду: від
позитивного до негативного, але при цьому необхідно враховувати ряд аргументів за і
проти соціальної відповідальності. Якщо західний стандарт мотивує підприємця
здійснювати добровільні соціальні інвестиції, в Україні вітчизняні закони мають
виключно примусовий характер і значну кількість обов'язкових соціальних функцій
характеризуються фіскальним значенням.
Створенню взаємодії бізнесу та суспільства і поширенню ідей соціальної
відповідальності бізнесу в Україні обумовлюється рядом причин: загальне скорочення
тривалості життя населення та його старіння, значний відплив кваліфікованих кадрів за
межі країни; надмірна диференціація доходів, майнове розшарування значної частки
населення; повільне рішення проблеми бідності населення; високий рівень «тінізації»
економіки та ринку праці; неудосконалена нормативно-законодавча з питань
благодійності, меценатства і спонсорства; недостатня участь бізнесу у вирішенні
соціально значущих проблем [2].
Вітчизняний підприємець в цілому здатний рухатися у напрямку більшої
соціальної відповідальності при її легітимізації і визначенню стосунків з державою.
Власники підприємств в ринкових умовах продовжують виконувати соціальні
зобов'язання згідно з законами: медичне страхування, пенсійне забезпечення, охорона
праці. Для пострадянських держав найбільш близька європейська модель, де бізнес
сплачує податки, а держава на одержані ресурси реалізує соціальні програми для
населення.
Підприємцю слід діяти як добропорядному «корпоративному громадянинові» і,
водночас, як моральній особистості, що не примушена до етично орієнтованого
способу життя винятково вимогами закону або ж міркуваннями здорового глузду. В
Україні практика ведення бізнесу згідгно вимог соціально-моральної відповідальності
відбувається надто повільно, натомість незадовільно здійснюється і освітня підготовка
професіоналів «ділового кола»
Одним з насущних завдань соціально-відповідального підприємця – активно
сприяти розвитку і вдосконаленню людського чинника. Підприємець має підтримувати
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і розвивати моральну культуру, шанобливе відношення підростаючого покоління до
безцінної вітчизняної культурної спадщини. Наші бізнесмени мають усвідомити свою
роль в історичній місії перед державою, де вони стають гарантом майбутнього
процвітання країни.
На сучасному етапі необхідно здійснювати перехід від колишньої монополії
держави у сфері соціальної відповідальності до розподілу соціальної відповідальності
між державою, власниками підприємств, компаній і корпорацій, організаціями
працівників (профспілками) і іншими неурядовими організаціями. Поряд із зовнішньою
соціальною відповідальністю необхідно формування внутрішньої соціальної
відповідальності вітчизняного бізнесу [3].
Держава чинними заходами має підтримувати і розвивати філантропію та
благодійність. Важлива роль тут належить засобам масової інформації: необхідно
відокремлювати справжню добродійність від показної. Державна підтримка філантропії
регулюється Законом України «Про благодійну діяльність», де передбачено можливість
пільгового податкового режиму для благодійників [1].
Необхідним найближчим часом і в короткий термін має бути рішення ряду
державних проблем, поліпшення політичної та економічної ситуації в країні, де
головним належить стати нам усім "Однією неділимою нацією". Звичайно, наші
відмінності залишаться: різні мови, різні традиції, різні релігійні переваги і ін. Але нас
усіх об' єднує одне загальне, а саме – діяльна любов, яку ми демонструємо щодня, не
словом, але справою, по відношенню до своєї країни і народу, зростанню якого ми і
надалі повинні сприяти. Тому напрошується висновок: якомога більше зусиль
прикладати до дій на користь державі, якомога більше прагнення жертвувати
особистими інтересами в ім 'я загального блага. Те загальне, що допомагає нам здолати
наші численні відмінності, – це віра в Бога, джерело і натхнення тих цінностей, які ми
затверджуємо, дотримуючись стандартів розумного управління і цивільної, соціальної
відповідальності.
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